Basiseducatie werkt samen met ...

ABVV Metaal Vlaams-Brabant
ICT voor vakbondsafgevaardigden

Doelstelling
ABVV metaal wilde een vormingstraject op maat
voor verkozen vakbondsafgevaardigden. Op een
infosessie maakten ze kennis met de werking en
het cursusaanbod van Open School en werden
hun leernoden bevraagd. Het resultaat was een
ICT traject met 3 modules voor Nederlandstaligen.
Afhankelijk van hun voorkennis en interesse volgden telkens een twaalftal vakbondsafgevaardigden
één of meerdere modules:
• kennismaking ICT: tekstverwerking, internet en
e-mail
• vervolg ICT: bestandsbeheer, voorkeuren instellen, kennismaking Excel
• verdieping ICT: verder inoefenen van basisvaardigheden als organiseren, zoeken en bewerken
vanuit invalshoek digitale fotografie

Doelgroep
ABVV vakbondsafgevaardigden binnen de metaalsector. Vorming kan gevolgd worden binnen de
werktijd met gebruik van educatief verlof.

Denis De Meulemeester van ABVV aan het woord:
Waarom een samenwerking met basiseducatie?
“Basiseducatie is een deskundige partner voor het aanbrengen
van ICT en communicatieve vaardigheden bij onze afgevaardigden. De aanpak van Basiseducatie is gebaseerd op de leervragen van de doelgroep en zowel inhoudelijk als organisatorisch
kunnen zij flexibel inspelen op de verwachtingen en de mogelijkheden van onze doelgroep. Dit leidde tot kwaliteitsvol maatwerk
en een goede samenwerking.”
Ben je tevreden met het resultaat?
“Absoluut! De cursus werd ondertussen al verschillende keren
herhaald. Deze samenwerking is ook een kans om de andere
leergebieden van Basiseducatie onder de aandacht te brengen.
Niet enkel bij onze afgevaardigden, maar ook bij hun collega’s
op de werkvloer.”

Katty, lesgever :
“De lesdagen verliepen in een gemoedelijke sfeer, waarin
iedereen zich heel gemotiveerd toonde. De deelnemers pikten
snel nieuwe inhouden op. Er waren niveauverschillen, maar de
onderlinge hulpvaardigheid was zeer groot. De cursisten gaven
aan vaardiger en zelfredzamer te zijn geworden in het gebruik
van de pc. De grootste vooruitgang is te merken bij de deelnemers die als compleet beginner startten en nu ook buiten de
lesdagen regelmatig met de pc aan de slag gaan. De verworven
ICT vaardigheden komen aan bod in hun functie als vakbondsafgevaardigde maar zeker ook ruimer in hun professioneel en
persoonlijk leven.”

Cursisten vertellen:
“Met het volgen van deze cursus, ben ik er eindelijk in geslaagd
om meer te doen dan Patience spelen! Door de degelijke lessen
en goede uitleg, kan ik me nu wat meer bezig houden met de pc.
En als ik aan iets twijfel, dan neem ik er even de cursus bij en dan
kom ik er wel uit. Ik ben volop bezig om mijn achterstand nu in te
halen. Op ‘t werk kunnen wij niet over een pc beschikken, maar
als ik informatie nodig heb, dan zoek ik het thuis wel op.” (Hilda)
“De opleiding computer in Open School vind ik in deze moderne
tijden noodzakelijk, iets wat iedere vakbondsafgevaardigde heel
goed kan gebruiken. Je leert e-mailen, verkiezingsartikels en fotocollages maken, informatie zoeken op internet. Veel te veel om
op te noemen, maar… zeker inschrijven! Ik raad het iedereen
aan, men is nooit te oud om te leren.” (Jean-Claude)

Open School Halle-Vilvoorde

ABVV Vlaams-Brabant

Katty De Neef
02/252 51 50
katty.deneef@cbehalle-vilvoorde.be

Denis De Meulemeester
02/251.60.20
ddemeulemeester@abvvmetaal.org

