Basiseducatie werkt samen met ...

OCMW, Gent

Ikook
Doelstelling
De opleiding ‘Ikook’ is een opleiding op verschillende
domeinen. De opvolging op kooktechnisch vlak gebeurt door de docent ‘keuken’ (OCMW) en de docent
‘zaal’ (CVO). Van zeer nabij wordt het dagelijkse werk
van de cursisten opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Basiseducatie volgt wekelijks de vorderingen
op van de cursisten op vlak van taal, rekenen en communicatie. Deze ondersteuning is van groot belang
voor de cursisten. De taal- en wiskundeoefeningen
sluiten zo nauw mogelijk aan bij het keukentechnische deel. Zo krijg je inhoudelijk een sterk pakket.
Persoonlijke problemen worden snel aangepakt door
de aan het project verbonden maatschappelijk werker
(OCMW). Doorheen de hele cursusperiode blijft die de
cursist opvolgen. En indien nodig blijven er ook na de
opleiding contacten mogelijk.

Doelgroep
De opleiding ‘Ikook’ leidt werkzoekenden en mensen
met een leefloon op tot hulpkok en zaalmedewerker. Het project is een samenwerking tussen Horeca
Vorming Vlaanderen, stad Gent, VDAB, OCMW Gent,
Centrum voor Basiseducatie Gent-MeetjeslandLeieland en het Centrum voor Volwassenenonderwijs
Leerdorp. Het werd ontwikkeld in het kader van het
partnerschap ‘Gent, Stad in Werking’.

Tom van OCMW Gent aan het woord:
Waarom koos je voor een samenwerking met Basiseducatie?
“Deze opleiding werd al drie opeenvolgende schooljaren georganiseerd. Het eerste jaar zonder Basiseducatie. Tijdens het tweede
jaar werd Basiseducatie gecontacteerd om mee in te stappen in het
project. In eerste instantie voor de wiskunde- en taalondersteuning
gedurende een halve dag per week. In het derde jaar kwam daar ook
een module communicatie bij: assertiviteit, omgaan met autoriteit,
sollicitatietraining.”
Welke resultaten werden behaald voor uw organisatie?
“De gezamenlijke screening van kandidaten voor de cursus was
een sterk punt. Door samenwerking met de verschillende partners,
met hun eigen invalshoek, kregen we een vollediger beeld van de
competenties en groeimogelijkheden van onze cursisten. Door de
maandelijkse evaluaties met inbreng van alle partners kende ook de
cursist zelf beter zijn werkpunten.
Zeer mooi in dit project was natuurlijk de directe link naar tewerkstelling. Door een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de verworven competenties van de cursist kon men een “stage op maat”
regelen, die de slaagkansen deed toenemen. Voor de cursist was
het interessant dat hij een integraal begeleidingspakket kreeg. Een
combinatie van een doorgedreven keuken- en zaalopleiding, taal- en
wiskundeondersteuning, lessen communicatie, zorg en toeleiding
naar tewerkstelling. Het is een zeer goed project waarbij de mensen
een volwaardig diploma van hulpkok kunnen behalen. Elke opleiding
startte met 12 cursisten (6 mensen met leefloon en 6 m
 ensen met
werkloosheidsuitkering). Gemiddeld studeerden
tussen de 7 à 9 cursisten af.”

Greta, lesgever Basiseducatie:
“We werken aan taal, rekenen en communicatieve vaardigheden.
Deze variatie in taken werkte motiverend voor de deelnemers.
De lesinhouden waren direct bruikbaar voor hun opleiding en voor
hun toekomstige werk. De lessen over solliciteren, over inhouds
maten en keukentermen bewezen meteen hun meerwaarde.”

Cursist Karim getuigt:
“Ik heb meer gekregen dan ik had verwacht. Ik vind de manier
van lesgeven goed. Er wordt evengoed rekening gehouden met
mensen die er rap mee weg waren als met diegenen die meer
problemen hebben. De afwisseling van thema’s is leuk. De lessen
zijn zeer nuttig.”
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