
 

 
 
 

Wat is het CAW?  
 
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die zich richt 
tot de brede bevolking. We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag. We bieden hulp aan elke 
burger, maar hebben speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. In het CAW werken 650 
medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers.  We werken in teams op een 70-tal vestigingsplaatsen 
verspreid over de provincie. 

We zoeken enthousiaste stagiairs die zin hebben om zich te verdiepen in de werking van volgend team: 

 
Naam en locatie * 
 

 
DE KATROL WETTEREN      
SCHELDEDREEF 52             
9230 WETTEREN       
 
DE KATROL OUDENAARDE 
MEERSPOORT 30 
9700 OUDENAARDE           
 

 
Opdracht van het team* 
 

Studie- en gezinsondersteuning aan 
huis 

De Katrol wil via studie– en gezinsondersteuning 

aan huis de onderwijskansen van kinderen uit 

kwetsbare gezinnen verhogen. 

Studenten van de hogescholen en universiteiten uit 

sociaal agogische richtingen gaan aan huis 

gedurende minimum 08 weken en bieden 

ondersteuning aan één of meerdere kinderen bij 

hun schoolse opdrachten. Ze ondersteunen het 

gezin bij opvoedingsvragen en maatschappelijk 

netwerk. 

 

Studierichting(en)* 
 

Studenten van de hogescholen en universiteiten uit 
sociaal agogische richtingen. 

Niveau van de studie* Bachelor 

Studiejaar* 
2de en 3de jaar 

Periode waarin de stage zal doorgaan* 
Het volledige schooljaar is mogelijk. 

Kan je meerdere jaren stage doet in 

hetzelfde team?* 

Ja. 

https://vacatures.cawoostvlaanderen.be/content/jobpage.asp


 

 
 

Specifieke vereisten?  
 

Daar de stage huisbezoeken omvat is het een 
voordeel over een wagen / fiets te beschikken. 

Wat houdt de stage in?* 
 

Huisbezoeken in kwetsbare gezinnen. 
Duidelijk kunnen rapporteren en verslagen 
schrijven. 
Bijwonen en vormgeven van gezamenlijke 
overlegmomenten. 
Presentaties kunnen geven omtrent relevante 
thema’s. 

 
Wat verwachten wij van jou? 
 

We verwachten dat je interesse hebt in de doelgroepen 
en thematieken van onze organisatie. Je hebt een lerende 
houding en staat open voor feedback. Je ontwikkelt een 
emancipatorische werkhouding en brengt respect op voor 
de cliënten. 

 

Wat bieden wij jou? 

Je leert onze organisatie kennen in al haar aspecten. Een 
stagebegeleider en het team zullen je ondersteunen om je 
stage-doelstellingen te halen.  

 

 
Interesse?  
 
Stuur een sollicitatiemail naar dit emailadres: 
Sabinegrysolle@cawoostvlaanderen.be 
 


