Basiseducatie werkt samen met ...

VDAB Kempen

Rekenlabo

Campusmanager Jef vertelt:
Waarom Basiseducatie?

Doelstelling
Al jaren verzorgt het Centrum voor Basiseducatie
Kempen rekenlabo’s in de 4 opleidingscentra van
VDAB Kempen. Cursisten uit de verschillende
beroepsopleidingen krijgen extra rekenondersteu
ning, toegespitst op de inhouden en doelstellingen
van de opleiding die ze volgen. Streefdoel is dat:
• de cursisten hun beroepsopleiding tot een goed
einde brengen
• ze beter rekengewapend zijn binnen de
opleiding en daarbuiten
• ze het open aanbod van Basiseducatie leren
kennen

Doelgroep
Alle cursisten van de beroepsopleidingen die
bijkomend rekenaanbod kunnen gebruiken.

“Basiseducatie werkt specifiek met kortgeschoolden en is
een deskundige partner op vlak van rekenbasisvaardigheden.
De lessen zijn een perfecte aanvulling bij de praktijklessen van
onze instructeurs.

Ben je tevreden met de resultaten?
“Absoluut. De cursisten kunnen beter volgen in de beroeps
opleidingen en halen betere resultaten.”

Lesgever Carine aan ’t woord:
Hoe was de sfeer in de groep?
“Elke cursist werkt op zijn tempo en niveau aan zijn eigen
leertraject. Ik zorg ervoor dat cursisten zich goed voelen, dat
er wederzijds vertrouwen en respect is. Hierdoor is er een goede
sfeer in de groep en komen de cursisten graag naar de les.
Zo creëren we samen een gunstig leerklimaat.”

Welke vooruitgang maakten de cursisten?
“Ze frissen hun rekenkennis op en krijgen zo opnieuw vertrou
wen in hun kunnen. Alles wat ze bij mij leren, gebruiken ze ook
effectief in hun praktijklessen: opmeten, uittellen uit het hoofd,
een machine afstellen.”

Wat vonden de cursisten ervan?
“De leerstof wordt in losse bundeltjes per thema aangeboden,
stap voor stap op een eenvoudige manier, dat werkt motiverend.”
“Ik heb geleerd om sneller te rekenen, vroeger gebruikte ik een
rekenmachine, maar nu weet ik dat ik zelf sneller kan rekenen.
Carine legt alles goed uit, ik snap het nu sneller en ook beter,
ik zit op mijn gemak in de cursus.”
“Ik ben nu attenter voor rekenen, in de praktijk maar ook in mijn
dagelijkse leven. Het is goed dat ik alles heb kunnen opfrissen,
alles zit er terug in.”
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