
 

 

Wil jij stage doen bij de Katrol
Meetjesland ? 

Stuur een mailtje naar katrol@welz�nsband.be

 
Stage lopen b� De Katrol betekent zelfstandig
aan het werk z�n. Je treedt onbevooroordeeld
binnen b� je gezinnen met een open attitude.
Je hebt daarnaast steeds een empathische en

kritische houding. Je kan als student(e) op
een adequate manier doorverw�zen naar de

correcte organisaties en je bent steeds
leergierig. Je gaat gedurende je volledige

stageperiode met de empowermentgedachte
aan het werk.

 
 

Als stagiair(e) b� de Katrol is het belangr�k om
stil te staan b� het eigen handelen. Het

opstellen van je wekel�kse checklisten z�n daar
al een eerste stap in.  Je bent een coach voor de
ouders van jouw gezinnen. Daarnaast wordt er

ook verwacht dat je op een speelse manier
educatief aan de slag gaat. 

Verwachtingen naar
vaardigheden

Verwachtingen 
naar attitude

De Katrol
Meetjesland

Werkzaam in de gemeentes Aalter, Assenede, 
Eeklo, Evergem, Kapr�ke, Lievegem, Wachtebeke 

en Zelzate.
 

 

 

Concreet kr�g je aan het begin van je stage een
aantal gezinnen toegewezen. Het aantal gezinnen
dat je gaat begeleiden hangt af van je opleiding en
de duur van je stage. Als student(e) word je door
de ankerfiguur op een laagdrempelige manier in
het gezin geïntroduceerd: je gaat samen langs

voor een eerste kennismaking, er worden
praktische afspraken gemaakt. B� elk gezin ga je 2
keer per week langs, elke ondersteuning duurt 1

uur.
 

Takenpakket

Website:                            Facebook: 



Er wordt aan de slag gegaan met
kansarme, kwetsbare gezinnen. De

focusgroep bestaat uit kinderen uit de 3e
kleuterklas, 1ste leerjaar en 2e leerjaar,
maar vanuit de systeemtheoretische en
contextuele visie worden alle kinderen

binnen het gezin betrokken  b� de
ondersteuningen.

Doelgroep

De Katrol biedt studie- en integrale
gezinsondersteuning aan b� kwetsbare,

kansarme kinderen en hun gezin aan
huis.

- Kansarme kinderen kansr�ker maken
- Zelfredzaamheid van de ouders verhogen
en een onderw�scultuur in het gezin
installeren
- Toekomstige hulpverleners en
leerkrachten de kans bieden om zicht te
kr�gen op gezinnen die in kansarmoede
leven

"Wij als ouder willen dat onze kinderen
het beter stellen dan wijzelf en een

diploma kan daarbij helpen."

Ontstaan op vraag 
van ouders

Missie/doelstellingen:

Supervisie 
De ankerfiguren organiseren elke week een

supervisie die een tweetal uur duurt. Dit is een
moment waarin alle studenten die in die periode
een volt�dse stage lopen, samenkomen en hun

gevoelens en ervaringen delen. Zo leer je als
student(e) om te reflecteren over je

beroepsmatig handelen binnen het gezin.
T�dens dit supervisiemoment is er ook steeds

aandacht voor de actualiteit. Wat z�n dingen die
de voorb�e week in de media gekomen z�n die
te linken z�n aan de werking van De Katrol? Zo

zal er elke week een student(e) z�n die een
artikel voorbereidt en toelicht. Daarnaast is er
ook aandacht voor theorie: elke week bereidt

één van de studenten een theoriemoment voor.
Je gaat dan als student dieper in op een theorie
die reeds aan bod kwam binnen je opleiding en
die van toepassing is op je stage b� De Katrol.

De wekel�kse supervisies z�n een groot
pluspunt als je als student(e) stage loopt b� De
Katrol. Aangezien er studenten z�n uit heel wat
verschillende richtingen, leer je heel wat b� en
leer je vanuit een ander perspectief naar jouw

leerervaringen k�ken.

Gezamenlijke
terugkommomenten

Naast deze supervisie is er ook tweewekel�ks een
gezamenl�k terugkommoment. Dit z�n vormingen

die gegeven worden over een bepaald thema of een
bepaalde organisatie, steeds relevant voor je stage

b� De Katrol.

Individuele
terugkommomenten

Tweewekel�ks zit je samen met je ankerfiguur om
jouw ervaringen binnen jouw gezinnen te delen. Dit

doe je aan de hand van checklisten. Dit is een
document waarmee je elke week je ankerfiguur op
de hoogte houdt van je concrete acties binnen de
gezinnen t�dens de ondersteuningen. Per gezin

maak je elke week een checklist. Deze bestaat uit
twee delen. In het eerste deel beschr�f je wat je

gepland had voor je ondersteuning, wat je doel was
en hoe dit verliep, waren er dingen die je beter

anders had aangepakt? Daarnaast bespreek je ook
steeds de communicatie en de veiligheid binnen de

gezinnen. 
 

In het tweede deel bespreek je één (of meer) van
volgende thema’s: netwerk, school, verwachtingen,

opvoeding, theorie, actualiteit, diversiteit,
welbevinden en betrokkenheid.

Het tweede deel heeft als doel om langer stil te
staan b� deze thema’s en deze effectief als

hulpverlener te gaan bevragen binnen je gezin. Zo
kr�g je een correcter beeld over het gezin en kunnen

bepaalde noden zichtbaar worden. 


