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1.Inleiding
REA College
REA College is er voor jongeren en
(jong)volwassenen vanaf 18 jaar die door
een beperking of uitval niet terecht kunnen
in het reguliere beroepsonderwijs maar wel
arbeidsperspectief hebben.
REA College biedt jongeren met complexe
problematiek een beroepsopleiding op maat
en persoonsgerichte trainingen en
begeleiding bij het vinden van een passende
baan.
REA staat voor Route-Educatie-Arbeid. De
eindbestemming is een baan. De route is
een opleiding.
REA-College heeft 12 locaties door heel
Nederland.
Dit Jaarverslag betreft een verslag van de
studentenraad van de locaties Arnhem en
Nijmegen in 2019.
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2.Overlegstructuur Studentenraad
De studenten komen als
vertegenwoordigend lid vanuit de
verschillende opleidingen zoals Groen,
Mediadesign, Zakelijke Dienstverlening, ICT,
Entree. Signalen vanuit de Topklas kunnen
eveneens doorgegeven worden.
Elke richting zorgt voor een afvaardiging in
de raad. De leden wisselen snel vanwege de
duur van hun opleiding, stages en
vergadertijden.
3.Studentenraadsvergaderingen
De raad is in 2019 negen keer bij elkaar
gekomen, afwisselend op maandag en
donderdagochtend.
In het weekoverleg worden de notulen en
afspraken op de verschillende afdelingen
teruggekoppeld. Op deze manier heeft de
studentenraad direct contact met de
achterban.
4. Ondersteuning van de raad
De studentenraad wordt ondersteund door
een onafhankelijk ondersteuner van Pluryn.
Tot mei was dat Laurian Alferink. In verband
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met ziekte heeft Renata Dijkstra haar
vervangen.
5. Overleg met de manager
Vaste overlegpartner van de studentenraad
is Anita de Wit. Zij komt in elke vergadering
op een afgesproken tijd.
6. Adviezen
6.1 Gevraagd advies
Focusplan
N.a.v. het Focusplan van Pluryn is ook aan
de studentenraad REA gevraagd om advies.
Het Focusplan is gemaakt om de financiën
en de kwaliteit van de Pluryn-onderdelen op
peil te houden. De raad geeft een aantal
vragen mee aan de CCR.
6.2 Ongevraagde adviezen
Reken en taalles
De studenten krijgen 1x per maand les. Zij
geven het advies deze lessen meerdere
malen per maand te geven voor mensen die
dat nodig hebben.
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Sportdag
Niet meer combineren met de Open Dag.
Wat breder aanbod als het gaat om sporten.
Notulen Studentenraad
De raad geeft aan dat de notulen steeds te
laat komen. Dan kunnen de studenten het
niet op tijd bespreken in het weekoverleg. Er
wordt afgesproken dat de notulen voortaan
nog in dezelfde week zullen verschijnen en
dan zowel per mail als per app worden
gestuurd.
Uitjes en excursies
a. Excursies hebben meer met de
opleiding te maken. Daar krijgen
deelnemers € 5 per persoon voor
eten en drinken en de reiskosten.
Excursies gaan in overleg en op
maat met de manager.
b. Uitjes per opleiding kunnen 1x per
jaar ook. Dan krijgen deelnemers
ook € 5 pp uit de pot van het REA.
De rest moet bijgelegd worden.
c. Centraal is er dan nog de
Kerstviering en de zomer-BBQ. Die
betaalt het REA.
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De raad geeft het advies dit nog een keer
duidelijk te communiceren met de studenten
en docenten.
De raad geeft het advies de BBQ te
behouden.
Intakeprocedure
De raad bespreekt de soms lange wachttijd
van studenten voordat zij kunnen beginnen.
Een wachtende student heeft geen overzicht
wat er moet gebeuren. Zij geeft de manager
het advies om op papier de intakeprocedure
in het kort te beschrijven.
Alumni-dag
De raad geeft het advies een alumni-dag te
organiseren voor oud-studenten. Zij kunnen
dan eens vertellen hoe het verder met hen
gegaan is. Dit voorstel wordt overgenomen
door de manager. De alumnidag zal worden
gehouden in januari 2020.
Stages
In de stage-omschrijving zijn te weinig de
doelen opgenomen waaraan gewerkt moet
worden. De raad geeft het advies de doelen
beter te omschrijven. Er blijkt een sjabloon
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voor te bestaan. De manager zal dit
bespreken met de docenten.
7. Overige onderwerpen
- Instroom, doorstroom en uitplaatsing
van studenten.
- Het Europese project. Gaat over
inclusief onderwijs. In Europa zijn
verschillende onderwijsinstellingen, die
kijken wat er nodig is om jongeren met
een beperking mee te laten doen in
het onderwijs.
- communicatie tussen studenten en
raad
- wijziging onderwijsprogramma:
Nijmegen, Elst en Arnhem hebben
gezamenlijk geëvalueerd. De
studentenraad vond dit een te grote
groep bij elkaar.
- de communicatie tussen verschillende
opleidingen van REA
- Tegelasbak. De studenten verzoeken
de manager een tegelasbak te
plaatsen. Vanwege financiële redenen
wordt dit afgewezen. Studenten
moeten zelf asbakken op tijd legen.
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- Toiletruimtes: op verzoek zijn in de
verschillende toiletruimtes haakjes
aangebracht.
- Pauzes bij afdeling Groen: In de
kantine is het af en toe te druk.
Voorgesteld wordt om dan te splitsen
in twee verschillende pauzes.
- e-portfolio
- Informatieboekje REA. In het boekje is
nu ook Entree opgenomen.
- Muiswerk – rekenprogramma
- De Kerstviering
- Gezonde leefstijl: De wekelijkse
wandeling mag van de raad
gestimuleerd worden. Er is geprobeerd
gezamenlijk te zwemmen in de
Beerendonk.
- Kleding en stijl: zowel studenten als
docenten dienen er representatief uit
te zien.
- Betalingen van de examens: storingen
zijn opgelost.
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8. Contacten en netwerken
- Januari: Informeel gesprek met
ambtenaren van het Ministerie
- Op 25 februari bezoek van Harry
Quakernaat en Renata Dijkstra, resp.
secretaris en adviseur van de CCR
- 14 maart: Health Valley – Pathé,
Nijmegen
- 1x deelname aan de Centrale
Cliëntenraad in verband met het
Focusplan
- Op 16 april deelname aan bindingsdag
voor cliëntenraden in de regio
Nijmegen.
- In najaar: bezoek van Nationale
Jeugdraad in Arnhem
9. Wat doet de studentenraad?
De studentenraad geeft haar mening over
allerlei onderwerpen.
De studentenraad heeft het recht om advies
te geven.
Welke onderwerpen vinden jullie belangrijk
die besproken moeten worden.
Wij horen die graag.
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10. Vertrouwenspersoon
Problemen of zorgen bespreek je in eerste
instantie altijd met je persoonlijk begeleider.
Als deze onderdeel van het probleem is of
als je jouw problemen niet met hem/haar
kan of wil bespreken, kun je contact
opnemen met de vertrouwenspersoon van
het REA College.
Dit is:
Judith Kramer
Psycholoog bij het REA College
jkramer@reacollege.nl

Wil je meer informatie over de
studentenraad of heb je een onderwerp of
interesse om deel te nemen?
Neem gerust contact met ons op.
Het adres is:
Ondersteuner:
Renata Dijkstra
Industrieweg 50
6541 TW Nijmegen
rdijkstra@pluryn.nl
088-7792070
06-20540368

