Basiseducatie werkt samen met ...

VDAB in Diest en Haasrode

Rekenlabo

Doelstelling
Reeds jaren organiseert Centrum Basiseducatie
Leuven-Hageland een rekenlabo in de VDAB
competentiecentra van Diest en Haasrode.
De vorming in het rekenlabo loopt tijdens de
beroepsopleiding in het competentiecentrum.
We werken aan de rekenvaardigheden die nodig
zijn binnen de beroepsopleiding en leren cursisten
probleemoplossend denken en handelen.
Het rekenlabo zorgt ervoor dat cursisten:
• de opleiding vlotter kunnen doorlopen
• daarna volwaardiger kunnen functioneren op
de arbeidsmarkt

Doelgroep
Het rekenlabo werkt op maat van de cursisten van
de verschillende beroepsopleidingen in de competentiecentra. Ze hebben een verschillende voorkennis, diverse noden en leermogelijkheden.

De VDAB instructeur getuigt:
“Basiseducatie heeft de nodige knowhow om de functionele
rekenvaardigheden aan te leren. De lesgever overlegt regelmatig
met onze instructeurs en kan zo heel praktijkgericht werken.
Het materiaal is ook direct beschikbaar. De transfer naar de
werkvloer in een stage kan zo makkelijker gemaakt worden.
Daarnaast heeft Basiseducatie veel ervaring met de doelgroep.
De lesgever kan attractief lesgeven aan een heterogene groep,
kan een rekenprobleem op een makkelijke manier uitleggen en
gepast ingaan op weerstand van de cursist ten aanzien van het
leren. Dit geeft voor de cursisten een veilig gevoel. Zij beseffen
dat ze in de opleiding de kans krijgen om te werken aan hun
rekenvaardigheden en om zo een goede vakman te worden.”

Lesgever Ann vertelt:
“Cursisten zien er vaak tegenop om rekenlessen te volgen en
zijn soms heel zenuwachtig. Ik kan hen hierin vrij snel op hun
gemak stellen. Het is belangrijk dat ze vanaf de eerste les zien
wat het nut is van deze lessen. Er wordt afwisselend in groepjes of individueel gewerkt. Zo leren ze van mekaar, maar is er
ook aandacht voor individuele problemen. De groep is vaak erg
heterogeen, maar er is ruimte voor differentiatie. Bij vele cursisten is er wel degelijk vooruitgang te merken. En ze reageren
daar ook erg enthousiast op.”

De reacties van cursisten:
“De rekenlessen zijn interessant. Wat ik op school leerde ben
ik vergeten omdat het zo lang geleden is. Ik gebruikte voor
alles een rekenmachine en nu moet ik moeite doen om terug
uit het hoofd te rekenen. Op de werkvloer heb je ook niet altijd
een machientje bij de hand en je leert je geheugen trainen en
bewerkingen opfrissen.”
“Ik leerde correcte hoeveelheden berekenen van poetsproducten, terwijl ik vroeger maar een schatting maakte. De lesgever is
aangenaam, rustig en legt alles correct uit. Het is bruikbaar voor
mijn werk.”
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