Kompanjon zijn… dat is op de eerste plaats samen op weg gaan.
Ouders, kinderen, studenten en coaches. Praten met en luisteren naar
elkaar. Kompanjon zijn dat is ook samen leren, spelen, zorgen delen en
oplossingen zoeken. Dat is blijven gaan, mét masker, op anderhalve meter,
in regen en wind op de stoep of achter een scherm. Altijd verbonden blijven
met elkaar.

JAARVERSLAG 2020
KOMPANJON vzw

KOMPANJON 2020:
relaas van een coronajaar
2020 begon zoals elk ander jaar, waarin we steeds vol energie het nieuwe semester indoken.
De coaches gingen volop bij de gezinnen langs voor kennismakingsgesprekken en studenten vonden
vlot de weg naar onze werking. De coaches vergezelden de studenten op hun eerste huisbezoeken,
waarna de studenten zelf hun weg vonden naar de woonkamers van de gezinnen. De opstart was
gelukt, op weg naar een nieuwe ondersteuningsperiode vol laagdrempelige bezoeken, warme
contacten en wederzijdse kennismakingen.
Tot half maart de wereld voor iedereen stil kwam te staan. Net als iedereen, waren we niet voorbereid
op een pandemie. De werking stond op haar kop. De coaches moesten de studenten op weg zetten in
het afstandsleren, terwijl hiervoor de basisinfrastructuur in 40% van de gezinnen ontbrak. We waren
getuigen van de zware gevolgen van de lockdown voor de kwetsbare gezinnen. De studenten zagen
we nog enkel achter een scherm of spraken we aan de telefoon. We hadden weinig educatief materiaal
dat geschikt was om op deze manier te ondersteunen. Het contact met de gezinnen waar de studenten
zo naar uitkeken, viel weg. De coronacrisis heeft voor studenten de ongelijkheid in de samenleving
nog zichtbaarder gemaakt. Wat dat betreft was het ook een leerzame, confronterende periode voor
de studenten.
De coaches moesten snel schakelen en telkens opnieuw het hoofd bieden aan de veranderende
omstandigheden. Het is ons uiteindelijk gelukt om met alle gezinnen contact te blijven houden, tijd vrij
te maken voor hen die een luisterend oor nodig hadden, aan te bellen om te informeren of het allemaal
nog wel ging, hen informatie te geven, gerust te stellen en soms samen even boos te worden.
Wat dat betreft was 2020 alsnog een jaar van nabijheid – ondanks de afstand.
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Eerste golf

Tweede golf

MAART TOT JUNI 2020 – EERSTE GOLF
ZOEKTOCHT NAAR LAPTOPS EN COMPUTERS
We hebben vanaf maart 2020 direct veel solidariteit ervaren tussen scholen en welzijnsorganisaties.
Iedereen had hetzelfde doel voor ogen: de schade voor de meest kwetsbare personen zoveel mogelijk
te beperken. Heel concreet is Kompanjon de eerste weken voltijds op zoek gegaan naar laptops en
computers voor gezinnen.
Er werden hiervoor allerhande landelijke, gemeentelijke en particuliere acties op touw gezet. We
probeerden ervoor te zorgen dat al onze gezinnen betaalbaar en stabiel internet kregen. Hiervoor
hebben we ontzettend veel gecommuniceerd met allerlei partnerorganisaties in het werkveld en zeker
ook met de scholen zelf.

INFORMATIEOVERDRACHT
Een andere belangrijke opdracht was het informeren van onze gezinnen over de coronacrisis en de
geldende maatregelen. We merkten dat lang niet alle ouders hiervan op de hoogte waren. De officiële
informatie van de overheid bereikte een deel van de gezinnen niet. Er was fake news, er was soms
een overvloed aan communicatie. Voor sommige gezinnen bleken de student en de coach de enige
lijnen naar de buitenwereld. We vingen op allerlei gebieden alarmsignalen op:


onderwijs - geen laptop, geen stabiel internet, geen rustige studieomgeving…



huisvesting - met veel gezinsleden in een kleine ruimte zonder tuin, weinig privacy, relationele
spanningen...



gezondheid - kwetsbare gezinnen werden relatief meer getroffen door corona, veel stress,
uitstel van doktersbezoeken…



inkomen - veel ouders die hun werk al dan niet tijdelijk verloren, opnemen van onbetaalde
dagen i.v.m. het combineren van werk en gezin…



vrije tijd - wegvallen van brede school en buurtactiviteiten, kinderen die angstvallig binnen
werden gehouden…

We zijn de gezinnen voortdurend op de hoogte blijven houden van de wisselende maatregelen over
het al dan niet sluiten van de scholen, de voorschriften rond hygiëne, de afstandsregels etc.
We hebben anderstalige informatie helpen verspreiden en ook de YouTube filmpjes van de minister
van Onderwijs op grote schaal rondgestuurd en toegelicht. We gebruikten vertaalfiches van
Intercultureel Netwerk Gent om de doelgroep te informeren.
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OKTOBER 2020 – TWEEDE GOLF
Het nieuwe schooljaar startte hoopvol en de nieuwe groep studenten hebben we nog live kunnen
opstarten en ter plaatse kunnen introduceren bij de mensen thuis. Maar na een paar huisbezoeken
moesten de studenten en de coaches opnieuw omschakelen, omdat huisbezoeken niet meer werden
toegelaten. De meeste studenten schakelden over op online-ondersteuning, afgewisseld met
stoepbezoeken. Sommige studenten vonden voor hun gezin onderdak op een externe locatie (de
school, Kompanjon, een vzw in de buurt). Het feit dat scholen open bleven, was een verademing voor
de gezinnen. Kinderen behielden hun structuur, konden hun vrienden blijven ontmoeten en konden
lessen blijven volgen bij hun vertrouwde leerkracht. En zo werd het december en liep een semester af
waarin we nauwelijks fysiek contact hadden met studenten, kinderen en hun ouders.

HOE HEBBEN WE DE GEZINNEN ONDERSTEUND?
1 GEZIN = 1 LAPTOP
2020 heeft ons getoond hoe belangrijk het is dat elk gezin beschikt over minstens één laptop en een
goed werkend internet. Dit is een streven voor elk gezin, ook na de coronacrisis. We hebben echter
ook ondervonden dat het bezitten van een laptop niet betekent dat de gezinsleden er ook
(onmiddellijk) mee kunnen werken. Zowel in de periode maart- mei als in de periode september –
december is hier veel aandacht aan besteed door de studenten die de gezinnen opvolgden. Deze
digitale ondersteuning en/ of opleiding van de gezinsleden was zeer ad hoc en vraaggericht; studenten
kwamen tegemoet aan de digitale vragen en noden van de individuele gezinnen. Aan leerlingen
werden allerhande websites en apps geïntroduceerd die hen extra oefenkansen konden bieden op die
terreinen waar ze extra oefening nodig hadden. Er werd ook gezocht naar online
ontspanningsmogelijkheden (spellen, verhalen, muziek…). Ouders werden toegeleid naar sites die
voor hen interessant konden zijn (bijv. VDAB, De Lijn, website van de school, Smartschool…).
Er was in 2020 een goede samenwerking met Digipolis van
de Stad Gent en het OCMW. We ontvingen 15 laptops van
particuliere bedrijven en serviceclubs. We dienden een
project in via de KBS - Digital for Youth, waardoor we nog
eens 20 laptops verkregen voor de gezinnen. Het
gebruiksklaar maken van de toestellen heeft ons heel veel
tijd en energie gekost, maar het was duidelijk dat het
beschikken over een laptop en internet prioritair was.
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BOEKENACTIES MEI EN DECEMBER
Eén van de doelstellingen van Kompanjon is het bevorderen van leesplezier.
Het is dan ook traditie dat studenten aan het einde van het
ondersteuningstraject boeken afgeven aan de kinderen in hun gezin.
Kompanjon heeft een voorraad boeken dankzij inzamelacties, o.a. via de
UITPAS-actie in Gent, Merelbeke en Destelbergen. In 2020 hebben de
coaches zelf deze boeken naar de gezinnen gebracht, omdat dit weer een
extra mogelijkheid bood om contact te hebben met de ouders en de kinderen.

WERKEN IN DE BREEDTE
De gezinnen worden aangemeld door diverse lokale partners: zorgcoördinatoren, brugfiguren, CLBmedewerkers,

OCMW,

gezinsondersteunende

diensten,

inloopteams…

Gedurende

de

ondersteuningsperiode hebben de coaches regelmatig contact met hen: bij de aanmelding, bij de
opstart, bij afronding. Soms is dit contact enkel van informerende aard, maar vaker gebeurt het dat er
wederzijdse communicatie is zodat we elkaar kunnen aanvullen en versterken.
We hebben door de omstandigheden vaker en diepgaandere contacten met de scholen gehad. Omdat
de thuiscontext niet altijd even bereikbaar was, werd er meer met de scholen samengewerkt. We zien
de meerwaarde van deze samenwerking in en willen in de toekomst uitzoeken hoe we het samenspel
van kind - ouder – student – school en coach nog beter op elkaar kunnen afstemmen.
Zoals altijd hebben de coaches oor naar alle noden die de ouders signaleren. Ook tijdens de lockdowns
werd er gezocht naar huisvesting, werden er administratieve vragen opgevolgd, waren er overleggen
met scholen en met welzijnsorganisaties, werden er inschrijvingen opgevolgd in scholen of bij
instanties.
Tijdens de zomer konden we kinderen toeleiden naar zomerscholen, het vrijetijdsaanbod in de wijken
door Brede School en de vakantiewerking van het OCMW.
In de tweede lockdown konden de studenten al eens afspreken in een bibliotheek of in een museum.
Het gebeurde allemaal, zij het minder en voorzichtiger. Signalen die we opvingen werden doorgegeven
aan het Onderwijscentrum Gent of aan de regisseur kinderarmoede van het OCMW.

“You care about us”
Faustina, moeder van Collin en Kevin
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GOED NIEUWS EN SLECHT NIEUWS
NIEUWS VAN BUDDY@SCHOOL
Sinds 2018 loopt een samenwerking tussen Kompanjon en de Karel de Grote Hogeschool (KdG) in het
kader van het PWO-project ‘Buddy@school’. Het project richt zicht specifiek tot anderstalige
nieuwkomers die de overstap gaan maken van het basis naar het secundair onderwijs. Kompanjon is
bij het project betrokken als externe partner omwille van onze expertise met de doelgroep. Het was
de betrachting van KdG en Kompanjon om de verworven kennis en ervaring verder uit te breiden
binnen de reguliere werking van Kompanjon. Dankzij de financiële steun van de Stichting P&V is dat is
ook gelukt! We konden vanaf oktober 2020 een halftijdse coach aanstellen om dit project gedurende
één schooljaar te leiden en verder te verduurzamen.

NIEUWS VAN MINISTER WEYTS
Hoewel de betrokkenheid en de flexibiliteit van de coaches altijd een speerpunt was in de werking,
moesten we tijdens de coronaperiode vele tandjes bijsteken. En precies in deze periode kregen we het
bericht dat minister Weyts de subsidies

aan Kompanjon stopzette.

We waren boos en

verontwaardigd. De minister was onbereikbaar en niet bereid tot een gesprek of nadere uitleg.
Al snel werd dit nieuws verspreid in de buitenwereld en ontstond er bij onze partners in het onderwijsen welzijnsveld een golf van verontwaardiging en solidariteit. Er werden brieven opgesteld die naar
de minister werden gestuurd, er werden opiniestukken gepubliceerd en er werd een parlementaire
vraag gesteld. Het mocht tot nu toe (nog) niet baten. De (re)acties van iedereen die Kompanjon een
warm hart toe draagt, hebben onze boosheid iets verlicht. Niemand begrijpt waarom net nu – wanneer
onze kwetsbare gezinnen de gevolgen van de coronacrisis extra hard ondervinden – besloten is om
Kompanjon niet langer te ondersteunen. Ook de Katrol en het Scharnier delen in de klappen.
De minister verkiest het nieuwe project ‘Leerbuddy’s Vlaanderen’ te steunen.

6

HOE HEBBEN DE STUDENTEN DEZE MANIER VAN WERKEN ERVAREN?
We hebben eind mei een enquête afgenomen bij de studenten uit Gent en Antwerpen, om te
informeren hoe zij de voorbije stageperiode ervaren hadden, zowel wat betreft het ondersteunen van
de gezinnen als hun eigen leerproces. 54 studenten namen deel aan de enquête. Een greep uit de
resultaten.

CONTACT MET HET GEZIN
Ongeveer 3 op de 4 studenten geven aan dat ze

twee keer per week contact hadden met hun

wekelijks contact hebben kunnen houden met

gezin,

hun gezinnen. Deze contacten verliepen het

50% van de studenten had wekelijks minstens

vaakst via berichten en via video-apps

een uur contact met het gezin; bij de helft

(Skype, Whatsapp, Teams, Zoom..). De helft

hiervan was dat zelfs anderhalf uur of meer. Bij

van de studenten geeft aan dat ze minstens

1 op 3 studenten was dit contact een half uur

gedurende

de

coronaperiode.

tot een uur.

Is het jou gelukt om wekelijks
contact te hebben met het gezin?
54 antwoorden

Hoe regelmatig was het contact met
je gezin in de periode van deze
ondersteuning op afstand?
54 antwoorden
1,9%
Gemiddeld twee keer
per week of meer

9,3%

27,8%
Ja

50,0%

Nee
72,2%

38,9%

Gemiddeld één keer
per week
Gemiddeld twee keer
per maand

Er was niet of
nauwelijks contact

We concluderen dat voor het merendeel van de gezinnen er wekelijks contact was met de student met
gemiddelde contactmomenten van minstens een uur. Gezinnen die voor studenten moeilijker
structureel bereikbaar bleken, werden alsnog met regelmaat gecontacteerd (gebeld, stoepbezoek)
door de coaches. Wat dat betreft zijn alle gezinnen zichtbaar gebleven, op één uitzondering na.
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“De ouders konden niet helpen bij het huiswerk omdat zij zelf opdrachten niet begrepen. Ik
heb zo de opdrachten met het kind toch kunnen maken. Ook was er weinig sprake van zelf
oefenen thuis, dus heb ik het voor een deel kunnen opvangen. Dit om nog ergere achterstand
te voorkomen. Moeder kon op voorhand foto's sturen van het huiswerk waardoor ik prima
mee kon volgen met het kind.”

Hoe lang duurde gemiddeld dat
contactmoment met je gezin?
54 antwoorden
5 à 10 minuten
7,4%

13,0%

5,6%

14,8%

10 à 20 minuten
Ongeveer een half uur

13,0%
27,8%
18,5%

Tussen een half uur en
één uur
Ongeveer een uur
Ongeveer anderhalf
uur
Meer dan anderhalf
uur

ZINVOLHEID VAN DE ONDERSTEUNING OP AFSTAND
Bijna een kwart van de studenten geeft aan dat de ondersteuning op afstand niet zinvol was. Dit zijn
dezelfde studenten waarbij het contact zoeken en onderhouden met het gezin, zeer moeizaam is
verlopen. De andere drie kwart geeft een voldoende voor de zinvolheid, waarbij 55% een score tussen
de 7 en 8 op 10 geeft.

Heb je het gevoel dat de ondersteuning op afstand zinvol was?
54 antwoorden
17 (31,5%)
13 (24,1%)
8 (14,8%)

7 (13%)
3 (5,6%)
1 (1,9%)

1 (1,9%)

3 (5,6%)
1 (1,9%)

0 (0%)
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INHOUD VAN DE ONDERSTEUNING
Kenmerkend voor de aanpak van Kompanjon is het laagdrempelig werken bij de gezinnen thuis. Dit
werd vervangen door andere manieren van contact, waarbij we bleven streven naar openheid en het
creëren van een vertrouwensband met het gezin. We vroegen aan de studenten op welke terreinen zij
invloed hadden bij de ondersteuning op afstand (zie tabel hieronder).

Op welke terreinen had je invloed bij de
afstandsondersteuning?
54 antwoorden
Aanbrengen leerstof kind

68,5

Helpen met plannen, structureren, overzicht houden

38,9

Digitale ondersteuning bij het kind - uitleg…

24,1

Brengen van ontspanning in huis

35,2

Sociaal contact met het kind

74,1

Brug leggen tussen gezin en school - of gezin en…

24,1

Informatie geven aan de ouder

70,4

Sociaal contact voor de ouder

35,2

Digitale ondersteuning bij de ouder

3,7
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Meer dan 70% van de studenten geeft aan dat

bleek dit een belangrijk aspect. Het helpen met

ze impact hadden op het sociaal contact met

plannen en structureren bleek voor bijna 40%

het kind en het geven van informatie aan de

van de studenten een belangrijke taak. Het ging

ouder. Voor de kinderen waren de studenten

hier dan vaker om oudere leerlingen die

een fijne afleiding van de dagelijkse “sleur”. Ze

geholpen werden bij het bijhouden van hun

gaven aan dat ze hier ontzettend naar uitkeken

online lessen, taken en opdrachten.

en na een korte gewenning in communiceren
via het scherm, werden de partijen dit al snel
gewoon. Na elke informatieronde door de
overheid hebben de studenten de nieuwe
coronaregels doorgenomen met de ouders.
Ook rond de heropstart van de scholen is er
veel gecommuniceerd.

Voor 1 op de 3 studenten is het gelukt om het
contact met de ouder te onderhouden en
spelenderwijs wat ontspanning te brengen in
huis.

Waar

het

tijdens

huisbezoeken

vanzelfsprekender is om met de ouder op een
spontane manier in communicatie gaan, bleek
dit op afstand veel moeilijker. Vaak zat het

Bijna 70% van de studenten ervaarde ook

kind/de kinderen al klaar achter de laptop en

invloed bij het aanbrengen van leerstof bij het

was de ouder eerder op de achtergrond

kind. Zeker in de periode van pre-teaching

aanwezig.
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“Er was nood aan verschillende sociale contacten om over bezorgdheden en dagelijks leven
te praten. Opvoedkundig had de moeder het lastig om 3 jonge kinderen een hele dag bezig
te houden. In het appartement waar zij woonden was geen tuin. De kinderen konden ook
moeilijk zichzelf bezighouden, waardoor de moeder zich tekort voelde schieten voor haar
kind.”

DIGITALE VAARDIGHEDEN BIJ DE GEZINSLEDEN

Hoe hoog schat je de digitale vaardigheden in van het kind?
51 antwoorden
13 (25,5%)

14
12
9 (17,6%)

10

8 (15,7%)

8
5 (9,8)

5 (9,8%)

6

4 (7,8%)

4 (7,8%)

4

2 (3,9%)
1 (2%)

2
0 (0%)
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe hoog schat je de digitale vaardigheden in van de ouder?
51 antwoorden
11 (21,6%)

12
9 (17,6%)

10

8 (15,7%)

8
5 (9,8%)

6

5 (9,8%)
4 (7,8%)

3 (5,9%)

4
2

5 (9,8%)

1 (2%)
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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De studenten schatten de digitale vaardigheden van de kinderen en jongeren iets hoger in dan die van
hun ouders, maar het verschil is beperkt. Bij de kinderen krijgt 37% een onvoldoende (cijfer ≤ 5 op 10),
terwijl dat bij de ouders 43% is. De digitale kennis en vaardigheden in het gebruik maken van
communicatieapps werd hoog ingeschat. Studenten zien dat ouders en kinderen via de GSM veel
contact hebben met familie en vrienden. Apps als Whatsapp, Facebook en Skype zijn voor de meeste
ouders ingeburgerd.
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In hoeverre ouders hun digitale vaardigheden ook kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het opzoeken
van informatie en de zelfredzaamheid op het internet, hebben we niet specifiek bevraagd. Studenten
geven wel aan dat ouders en kinderen lang niet altijd zelfredzaam zijn op de digitale snelweg.

“De kinderen kunnen zelf geen alternatieve manieren bedenken om dingen op te zoeken
wanneer de standaardprocedure (bv. wanneer een link niet opent) niet werkt. Eén van de
kinderen wist ook niet hoe je bestanden op een computer opslaat.”

GEMISTE KANSEN ÉN EXTRA LEERKANSEN VOOR DE STUDENTEN
Studenten zijn in februari met bepaalde verwachtingen in het traject gestapt. Wij hebben gevraagd
welke leerkansen gemist ze hebben door het stopzetten van de huisbezoeken. Zo´n 15% van de
studenten geeft aan dat ze geen leerkansen hebben gemist bij de omschakeling van thuis- naar onlineondersteuning, maar de meeste studenten stelden vast dat ze op bepaalde gebieden minder
oefenkansen hebben ervaren. Er wordt aangegeven dat opvoedingsondersteuning naar de
achtergrond werd geschoven. Er werd meer ingezet op het bijbenen van lesinhouden. Studenten
vonden het jammer dat de informele momenten met het gezin wegvielen waardoor je elkaar leert
kennen en een vertrouwensband opbouwt. Als er contact was, dan ging het om de lesinhoud of over
corona. Sommige studenten geven aan dat ze hierdoor minder communicatievaardigheden hebben
kunnen oefenen met kwetsbare ouders en dat de communicatie moeilijker ging omdat de lichaamstaal
werd gemist . Ook het werken met het gezin als systeem bleek moeilijker realiseerbaar. De contacten
waren vaak individueel, óf met de leerling óf met de ouder. Maar het werken met alle gezinsleden
samen, bleek op afstand bijna niet mogelijk. Hierbij aansluitend misten sommige studenten ook
leerkansen in het werken met broertjes en zusjes. Studenten geven ook aan dat ze minder hebben
kunnen werken rond het toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten. Er werd tijdens de ondersteuning
voldoende ontspanning aangeboden, maar het structurele zoeken naar ontspanning in de buurt verviel
grotendeels. Veel aanbod werd in die periode ook geannuleerd.
Bijna alle studenten geven aan dat ze door de omschakeling naar digitale ondersteuning ook juist extra
leerkansen hebben gekregen. Wat hierbij het vaakst genoemd wordt, is dat het hun creativiteit heeft
bevorderd en hun vaardigheid tot kunnen “omdenken”. Leerstof moest op een andere manier worden
aangebracht en communicatie moest via andere kanalen plaatsvinden. Veel studenten hebben hier
uiteindelijk een weg in gevonden. Een andere belangrijke les is het mee-ervaren dat haar/ zijn gezin
minder kansen had in deze coronaperiode: op schools gebied, op gebied van huisvesting, (mentale)
gezondheid, financiën en kinderopvang,… . Studenten geven aan dat ze gezien en gevoeld hebben hoe
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groot het effect van de semi-lockdown is geweest voor deze kwetsbare gezinnen. Ze melden o.a. dat
het bezitten of ontvangen van digitale middelen, niet gelijk staat aan het ermee (kunnen) werken.
Ook dat sommige gezinnen letterlijk opgesloten zaten gedurende al die maanden. Een aantal
studenten benadrukten ook het belang van het aanbrengen van een structuur in de dag.
Ze hielpen mee met de planning van zowel schoolse zaken als van ontspanningsactiviteiten. Door het
online ondersteunen zijn de digitale vaardigheden van veel studenten verbeterd: door zelf zaken op
te zoeken en door het uitproberen van nieuwe online methodieken voor studiebegeleiding, zijn ze
hierin gegroeid. De aangeboden digitale leerpaden – ter vervanging van de live leergroepen - werden
ook genoemd als leerzaam. Tot slot werden door veel studenten attitudes vermeld die van belang
bleken bij het digitaal ondersteunen van de gezinnen, zoals flexibiliteit, empathie, geduld en
aanklampend werken. Opmerkelijk, dit zijn dezelfde zaken die tijdens huisbezoeken belangrijk zijn.

“Ik ben eigenlijk met mijn gat in de boter gevallen, met een familie die me altijd steunde.
Studeren is eigenlijk nooit een probleem geweest. Nu besef ik hoe hard het voor sommige
jongeren is om er te geraken. Hoe veel moeite ze moeten doen om door die A-stroom te
geraken. Ik leer een wereld kennen waarvan ik niet wist dat hij bestond”
Hélène, studente educatieve master KUL

“Ik vind dat deze studente dat echt ontzettend goed heeft aangepakt en dat ze enorm veel
gedaan heeft met Maher. Ik merk wat vorderingen op vlak van lezen, interesse, algemene
kennis in de klas en dat is zeker mede dankzij haar. Als het goed is, mag het ook eens
gezegd worden hé!”
Juf Els, St Lievenscollege
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SAMENWERKEN
HOGER ONDERWIJS
Kompanjon heeft in de voorbije jaren een duurzame samenwerking uitgebouwd met heel wat
hogescholen en universiteiten. Het gaat in totaal over een groot aantal bachelor- en
masteropleidingen binnen de domeinen onderwijs - welzijn en zorg. Deze samenwerkingen zijn
structureel en sommigen bestaan al van bij de start van de werking. Zowel in Gent als in Antwerpen
staan wij in voortdurend contact met deze opleidingen in functie van het werven, opleiden, coachen
en evalueren van de studenten. Doorheen de jaren werden heel wat aanpassingen van de curricula en
de organisatie van praktijk en stages doorgevoerd. Doorgaans slagen we er in om samen met de
opleidingen tot een nieuwe formule te komen, zodat Kompanjon zeker is van voldoende instroom aan
studenten en dat de opleidingen kunnen rekenen op Kompanjon als praktijkplaats. Deze
samenwerkingen verlopen steeds vlot. De vraag vanuit de opleidingen is groter dan de
werkingscapaciteit van Kompanjon toelaat. Deze capaciteit wordt bepaald door het aantal VTEcoaches dat kan worden ingezet om studenten en gezinnen op te volgen.

HET ONDERWIJSCENTRUM GENT
In opdracht van het Onderwijscentrum Gent hebben Kompanjon en Uilenspel een vormingspakket
ontwikkeld, bestemd voor alle vrijwilligers van erkende initiatieven die studieondersteuning bieden in
Gent. Meerdere keren per jaar vinden deze basisvormingen plaats. Kompanjon en Uilenspel wisselen
hierbij af als vormingsgever. Vrijwilligers die zich engageren voor het project ‘Digitale
Studieondersteuning’ krijgen eveneens vorming vanuit Kompanjon en Uilenspel. De samenwerking
met het Onderwijscentrum Gent biedt een goed kanaal om signalen uit de praktijk door te geven aan
de lokale overheid.
Ook in 2020 heeft Kompanjon vormingen gegeven aan externe partners, waarbij we bijna altijd
genoodzaakt waren om dit digitaal te doen. Het ging hierbij vooral om het geven van gastcolleges
binnen opleidingen, waarbij we gebruik maakten van ons vormingspakket “De boekentas van Abdi”.

EXPOO
EXPOO het Vlaams expertisecentrum opvoedingsondersteuning en Hogeschool Gent startten in
september 2020 met een praktijkbeschrijving van verschillende initiatieven. De nadruk ligt op de brug
tussen welzijn en onderwijs en hoe die domeinen versterkend kunnen werken in het ondersteunen
van kwetsbare kinderen en jongeren via studieondersteuning. Kompanjon is een samenwerkende
partner in dit project. De praktijkbeschrijving is op de website van Expoo te raadplegen.
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HUIZEN VAN HET KIND GENT EN ANTWERPEN
In Gent is Kompanjon partner van het Huis van het Kind en neemt hierbij ook deel aan de algemene
vergadering en lokale acties. In Antwerpen is er een zeer nauw contact met de Huizen van het Kind in
Luchtbal en Deurne-Noord. Toen er geen huisbezoeken meer mochten plaatsvinden, vonden de
studenten en de leerlingen onderdak bij deze Huizen van het Kind. Die zetten enkele avonden per week
hun deuren open om de ondersteuningen op hun locaties te laten plaatsvinden.

KOMPANJON IN CIJFERS
GEZINNEN
Kompanjon heeft 200 ondersteuningstrajecten binnen gezinnen uitgevoerd: 148 in Gent en 52 in
Antwerpen. We zien hier een lichte stijging ten opzichte van 2019. We hebben in deze gezinnen 306
kinderen en jongeren ondersteund. De meeste leerlingen zaten in de eerste graad (33,3%) of tweede
graad (32,0%) van het basisonderwijs. Zo´n 1 op 5 leerlingen volgde de derde graad van het
basisonderwijs. In vergelijking met vorig jaar is het percentage leerlingen afkomstig uit het secundair
onderwijs (8%) iets gestegen. Buddy@school heeft 32 gezinstrajecten uitgevoerd.

Aantal kinderen

Aantal kinderen

Kompanjon

Buddy@school

3de kleuterklas

16

_

1e graad lager onderwijs

102

_

2e graad lager onderwijs

98

_

3e graad lager onderwijs

62

32

1e graad secundair onderwijs

22

_

2e graad secundair onderwijs

4

_

OKAN

2

We ondersteunen kinderen tussen de 5 en 15 jaar oud. Kompanjon heeft geen specifieke
samenwerking met bepaalde scholen: we werken samen met alle scholen in Groot Gent, over alle
onderwijsnetten heen. In Gent waren de kinderen afkomstig uit

58 basisscholen en 9 middelbare

scholen. In Antwerpen ligt de situatie anders; daar waren de kinderen verspreid over 7 basisscholen,
vanuit de twee wijken Deurne-Noord en Luchtbal. Bij Buddy@school werd er ingezet op vaste
samenwerkingen met scholen met een groot aantal anderstalige nieuwkomers. Zo werd er dit jaar
samengewerkt met 6 scholen in Antwerpen-Centrum en Borgerhout.
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In 2020 kregen

131 gezinnen voor de eerste

keer ondersteuning van Kompanjon. Voor
gezinnen

was

dit

ondersteuningstermijn.

56

hun

tweede

Dertien

gezinnen

werden voor de derde of vierde termijn
ondersteund. Dit getal ligt – door COVID - iets
hoger dan voorgaande jaren. Door de
aangepaste werkwijze werden meer trajecten
verlengd.

Een gezin kan worden doorverwezen door een
professional,

maar

kan

zich

ook

zelf

aanmelden.
In

Gent

is

aanmeldingen

de

meerderheid

(68%)

afkomstig

van

de

uit

de

onderwijssector (zorgcoördinator, brugfiguur,
CLB). Andere aanmeldingen komen uit het
welzijnsveld, vooral vanuit de eerstelijns
hulpverlening met het OCMW als belangrijkste
partner.

Aantal ondersteuningstermijnen
10 3

In

Antwerpen

zien

we

dat

eenzelfde

percentage van aanmeldingen (69%) vanuit de
1e termijn
2e termijn

56

3e termijn
131

4e termijn

scholen komt. Toch vinden ook veel Antwerpse
ouders zelf de weg naar Kompanjon, als gevolg
van o.a. folders in de bibliotheken en in Huizen
van het Kind in de wijken.

Doorverwijzers

Aantal Gent

Aantal Antwerpen

Zorgcoördinator (of leerkracht)

67

35

CLB

14

1

Brugfiguur

20

0

OCMW

13

0

Andere eerstelijnshulpverlening

14

4

Tweedelijnshulpverlening

9

0

Zelf

11

12

148

52

Totaal

De aanmeldingen voor Buddy@school verliepen via de scholen: de zorgcoördinator of AN-leerkracht
besliste samen met de klasleerkrachten welke kinderen er baat hadden bij een traject.
Kompanjon werkt in zeer diverse gezinscontexten en die diversiteit blijft toenemen. We ontmoetten
gezinnen van 39 verschillende landen van herkomst; in 2019 waren er 30 verschillende landen van
herkomst. De grootste groep in Gent zijn de gezinnen van Turkse herkomst. Daarnaast staan Ghana,
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Bulgarije, België en Afghanistan in de top vijf. In Antwerpen heeft bijna 30% van de ondersteunde
gezinnen Marokko als land van herkomst. Aangezien het project Buddy@school specifiek ex-OKAN
leerlingen

ondersteunt,

hebben

alle

gezinnen

een

migratieachtergrond.

In 2020 kon je de coaches en studenten van Kompanjon vzw tegenkomen in 22 wijken in groot-Gent.
Ook hier stijgt de diversiteit. De wijken Brugse Poort en Nieuw Gent UZ springen in het oog. Er is geen
bijzondere verklaring voor deze grote aanwezigheid, we stellen jaarlijks verschuivingen vast. De
meeste gezinnen wonen in de drukbevolkte wijken in de 19de -eeuwse gordel met hoge concentraties
van kwetsbare gezinnen en veel sociale woningen. De wijken weerspiegelen voor een stuk de
doelgroep die Kompanjon bereikt.
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GENT
Wijken

Aantal gezinnen 2020
Semester 1

Semester 2

Binnenstad

1

4

Brugse Poort - Rooigem

9

9

Bloemekenswijk

3

6

Dampoort

0

3

Drongen

2

1

Elisabethbegijnhof - Prinsenhof …

1

1

Gentbrugge

7

2

Ledeberg

7

3

Macharius - Heirnis

0

2

Mariakerke

1

2

Moscou - Vogelhoek

1

1

Muide - Meulestede - Afrikalaan

9

3

Nieuw Gent - UZ

9

8

Oostakker

3

2

Rabot - Blaisantvest

7

2

Sint-Amandsberg

3

2

Sluizeken - Tolhuis - Ham

4

9

Stationsbuurt - Noord

2

2

Stationsbuurt - Zuid

1

1

Watersportbaan - Ekkergem

2

3

Wondelgem

3

1

Zwijnaarde

1

5

In Antwerpen was de werking van Kompanjon actief in twee wijken – Luchtbal en Deurne-Noord. In
2021 wordt er in samenspraak met de lokale overheid een derde wijk bijgevoegd: het Kiel.
Buddy@school was vooral actief in scholen in Borgerhout en Antwerpen centrum.
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COACHES
In 2020 bestond het team uit 6 coaches: 4 medewerkers in Gent en 2 in Antwerpen. Eind december
hadden we een gemiddelde tewerkstelling van 4,25 VTE. De uitbreiding van de werking is hoofdzakelijk
toe te schrijven aan het project Buddy@school. De coaches in Antwerpen werden verdeeld over de
werking van Kompanjon aan Huis (1 VTE) en het project Buddy@school (0,5 VTE). De zes coaches
vormen één team en werken de inhoudelijke lijnen van de organisatie samen uit. Corona had ook op
de teamwerking veel invloed: door het telewerken en online vergaderen, ging een deel van het
spontaan samenwerken verloren, maar de inzet en gedrevenheid bleef bij iedereen hoog!
Intussen werd de kantoorruimte in de Nieuwebosstraat helemaal opgefrist. In Antwerpen werden de
kantoren tot twee keer verhuisd, maar we hebben nu een vaste stek in het Kiel.

FINANCIËN
DE RESULTAATSBEREKENING VAN KOMPANJON ZIET ER IN 2020 ZO UIT:
Kosten

Opbrengsten

Werkingskosten

17 211 euro (8%)

Subsidies

Personeelskosten

202 825 euro (90%)

Andere

4 070 euro (2%)

Eigen opbrengsten

1 369 euro (0,6 %)

Totaal kosten

224 105 euro

Totaal opbrengsten

224 960 euro

Resultaat

855 euro

Giften,

183 139 euro (81,4 %)
sponsoring

en

fondsen

40 450 euro (18%)

Ook op financieel vlak was 2020 geen jaar als een ander. Dankzij de inspanningen van het team en het
bestuur werd er extra financiering gevonden bij particuliere fondsen en kon het team uitbreiden.
De uitgaven waren een stuk lager omdat er meer thuis werd gewerkt, omdat de leergroepen voor de
studenten vervielen, omdat tal van activiteiten online doorgingen of geannuleerd werden. Door de
onzekerheid, werd een vervanging van een coach enkele maanden uitgesteld. Op vlak van de
inkomsten waren er ook verschuivingen Music for Life koos voor een concept dat voor ons niet
interessant was, Student Kick Off kon niet worden georganiseerd, we gaven een pak minder externe
vormingen. Maar de overheid steunde ons met een verlaagde RSZ-bijdrage en relancemiddelen van
minister Beke. Structureel konden we rekenen op de subsidies van de Stad Gent en Antwerpen.
Er waren meerkosten voor de huur van het kantoor in Antwerpen en de renovatiewerken van de
kantoren in Gent. Alle verschuivingen leidden tot een positief resultaat van ongeveer 8.000 euro, dat
bijna helemaal opgegaan is aan provisie voor de uitbetaling van vakantiegeld in 2021.
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KOMPANJON KAN HAAR WERK DOEN DANKZIJ DE STEUN VAN:
 De Vlaamse Minister van Onderwijs, Stad Gent en OCMW Gent, Stad Antwerpen.
 VSDT-fonds, Digital for You(th),

Fonds De Kempe-Rosseel allen beheerd door de Koning

Boudewijnstichting, Stichting P&V.
 Tal van grote en kleine giften van particulieren, bedrijven en organisaties.

KOMPANJON STEUNEN?
De werking van Kompanjon wordt gelukkig structureel gesteund door de lokale overheden, maar deze
middelen zijn lang niet voldoende om alles te financieren en tegemoet te komen aan de groeiende
vraag van zowel gezinnen als geïnteresseerde studenten. Alle steun en elke actie, groot of klein, maakt
voor ons een verschil.
NIEUW: vanaf 2021 zijn giften van minimaal 40 euro fiscaal aftrekbaar voor 45%.
Giften zijn meer dan welkom op rekeningnummer: BE20-8939-4410-9856 met vermelding ‘gift 21’.
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5 mei 2020

KOMPANJON IN KLASSE: GETUIGENIS VAN STUDENTE NIKA

“Voor corona ging ik wekelijks langs bij mijn ‘huiswerkkindjes’ Mariam (9) en Marlin (7). Ze wonen
samen met hun jongere broertje, mama en papa in 1 kleine kamer. Eten, spelen, slapen, koken…
alles gebeurt in dezelfde ruimte. Een tuin is er niet. Ik belandde er als studente via Kompanjon
vzw. Door corona kan ik hen niet meer thuis bezoeken. Nu bel ik met de kinderen via Whatsapp.
Dat lukt 2 keer per week. Hun ouders zijn heel bang dat iemand van het gezin besmet raakt. Door
de taalbarrière kan ik hen moeilijk geruststellen. Hopelijk vinden ze de moed om de kinderen naar
school te sturen voor de heropstart.”
“Ze hebben geen laptop, enkel een smartphone en beperkte internettoegang. Dus film ik online
spelletjes van Fundels of Juf Milou op mijn laptop. Mariam en Marlin vinden het geweldig om een
spel te kiezen. Hun lach wanneer ze de juichende jingle bij een juist antwoord horen is geweldig.
Werken aan structuur proberen we met een weekkalender. Die tekenen Mariam en Marlin over
terwijl ik die voor hen schets. Gratis leerplatforms die ik wil tippen, schrijf ik ook op papier en film
ik. Deze stuurt de papa via de smartphone naar hun tv.”
“Het is confronterend om te zien met hoeveel materiële beperkingen het gezin moet vechten.
Toch zetten papa Nouraldin en mama Aasma elke dag door, uit liefde voor hun kinderen. Hen
willen ze zoveel mogelijk kansen bieden, net zoals elke ouder het beste voor zijn kind wil. Ik hoop
dat ik hen nog eens in real life kan bezoeken. Om te proeven van de taart die de mama vaak bakt,
maar ook om hen te bedanken. Nu weet ik dat opvoeden op verschillende goede manieren kan.
En lukt het me om te kijken naar wat wél aanwezig is in het gezin. Veerkracht en oplossingsgericht
denken bijvoorbeeld. Stel dat deze vaardigheden in de eindtermen zouden staan,
mijn 2 huiswerkmaatjes zouden de sterren van de klas zijn.”
-Voor het vak Orthopedagogische coaching ondersteunt Nika Devolder dit Palestijns gezin tot midden
mei 2020. Het gezin ontmoette ze via Kompanjon vzw. Deze organisatie maakt kansarme kinderen
kansrijker via studie- en opvoedingsondersteuning en werkt tijdens coronatijd mee aan de
pedagogische reserve.
Beeld: © Kevin Faingnaert
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