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Ben je uitgeleerd op het (speciaal) voortgezet onderwijs of loop 

je vast op het MBO? Wil je graag een volgende stap zetten richting 

een beroepsopleiding? Twijfel je over welke beroepsrichting of 

opleiding je wil kiezen en weet je ook nog niet precies wat jouw 

mogelijkheden zijn met je beperking? REA College kan je de juiste 

ondersteuning bieden. Gedurende een schooljaar leer je in de 

TOPklas allerlei vaardigheden die je nodig hebt om goed voor

bereid een beroepsopleiding te kiezen en te volgen.

BEGIN GOED  
VOORBEREID AAN JE 
BEROEPSOPLEIDING 

  → Leren presenteren.



is de TOPklas  
van REA College iets voor jou.

en → of → dan →

VOOR WIE?
Ben je uitgeleerd 
op het (speciaal) 
voortgezet onder-
wijs of loop je vast 
op het MBO?

Heb je extra tijd en 
ondersteuning nodig 
om de volgende 
stap richting een 
beroepsopleiding of 
beroep te zetten?

Heb je een veilige 
en vertrouwde  
omgeving nodig 
om je goed te 
kunnen ontwikkelen?

↑In de TOPklas leer je alvast de basisvaardigheden 

voor jouw toekomstige beroep.



Wat is TOPklas?
De TOPklas is maatwerktraject van één 
jaar. Dit bieden we aan in overleg met 
je huidige school. Tijdens deze periode 
krijg je les bij REA College en soms een 
deel op je huidige school. Je volgt zowel 
groepsgewijze als individuele onderdelen. 
Daarbij is er veel aandacht voor beroeps-
oriëntatie. Samen met jou bekijken we 
waar jouw talenten en interesses liggen. 
We kijken naar welke ondersteuning het 
beste bij jou past. 

↑ Je leert je eigen beste keuzes te maken.

  → Er is veel aandacht voor 

individuele begeleiding.



Jouw jaar 
De TOPklas bestaat uit meerdere periodes. 
De uitvoering van deze periodes kan ver-
schillen per locatie. In deze periodes staat 
altijd de persoonlijke ontwikkeling van jou 
als leerling centraal. Hierbij blijft maatwerk 
het uitgangspunt. 

Belangrijke onderdelen tijdens het 
programma zijn o.a.: 
• Oriëntatie op arbeid
• Communicatie
• Studievaardigheden
• Oriënterende stage
• Ontwikkelen werknemersvaardigheden
• Vervolgstage op maat
• Voorbereiden op een beroepsopleiding



↑ Je volgt zowel groepslessen als 

individuele vakken. 

→ Stages maken een vast deel 

uit van de TOPklas.

WAT IS HET DOEL VAN 
DE TOPKLAS?
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Advies voor een vervolgtraject
Aan het einde van het TOPklas jaar geeft 
REA College je een passend en persoonlijk 
advies mee. Enkele voorbeelden van zo’n 
advies zijn:  
•  Een beroepsopleiding via het reguliere 

onderwijs (MBO/HBO)
•  Een beroepsopleiding via REA College
•  Een leer/werktraject
•  Een ander traject op maat

Inzicht in jouw 
mogelijkheden:

→ Wat wil ik
→ Wat kan ik
→ Hoe kom ik 

daar?

Passend 
advies:

→ Leren
→ Leren en werken
→ Werken

Persoonlijke 
ontwikkeling:

→ Zelfvertrouwen
→ Studievaardig

heden
→ Werknemers

vaardigheden
→ Zelfstandigheid



REA College biedt talent 
een toekomst 
Wij geloven dat iedereen een talent 
heeft. Bij REA College stimuleren we  
studenten om hun eigen talenten te  
ontdekken, deze verder te ontwikkelen 
en ze in de beroepspraktijk te gebruiken. 
REA staat voor Route-Educatie-Arbeid. 
Wij verzorgen beroepsopleidingen op 
maat. De eindbestemming is een baan. 
REA College heeft meerdere locaties 
door heel Nederland. Er is altijd een  
opleiding in de buurt.

www.reacollege.nl

Meer informatie en aanmelden 
In een gesprek met je eigen school 
kun je overleggen of inschrijving voor 
de TOPklas iets voor jou is. Hierna kun 
je samen met je eigen school contact  
opnemen met REA College. Via een 
intakeprocedure wordt dan onderzocht 
of er voor jou mogelijkheden zijn in de 
TOPklas. Deelname aan de TOPklas  
betekent dat je ingeschreven blijft  
staan bij je huidige school. Indien je  
niet op school zit kun je bij REA College 
informeren wat de eventuele mogelijk-
heden voor jou zijn. 

info@reacollege.nl

Beroepsopleiding op maat 


