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C Welkom bij Basiseducatie Kempen
Er wordt dagelijks heel wat van je verwacht:

Bij Basiseducatie Kempen kan je je kennis en

bijblijven op het werk, facturen van gas en elektriciteit

vaardigheden opfrissen, opnieuw inoefenen en

controleren, solliciteren voor een job, informatie

versterken. Stap voor stap en in je eigen tempo.

zoeken op het internet, de kinderen helpen met

We houden rekening met wie jij bent en hoe jij leert.

hun huiswerk, …
Wij organiseren cursussen die je helpen om
Wil je hierbij meer zelfvertrouwen krijgen?

sterker te staan in het dagelijkse leven:

Wil je beter weten hoe je alles moet aanpakken en

op je werk, in een opleiding, in de school van je

opzoeken? Wil je vlotter kunnen lezen en verstaan

kinderen, in je huishouden, bij het solliciteren, ….

wat er staat? Wil je mensen kunnen aanspreken

De cursussen zijn gratis, je betaalt een kleine bijdrage

voor meer informatie?

voor het cursusmateriaal.

Dat kan!

Sterker in het leven!
In dit magazine verzamelden we verhalen van mensen
die sterker geworden zijn door cursussen te volgen.

Als je leert,
sta je sterker!

Verhalen van jongeren, werkzoekenden, ouders, ….
Blader verder in dit magazine. Lees en ontdek wat
Basiseducatie Kempen ook jou te bieden heeft!

Een doorverwijzing met resultaat!
Martine, 41 jaar uit Balen, wou starten met een opleiding
Logistiek Assistent bij VDAB maar miste de nodige computer
vaardigheden.
De VDAB consulent verwees Martine naar een cursus bij
het Centrum voor Basiseducatie Kempen.
Sterker en vaardiger begon ze daarna aan de opleiding
bij VDAB.
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Samenwerking op maat met partners D
Samen sterke werkzoekenden, sterke ouders, sterke burgers!
Centrum voor Basiseducatie Kempen organiseert jaarlijks

‘Er gaat geen
dag voorbij
op het werk,
of ik moet
berekeningen
maken en
dat leerde ik
op de cursus
rekenen.’

veel cursussen in samenwerking met vele verschillende
organisaties. In overleg met de partner maken we een
aanbod op maat of verwijzen we door naar ons open
aanbod. Hierbij houden we rekening met de doelgroep, de
behoeften en de leervragen, de financiële mogelijkheden, de
ruimere context, … Op bladzijde 7, 10, 13 en 14 vind je een
paar concrete getuigenissen van partners en van cursisten.
PRAKTIJKVOORBEELDEN:
• In samenwerking met VDAB organiseren we een intensief

Marnix

taalaanbod voor anderstaligen.
• OCMW’s vragen ons voor een Module Budgetteren of
Mobiliteit en openbaar vervoer.
• Met de gemeente, inburgering en Kind en Gezin zetten
we projecten Moeder-taal op voor anderstalige moeders

schoonmaaktechnieken bij VDAB.
• We verzorgen een cursus ICT en solliciteren voor
een tewerkstellingsproject van een OCMW.
• Met het theatergezelschap ‘t Gevolg werken we

met kleine kinderen.
• Een gemeente kan ons inhuren voor een vorming
‘communicatie op de werkvloer’ voor poetspersoneel.
• Samen met het CLB en een lagere school maken we een
cursus op maat voor ouders van de kinderen.
• In de gevangenissen werken we een veelzijdig aanbod
uit voor de gedetineerden.
• Met SPAAK, armoede organisaties Kempen, werken
we een gepast leeraanbod uit.
• We ondersteunen taal en rekenen in een opleiding

Ik volgde de cursus
op de school van
mijn zoontje en
nu kan ik hem beter
helpen met zijn
huiswerk.
Samira (28)

een leerkunstproject uit.
• We bieden ondersteuning rekenen in de
beroepsopleidingen van de VDAB.
• Samen met een armoedeproject OCMW en Kind en
Gezin verzorgen we opvoedingsondersteuning voor
moeders.
• Met het Deeltijds Onderwijs werken we een programma
Nederlandse taal uit voor de jongeren.
• Samen met VDAB bedienen we 55+-ers met een cursus
digitale vaardigheden.
• De Buitenschoolse kinderopvang vraagt ons voor
een cursus communicatie.

Wil je graag met ons samenwerken,
wil je een verkennend gesprek of meer informatie?
Contacteer mieke.hens@basiseducatiekempen.be
014 42 27 87
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C Wat vind je verder in dit Magazine?
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Tom (36)
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computer – laptop – tablet – smartphone
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» Sterke ouders, sterke kinderen –
samenwerking op maat met lagere scholen
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» Sterke ouders, sterke kinderen –
samenwerking op maat Moeder-taal werkt!

Ik laat me niet
meer vangen:
ik leer mijn
budget beheren
en nu kan ik
mijn facturen
controleren.
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» Praktische informatie
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» Open lesweken
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» Week van de geletterdheid
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» Contactgegevens
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Ik wil Nederlands
praten met mijn
buren. En ik wil mijn
kinderen kunnen
helpen op school.
Want ook hun
toekomst ligt in
België.
Vrazia (38)

Ik wil ooit
mijn eigen
kapperszaak
opstarten. Dan
is het belangrijk
om goed te
kunnen lezen
en schrijven.
Vitor (49)
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INTERESSE? BEL!
Geel–Herentals–Mol 014 58 41 91
Turnhout 014 42 27 87
info@basiseducatiekempen.be

Vlotter met schrijven / lezen / smartphone

D

Wil je weten hoe je best een formulier invult?
Hoe je je facturen kan lezen en begrijpen?
Wil je zonder fouten kunnen schrijven?
En je post kunnen lezen en begrijpen?
Neem dan contact met ons op.
Dan bekijken we samen welke cursus je best volgt.
Er zijn cursussen in Geel en in Turnhout.

Volg je een opleiding? Of wil je je voorbereiden op
een opleiding?
Wil je die cursussen beter kunnen lezen en begrijpen?
Wil je je voorbereiden op een examen?
Heb je hulp nodig bij een solliciatiebrief?
Of bij verslagen op je werk of in je opleiding?
Wil je je schrijven verbeteren of je spelling opfrissen?
Kom dan naar het

Taalatelier!

Hier kan je terecht met al je vragen.
Je werkt zelfstandig en in je eigen tempo.
En er is altijd een lesgever aanwezig die je kan verder helpen!

Je wil graag vlotter je GSM gebruiken?
Je wil weten welk abonnement het meest geschikt is voor jou
en wat dit dan kost?
Schrijf je dan in voor de cursus

Ken je GSM of Smarthone
JE LEERT ER:
• telefoonnummers opslaan
• sms’jes beantwoorden
• de agenda, de wekker en de rekenmachine gebruiken
• de beltoon veranderen en aanpassen
• het antwoordapparaat inspreken en beluisteren
• de belwaarde herladen
• prijzen vergelijken zodat je zo goedkoop mogelijk belt
• je weg vinden in de handleiding van je toestel
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INTERESSE? BEL!
Geel–Herentals–Mol 014 58 41 91
Turnhout
014 42 27 87
info@basiseducatiekempen.be

C Nederlands voor anderstaligen
Nederlands voor anderstaligen
Is Nederlands niet je moedertaal? Je kan het bij ons leren! Het is een eerste stap om je meer thuis te voelen in je nieuwe stad, om
werk te vinden, om de school van je kinderen te leren kennen, … Je leert je plan trekken in alledaagse situaties. Ook als je niet kan
lezen en schrijven, kan je bij ons terecht.

Er zijn lessen overdag of ’s avonds, het is 2 tot 5 keer les per week.
Er zijn lessen in Geel, Mol, Herentals, Hoogstraten en Turnhout.

LET OP:

Inschrijven voor de lessen Nederlands voor anderstaligen doe je niet bij ons, maar bij een loket van Integratie &
inburgering. Ken je anderstaligen die Nederlands willen leren? Verwijs ze door naar een loket van Integratie en inburgering.
Zij zoeken de meest geschikte cursus uit.

www.integratie-inburgering.be
Loket Geel
Heidebloemstraat 91
2440 Geel
Consulent Assia El Ballouti
maandag 13.30 – 16.00 uur
TEL
0485 47 26 43
MAIL
geel@integratie-inburgering.be
Loket Herentals
Molenvest 21
2200 Herentals
Consulent Nataliya Tanasiychuk
maandag 13.30 – 16.00 uur
TEL
0485 20 89 53
MAIL
herentals@integratie-inburgering.be
Loket Mol
Jacob Smitslaan 22
2400 Mol
Consulent Nataliya Tanasiychuk
donderdag 13.30 – 16.00 uur
TEL
0485 47 26 43
MAIL
mol@integratie-inburgering.be
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Loket Turnhout
Renier Sniedersstraat 62-64
2300 Turnhout
Consulent Abdelaziz Ifrassen
maandag 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur
dinsdag 13.30 – 16.00 uur en 16.30 – 19.00 uur
donderdag 9.00 – 11.30 uur
TEL
0489 11 74 39
MAIL
turnhout@integratie-inburgering.be
Loket Hoogstraten
Jaak Aertslaan 4
2320 Hoogstraten
Consulent Alina Alexuc
woensdag 16.30 – 19.00 uur
TEL
0483 34 77 66
MAIL
hoogstraten@integratie-inburgering.be

Samenwerkingen op maat met VDAB Kempen D
Sterke werkzoekenden
Al jaren verzorgt het Centrum voor Basiseducatie
Kempen lessen tijdens de beroepsopleidingen bij
VDAB Kempen. De meeste lessen vinden plaats op de

XxXxXxXx

opleidingsvloer en op maat van de cursist. De link naar
de praktijk is direct gelegd.
Cursisten uit de verschillende beroepsopleidingen krijgen
extra ondersteuning, toegespitst op de inhouden en
doelstellingen van de opleiding die ze volgen. Zo hebben
ze meer kans om hun opleiding tot een goed einde te
brengen.
• We verzorgen rekenondersteuning in de
beroepsopleidingen bouw en poets.
• We voorzien intensieve Nederlandse lessen binnen
een traject waar ook rekenen en ICT aan bod komt.
• We geven Nederlands op de werkvloer voor
anderstaligen in een opleiding professionele
schoonmaaktechnieken.
• We geven ook lessen ICT voor werkzoekenden 55+-ers.

Basiseducatie Kempen
werkt zo mee aan
sterke werkzoekenden!
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C Getuigenissen
VDAB campusmanager aan het woord:
“Basiseducatie werkt specifiek met kortgeschoolden en is
een deskundige partner op vlak van basisvaardigheden. De
lessen zijn een perfecte aanvulling bij de praktijklessen van
onze instructeurs. De cursisten kunnen beter volgen in de
beroepsopleidingen en halen betere resultaten. Ze zijn beter
gewapend om werk te zoeken en te vinden.”

Een lesgever van Basiseducatie zegt:
“Elke cursist werkt op eigen tempo en niveau aan zijn
leertraject. Ik vertrek altijd vanuit de vragen en noden uit de
praktijk. Ik zorg ervoor dat cursisten zich goed voelen en dat
er wederzijds vertrouwen en respect is. Hierdoor is er een
goede sfeer in de groep en komen de cursisten graag naar de
les. Alles wat ze bij mij leren, gebruiken ze ook effectief in hun
praktijklessen en later op hun werkvloer.”

Cursisten uit de lessen rekenondersteuning
in de bouwopleidingen:
“Ik heb geleerd om sneller te rekenen, vroeger gebruikte
ik een rekenmachine, maar nu weet ik dat ik zelf sneller

“De cursisten krijgen een vaktechnische opleiding samen met

kan rekenen. De lesgever legt alles goed uit, ik snap het nu

stages en werkplekleren waarmee ze hun kansen op succes

sneller en ook beter, ik zit op mijn gemak in de cursus.”

op de arbeidsmarkt verhogen.”

“Ik ben nu attenter voor rekenen, in de praktijk maar

“Het doet deugd als je achteraf merkt dat je cursisten effectief

ook in mijn dagelijkse leven. Het is goed dat ik alles heb

aan het werk zijn !”

kunnen opfrissen, alles zit er terug in. En ik heb geleerd
om oplossingen te zoeken bij rekenvragen.”

Cursisten die ICT lessen volgden, zeggen:
“We leren online een VDAB dossier maken en te zoeken naar

Cursisten uit de opleiding professionele

vacatures via internet.”

schoonmaaktechnieken aan het woord:

“Er is begeleiding op maat en zo leer je beter zoeken naar de
job die bij je past.”
“Een aantal maanden geleden kende ik niets van de
computer. Nu voel ik me zeker genoeg om aan de opleiding
Logistiek Assistent te beginnen. Ik zoek nu ook vacatures op
internet en solliciteer per e-mail.”
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“We leren niet alleen de woorden die we nodig hebben.
We leren ook hoe we de bus kunnen nemen naar ons
werk.”
“We lezen werkroosters en instructies op poetsproducten.
We leren om pictogrammen en opschriften te herkennen
op de werkvloer.”

INTERESSE? BEL!
Geel–Herentals–Mol 014 58 41 91
Turnhout 014 42 27 87
info@basiseducatiekempen.be

Vlotter rekenen in het Rekenatelier

Met cijfers en getallen heb je dagelijks te maken:
op je werk, in een opleiding, thuis.

Wil jij beter leren rekenen?
• om in je dagelijks leven je plan te trekken
• om op je werk mee te kunnen
• om een opleiding te volgen
Kom dan naar het Rekenatelier.
Samen met jou bekijken we wat je wil leren.
Je krijgt les op jouw niveau en jouw tempo, aangepast aan
jouw noden.

D

JE LEERT ER:
• je wisselgeld controleren
• prijzen vergelijken in de winkel
• procenten in de solden berekenen
• een plan op schaal gebruiken
• tabellen en grafieken begrijpen
• rekenen met maten in de grootkeuken, op de werf van een
bouw…
• rekenen voor een examen buschauffeur, postbode…
• rekenen om mee te kunnen in de opleiding die je volgt
• wat je moet kunnen bij een toelatingsproef voor een
beroepsopleiding
In Geel en Turnhout, 1 of 2 keer per week, overdag
Je kan op elk moment van het jaar inschrijven
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INTERESSE? BEL!
Geel–Herentals–Mol 014 58 41 91
Turnhout 014 42 27 87
info@basiseducatiekempen.be

C Samenwerking op maat met OCMW’s
Volg de cursus Slim beheer,
leer budgetteren en sta sterker in je schoenen!
Martine (44 jaar):

Pegie (43 jaar):

“Ik sta nu een stuk verder dan vroeger”

“Alles wat je leert, is een stap vooruit”

Als kind was ik vaak ziek. Daardoor

Problemen met geld, het

was ik niet goed mee op school. Ik

kan iedereen overkomen.

was nochtans een goede leerling,

Je hoeft je er niet voor

maar veel te traag. Vooral rekenen

te schamen. Ik ben drie

ging moeilijk. Als volwassene kreeg

jaar zelfstandige geweest,

ik het financieel moeilijk. Ik vroeg het

maar betaalde te weinig

OCMW om budgetcoaching. Kreeg

sociale bijdragen. Toen ik

ik vroeger een rekening of brief?

ermee stopte, kwamen

Dan wist ik niet wat ik moest doen.

de facturen. Ik zag het

Ik kreeg dan nog meer papieren. En meer schulden.

niet meer zitten. Ik vroeg het OCMW om hulp. Ik volgde

Het OCMW vroeg me of ik de cursus Slim beheer wou

ook een cursus Slim beheer. Ik leerde na te denken

volgen. Ja, tuurlijk! Ik heb enorm veel geleerd, het waren

over alles wat ik uitgaf. Ga ik boodschappen doen? Dan

leuke lessen en ik heb nieuwe mensen ontmoet. Ik sta

vergelijk ik op voorhand alle prijzen op internet. En een

nu een pak verder dan vroeger. Zo klasseer ik thuis mijn

factuur in de bus controleer ik helemaal. Of ik vraag uitleg

papieren. Ik betaal nu ook zelf mijn rekeningen. Ook

als iets niet duidelijk is. Wat ik ook leerde in de cursus: ik

heel belangrijk: ik heb nu zin om nog meer cursussen te

ben niet alleen en we kunnen elkaar helpen.

volgen.

Slim Beheer
Heb jij ook zin gekregen om een cursus

Slim Beheer
te volgen?
Neem dan contact met ons op.
De meeste cursussen duren 10 lessen.
In Turnhout en Geel.
IN DEZE CURSUS LEER JE:
• je budget beheren en je papieren klasseren
• niet te veel geld uit te geven in de winkel		
• geld te besparen op energie met eenvoudige en
haalbare ingrepen
• hoe reclame werkt en hoe je ermee kan omgaan
• de risico’s kennen van kredietkaarten, online kopen,
leningen, …
• bij welke diensten en organisaties je terecht kan met
je vragen
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