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Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering.
In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een
centrum voor basiseducatie kan je die ‘achterstand’ wegwerken. Er
zijn een 30-tal centra. Er is dus zeker ook een centrum in jouw buurt.

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie?
Simpel gezegd: al wie niet lang naar school is geweest of teveel
kansen gemist heeft tijdens de schooltijd. Ook als je je niet
volledig kan ontplooien en niet voldoende kan deelnemen aan de
samenleving, kan je naar zo’n centrum. Iedereen is welkom: jong
of oud, met of zonder job, wie goed kan rekenen maar helemaal
niet kan schrijven of andersom enz.

Wat kan je er leren?
In een centrum voor basiseducatie leer je lezen, rekenen en
schrijven. Sommige mensen zijn vergeten hoe dat moet. Anderen
hebben het omwille van allerlei omstandigheden nooit echt goed
geleerd. In een centrum voor basiseducatie leer je de krant lezen,
formulieren invullen of een brief schrijven. Je leert kortingen
berekenen of een plan lezen. Je kan met de computer werken of
oefenen om te solliciteren. Er is een cursus om je voor te bereiden
op het theoretisch rijexamen. Er zijn cursussen Frans of Engels
voor beginners of om te leren hoe je beter kan omgaan met
collega’s enz.
Als je vlot en foutloos leert lezen, schrijven en rekenen kan je
makkelijker werk vinden. Je staat sterker als je b.v. een huurcontract
moet tekenen. Je kan ook makkelijker een andere cursus volgen
over een onderwerp dat je écht interesseert. Stel b.v. dat je met

basiseducatie

de computer wil leren werken. Als je niet zo goed kan lezen en
schrijven, is dat moeilijk. Je kan dan eerst de cursus Nederlands
volgen. Daarna is het een pak makkelijker om een computercursus
te volgen.

Hoe gaat het er aan toe in zo’n cursus?
Je leert vooral zaken die direct bruikbaar zijn in het dagelijks leven.
De begeleiders houden rekening met wat je graag wil leren, met
wat je al kan of juist nog niet kan, wat je geleerd hebt op je werk of
wat je daar juist nodig hebt. Er wordt gewerkt in kleine groepen (3
tot 18 personen) zodat iedereen aandacht krijgt. De leraar probeert
het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de deelnemers te
stimuleren, b.v. in administratieve zaken (belastingen, post,
werkloosheid, bank).
Er is veel begeleiding en ondersteuning. De lessen worden
aangepast aan het leertempo en de studievaardigheden van
de deelnemers. Er zijn cursussen overdag en ’s avonds. Je
kan op verschillende momenten beginnen met een cursus en
je kan meerdere cursussen tegelijkertijd volgen. Je moet geen
inschrijvingsgeld betalen, alleen kopiekosten of een cursusboek.
Sommige cursisten hebben recht op betaald educatief verlof (zie
verder).
De centra voor basiseducatie beschikken vaak ook over ‘open
leercentra’ waar je zelfstandig extra oefeningen kan maken of
informatie kan opzoeken en verwerken.
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Cursussen
Nederlands
Je leert beter lezen en schrijven om goed mee te kunnen in het
dagelijks leven, om makkelijker een job te vinden en andere
cursussen te kunnen volgen. Je leert de krant lezen, je mening
formuleren, handleidingen begrijpen, brieven schrijven, het
schoolwerk van je kinderen volgen, formulieren invullen, werken
met elektronische post (e-mail, SMS, chatten) en informatie
opzoeken en verwerken.
Nederlands voor anderstaligen
Je leert Nederlands verstaan en spreken zodat je kan
communiceren op het werk, in de winkel, met de buren, bij de
post en de belastingen. Je leert de radio en de televisie verstaan,
vragen stellen, formulieren invullen, brieven lezen en instructies
begrijpen.
Alfabetisering in de eigen taal (Turks of Arabisch)
Als je moedertaal Turks of Arabisch is, kan je leren lezen en
schrijven in die taal. Daarna kan je makkelijker een cursus
Nederlands voor anderstaligen volgen.
Rekenen
Je leert optellen, aftrekken, breuken en procenten berekenen. Je
leert rekenen met geld, maten en gewichten. Je leert grafieken
en tabellen lezen en oppervlakte berekenen. Dat is nuttig in het
dagelijks leven: in de winkel, voor een job, als je een woning wil
kopen, als je een factuur krijgt van de elektriciteit enz.
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Algemene vorming
Om echt mee te kunnen in de maatschappij moet je één en ander
weten over gezondheid, techniek, wonen, actualiteit, communicatie,
solliciteren en vrije tijd. Je moet beslissingen kunnen nemen, je
leven organiseren, paperassen in orde brengen enz. In deze cursus
leer je hierover praten, plannen maken, problemen oplossen en
keuzes maken.
Informatica
Je leert de basisvaardigheden om te werken met de computer,
internet en e-mail. Na de cursus kan je zelf computerprogramma’s
leren of andere computercursussen volgen.
Basiscursussen Frans en Engels
Je leert je uit de slag trekken in het Frans of het Engels. Daarna
kan je makkelijker aansluiten bij andere cursussen Frans en
Engels, b.v. in het avondonderwijs.

Educatief verlof
Sommige voltijdse werknemers mogen, als ze bepaalde cursussen
volgen, een aantal uren afwezig zijn op het werk terwijl hun loon
wordt doorbetaald. Soms telt dat ook voor deeltijdse werknemers.
Leeftijd of nationaliteit speelt geen rol.
De formulieren om betaald educatief verlof aan te vragen, krijg je in
een centrum voor basiseducatie. Informatie over de reglementering
vind je op de website van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

basiseducatie

Adressen, folders, websites
Federatie Centra Basiseducatie
Sint Elooisdreef 56A - 8500 Kortrijk - 056/37.25.65
federatie-basiseducatie@skynet.be en www.basiseducatie.be
Op de website vind je info over alle centra voor basiseducatie, hun
programma en hoe je kan inschrijven. Elk centrum beschikt over
een programmaboekje.
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Directie Betaald Educatief Verlof
Ernst Blerotstraat 1 - 1070 Brussel - 02/233.47.09
wea@meta.fgov.be - www.meta.fgov.be
Op deze website van je informatie over de reglementering Betaald
Educatief Verlof. Klik op ‘e-governement’, dan op ‘proceduresformulieren’ en ‘betaald educatief verlof’.

JIP

En dan is er ook nog het JIP!
Wil je meer uitleg over dit thema? Wil je
één van de vermelde websites of folders
bekijken? Loop dan binnen in het JIP of
jongereninformatiepunt. Je kan er terecht
met vragen of problemen in verband
met wonen, werk, seks, relaties, sport,
jeugdverenigingen, vorming, drugs, geld,
cultuur, toerisme, mobiliteit, gezondheid,
onderwijs, geweld enz.
In een JIP kan je zelf informatie
opzoeken, maar je bent er ook welkom
voor een gesprek. Als je wil, zoekt
de JIP-medewerker mee naar een
antwoord op je vraag of een oplossing
voor jouw probleem. Heb je verder
advies, hulp of begeleiding nodig, dan
word je doorverwezen naar een persoon
of dienst die je verder kan helpen.
Voor het adres en het
telefoonnummer van een JIP
in de buurt: zie www.jips.be.
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