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REA College Nederland 

Locatie Bartiméus
Putterweg 140
3851 VG  Ermelo
(0341) 49 85 00
locatiebartimeus@reacollegenederland.nl

Locatie Groningen/Leeuwarden
Laan van de Vrede 1
9728 CA  Groningen
(050) 541 38 42
locatiegroningen@reacollegenederland.nl

Locatie Heliomare
Verlengde Voorstraat 8
1949 CM  Wijk aan Zee
088 920 83 55
locatieheliomare@reacollegenederland.nl

Locatie Heerlen
Ruys de Beerenbroucklaan 29
6417 CC  Heerlen
088 779 58 50 / 06 514 41 871
locatieheerlen@reacollegenederland.nl

Locatie Nijmegen
Kerkebos 10 03
6546 BB  Nijmegen
088 779 23 00
locatienijmegen@reacollegenederland.nl

Talentenexpeditie

Vind de opleiding

en het werk passend 

bij jouw talent



Ben je op zoek naar een 
leuke en passende baan?
Ontdek bij REA College Nederland 
welk werk en welke opleiding het 
best bij jou passen. Wij willen met jou je 
wensen en mogelijkheden formuleren, 
binnen haalbare grenzen natuurlijk. 
Daarvoor gaan we op zoek naar je 
talenten, interesses, vaardigheden, 
niveau en belastbaarheid. Door mee te 
doen aan de Talentenexpeditie krijg je 
inzicht in je sterke kanten en krijg je een 
helder beeld van je beroepsmogelijkheden. 
Daarbij kijken we ook of en zo ja welke 
opleiding je zou kunnen gaan volgen.

Voor wie?
•  Heb je een niet-afgeronde
 opleiding en zoek je een
 passende vervolgopleiding?
•  Heb je al gewerkt, maar moest je
 stoppen door ziekte of ongeval?
•  Heb je een arbeidsbeperking?
Dan is de Talentenexpeditie van 
REA College Nederland voor jou bedoeld.

Praktijk staat voorop
Hoe werkt het? In een aantal weken werk
je toe naar je eigen beroepsrichting.
Waar liggen je mogelijkheden? Je krijgt 
inzicht in je kwaliteiten en vaardigheden 
door het maken van toetsen en het 
uitvoeren van verschillende praktische 
oefeningen. Ook maken we excursies. 
Daarnaast is communicatie een 
belangrijk onderdeel van het programma. 
Door de Talentenexpeditie kom je tot een 
betere keuze van je opleiding of beroep.

In groepjes aan de slag
Je werkt in een groep van maximaal 8 
deelnemers. De expeditie bestaat uit een 
aantal weken werken in groepsverband 
met andere kandidaten die net als jij 
werken aan hun toekomst. Daarna volgt 
eventueel een individueel progamma. 
We maken een maatwerkprogamma 
dat voor jou geschikt is. Per groep heb 
je een trainer en een opleidingscoach 
die je begeleiden. Je houdt tijdens 
je ontdekkingstocht een eigen 

persoonlijk logboek bij. De trainer en/of 
opleidingscoach helpt je daarbij.  
Wij zorgen voor materiaal, ruimtes en 
kennis. Het is aan jou om tot een goede  
keuze te komen. Want uiteindelijk  
kies je helemaal zelf.

Wat heb je na deze 
expeditie bereikt?
De Talentenexpeditie heeft als doel:
1. Goed inzicht in jezelf: wat is voor mij   
 mogelijk? Wat betekent mijn beperking  
 voor opleiding en arbeid? Wat kan ik?
2.  Een realistische beroepswens: wat wil ik?
3.  Een realistische keuze: waar wil ik 
 naar toe en wat heb ik daarvoor nodig?

Het resultaat is een eigen beroepsrichting
en een concreet plan van aanpak voor
het vervolgtraject.

Over REA College…
REA College Nederland is er 
voor jongeren met een beperking. 
Ze kunnen vaak niet terecht in 
het gewone beroepsonderwijs. 
Bij het REA College volgen ze een 
beroepsopleiding die aangepast is 
aan hun mogelijkheden. In de 
afgelopen dertig jaar heeft REA aan 
honderden cursisten een vak geleerd 
en hen geholpen aan een duurzame 
arbeidsplaats. 


