Missie en visie sector Centra voor Basiseducatie

Geletterdheid is de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht
te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en
gebruik kunnen maken van ICT.
Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren in de
samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen.
Geletterdheid heeft een invloed op mensen hun zelfbeeld, hun interactie met
anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid. De mate van geletterdheid geeft
aan in hoeverre een samenleving klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.
Missie
De sector basiseducatie bestaat uit 13 pluralistische Centra voor Basiseducatie in
Vlaanderen en Brussel. In een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door
een toenemende kloof tussen hoger- en lagergeschoolden, willen de centra de
geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming.
Visie
Onze centra bereiken met diverse opleidingen alle laaggeletterde volwassenen,
ongeacht of ze Nederlandstalige onderwijs gevolgd hebben. Het opleidingsaanbod is
dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op
het vlak van taal, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en
maatschappijoriëntatie. De sector bouwt een behoeftedekkend, toegankelijk en
evenwichtig gespreid regionaal opleidingsaanbod uit in Vlaanderen en Brussel.
De laaggeletterde cursist staat centraal in ons agogisch project. We benaderen onze
cursist vanuit een integrale visie: als lerende en als persoon. (Leer)vaardigheden,
leerstijlen, achtergrondkenmerken, rollen in de samenleving, persoonskenmerken en
motivatie spelen een belangrijke rol.
We zetten in op het uitbouwen van gepersonaliseerde leertrajecten en versterken de
cursisten via leren:
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vertrekken vanuit de verscheidenheid van onze cursisten
creëren condities die ‘leren’ bij de cursist mogelijk maken
zetten maximaal in op functioneel en ervaringsgericht leren
benutten de kracht van groepsleren en van individueel leren
maken de cursist bewust van de eigen competenties tijdens het leerproces
benutten de inbreng van de cursist maximaal in het leerproces
werken aan leerplezier en creëren succeservaringen




We ondersteunen leren via trajectbegeleiding van de cursist
We zorgen actief voor doorstroom van cursisten naar interne en externe
(opleidings)trajecten

Via experiment en innovatieve methodieken spelen we in op de steeds evoluerende
leernoden en behoeften van de laaggeletterde cursist. We zetten in op het
versterken en delen van kennis en expertise zowel op centrum- als sectorniveau. Via
interne en externe (cijfer)analyses houden we voortdurend de vinger aan de pols van
onze eigen prestaties en de maatschappelijke evoluties.
Onze cursisten mogen rekenen op gedreven, deskundige en betrokken medewerkers
in de centra. De brede inzetbaarheid van medewerkers en de multidisciplinaire teams
zijn een meerwaarde in de integrale trajectmatige benadering van de laaggeletterde
cursist. De sector ijvert dan ook voor een degelijk en aantrekkelijk
werknemersklimaat en werknemersstatuut dat deze meerwaarde kan borgen.
De sector basiseducatie wil en moet laaggeletterdheid niet alleen aanpakken en
bouwt daarom verder aan een netwerk met relevante externe partners binnen en
buiten onderwijs. We kiezen voor structurele samenwerkingsverbanden met als doel:
-

sensibiliseren en bereiken van onze doelgroep
uitbouwen van totaaltrajecten
vlotte doorstroom naar (vervolg)trajecten

