Wij zijn een jonge, dynamische en ondernemende non-profit
organisatie op zoek naar versterking!
De Katrol is een stichting die in Rotterdam gratis leer- en gezinsondersteuning aan huis biedt voor
kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie. Onder achterstandsituaties verstaan wij onder
andere kinderen uit gezinnen met laaggeschoolde ouders, alleenstaande ouders, geen Nederlands
sprekende ouders en gezinnen die leven van een minimuminkomen.
Wij willen sociaal kwetsbare kinderen kansrijker maken door het leren in de thuisomgeving centraal
te stellen. Dit realiseren wij door een brug te slaan tussen onderwijs (leerondersteuning) en welzijn
(opvoed- en gezinsondersteuning). We vergroten de kansen van deze kinderen door te investeren in
hun educatieve ontwikkeling in de thuissituatie. Waarbij het leren thuis een eigen vaste plek krijgt,
het leerplezier door middel van positieve stimulatie bewaakt wordt en de ouderbetrokkenheid wordt
vergroot. Want ieder kind heeft recht op gelijke groeikansen. Door de onderwijskansen van het gezin
te vergroten en talenten aan te spreken investeren wij in een goede start. Verschil moet er niet zijn,
dat moet je maken!
Het team van De Katrol is vijf ‘vrouw’ sterk. Zij investeren jaarlijks in de kennis en kunde van 80 hbostudenten, waarmee zij in nauwe samenwerking ondersteuning op maat bieden, voor tenminste 160
Rotterdamse gezinnen. Preventief, naast de ouder(s) samen voor de kinderen. In onze Speel-o-theek
leuk leren 010 staat spelend leren, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid centraal. Samen met
vrijwilligers uit de buurt kunnen wij deze deuren ook openen voor de ouders en kinderen, want
spelen is leren!

2017 Is ons jubileumjaar waarin wij stil staan bij onze oprichting in Rotterdam 10 jaar geleden. In
het afgelopen decennium hebben wij vier Rotterdamse wethouders Onderwijs en Jeugd mogen
informeren over ons belangrijke werk, en de noodzaak voor thuisondersteuning bij de ouders. Wij
hebben met 650 Rotterdamse studenten gewerkt aan een sterkere stad, en daarmee ook een
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze sociaal werkers van nu en die van de toekomst. Als
convenantpartner van Hogeschool Rotterdam hebben wij de ambitie om dit ook de komende jaren te
blijven doen. Want leren doe je ook in de praktijk.
Daarnaast gaan wij het komende jaar ons 1000ste -individuele- gezin bereiken. Wij hebben kansen
vergroot van 1500 kinderen die actief mee hebben gedaan met de leerondersteuning. Onze inzet is
effectief, bleek eerder uit onderzoek. De tevredenheid van deelnemers en doorverwijzende scholen
is hoog. In de wijk zetten wij ons in voor de buurt en organiseren Buitenspeeldag in juni. Wij zijn
tevens onderscheiden met prijzen. In 2009 ontvingen wij de L(eer)Factor van de jubileerde
Onderwijsraad, een prijs rond kennisdeling en innovatie. In 2014 sleepten wij de Publieksprijs van de
RET Aardig Onderweg Award binnen.
Begin volgend jaar organiseren wij -samen met de kenniskring ouderbetrokkenheid van de
hogeschool Rotterdam- een expertmeeting over de onderzoeksresultaten naar effecten op de
langere termijn. Wij hopen met de juiste partners, als onderaannemer, ons werk in Rotterdam voor

de komende jaren veilig te stellen in de nieuwe aanbesteding. Ook op landelijk niveau sluiten wij aan
bij een grotere groep ‘verschilmakers’ in de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OC&W en
willen wij meer betekenen voor kansrijkere, talentvollere kinderen en zelfredzamere ouders ook
buiten ‘ons’ Rotterdam. Wat 2018 ons gaat brengen? We gaan het meemaken, wij pakken door! Gaat
u ons hierbij helpen?

Bent u die voorzit(s)ter:













Met een groot Rotterdams netwerk (onderwijs/gemeente);
Die kennis heeft van het onderwijs- en welzijnsveld;
Gelooft in ondernemerschap, innovatie, talent en kwaliteit;
Kennis heeft van het aanvragen van, en het verantwoorden over, financiële middelen;
Ervaring heeft met het aanvragen van Europese subsidies;
Creatief is (met communicatie) en ‘out of de box’ kan denken;
Zowel in kansen als in uitdagingen denkt?;
Ambassadeur wil zijn voor de stichting;
Kennis heeft van bedrijfs- of bestuurskunde;
Van doorpakken houdt en kansen ziet;
Kennis heeft van organisatieprocessen;
Het verschil wil maken?

Neem dan contact met ons op via www.dekatrol.nl

