De basis leren voor iedereen
de CINOP-aanpak voor basisvaardigheden in Nederland

“Mijn angst om op onbekende knopjes te drukken, is weggenomen. Nu kan ik zelf
aan de gang en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ik heb mezelf kunnen verbreden”
deelnemer project Ouderen & Digivaardigheden

Wij weten wat echt werkt
We stimuleren dat zoveel mogelijk mensen leren op een manier die bij hen past.
Uit ervaring en onderzoek weten wij dat volwassenen en jongeren, waarvoor
een (beroeps)opleiding niet direct haalbaar is, een speciale aanpak verdienen.
En wij weten welke oplossingsgerichte aanpak écht werkt!
Wij begeleiden onder andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven
en onderwijsinstellingen met advies voor (beleids)ontwikkeling- en implementatietrajecten. Samen met maatschappelijke partners zetten we ons in om leren
toegankelijk te maken, voor iedereen.

Waarmee kunnen we je helpen?
• Investeren in kwaliteit. Wij ontwikkelden samen met inBrain leermodules
die gemeenten ondersteunen om de kwaliteit van de volwasseneneducatie
te verhogen. Met het Freudenthal Instituut en het ITTA ontwikkelden
we opleidingsmodules voor toekomstige docenten basisvaardigheden.
•Z
 orgen voor goede samenwerking in de regio. In opdracht van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft CINOP een wettelijk kader als basis
voor de volwasseneneducatie (ve) ontwikkeld: de Standaarden en eindtermen
voor ve. De bijbehorende handreikingen ondersteunen gemeenten om dit
wettelijk kader om te zetten in uitvoerbaar beleid dat bijdraagt aan het behalen
van hun maatschappelijke beleidsdoelstellingen.
• Een brede aanpak van basisvaardigheden en daarmee ook digitale vaardigheden.
Wij ontwikkelden het advies digitale vaardigheden volwasseneneducatie
en werkten samen met Oefenen.nl aan een nieuwe methodiek voor educatieaanbod voor NT1’ers (www.nt1 leren.nl).
• Werven van NT1’ers met de leerwens van mensen centraal. Samen met
‘Zet een Punt...’ werkten we aan de doorontwikkeling van de succesvolle
wervingsmethodiek KLASSE! Alle materialen zijn vrij beschikbaar
op www.ikwildatleren.nl.
• Niveauverhoging van taal en rekenen in het mbo. Samen met onderwijsinstellingen maakten we analyses van examenresultaten die als startpunt gebruikt
worden om te reflecteren op het onderwijs dat gegeven wordt. Op basis van
de data brachten we vervolgstappen in kaart die in de teams benut kunnen worden.

CINOP is al meer dan 20 jaar toonaangevend expert op het
gebied van taal-, rekenen- en digitale vaardigheden voor
volwassenen en jongeren. Als maatschappelijke organisatie willen
we alle mensen de kans geven om zich persoonlijk te ontwikkelen
en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig naar onze aanpak? Wil je meer weten over onze praktische
hulpmiddelen en onze oplossingen? Neem gerust contact op. Of kijk op onze
website: www.cinop.nl/basisvaardigheden.
073 - 680 08 00
info@cinop.nl
www.cinop.nl
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