EEN TOEKOMST
VOOR TALENT

REA
COLLEGE
MAAKT ER
WERK VAN

Een vak leren, met uitzicht op een baan. Of een
training om snel aan de slag te kunnen. Bĳ REA
College maken we er werk van. Elke student
met ernstige scholingsbelemmeringen volgt
bĳ REA College een individueel opleidings- en
ontwikkelingstraject. Een praktĳkopleiding
of training, waarmee hĳ aan het werk komt.
Het is mogelĳk om erkende branchegerichte certificaten te halen.

REA College:

BEROEPSOPLEIDINGEN
OP MAAT

Een toekomst voor talent
Wĳ geloven dat iedereen een talent heeft. Bĳ REA College
stimuleren we studenten vanaf 18 jaar met ernstige
scholingsbelemmeringen om hun eigen talenten te
ontdekken, deze verder te ontwikkelen en ze in de
beroepspraktĳk te gebruiken.

Ons uitgangspunt: zelfregie
Ons uitgangspunt is zelfregie. De student neemt zĳn toekomst in eigen hand. Zĳn wensen en mogelĳkheden zĳn
de basis. Samen met de student gaan we op zoek naar
een passend beroep. De student doet de vaardigheden
op die hĳ nodig heeft. Hĳ doet z’n best om een baan te
vinden. En wĳ ondersteunen daarbĳ.

Administratie & economie
Groen

Binnen het gekozen
interessegebied stellen we een
opleiding op maat samen

Mediadesign
ICT & informatica
Metaal & techniek
Zorg & welzĳn
Horeca

Beroepsopleidingen
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EINDHOVEN I.O.

REA staat voor Route-Educatie-Arbeid. De eindbestemming
is een baan. De route is de speciale leerweg naar werk.
REA College heeft 11 locaties door heel Nederland. Er is
vaak een opleiding in de buurt.

Groen

→

Lekker buiten werken
of tussen de planten
in de kas.

HEERLEN

Mediadesign

→

Grafisch vormgeven
of online mediadesign;
2 creatieve richtingen.

Onze beroepsopleidingen
Een beroepsopleiding bĳ REA College is altĳd
maatwerk. We hebben geen vaste opleidingsprogramma’s waaraan studenten zich moeten
aanpassen. Liever praten we over interessegebieden. Binnen het interessegebied bekĳken
we samen welke opleiding op maat we
kunnen realiseren.
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Administratie & economie
Groen
Mediadesign
ICT & informatica
Metaal & techniek
Zorg & welzĳn
Horeca
andere opleidingen

Aanvullende diensten
Om de kans op succes zo groot mogelĳk te
maken, bieden wĳ studenten voor, tĳdens en
na de opleiding verschillende extra diensten
aan. De TalentenExpeditie is een programma
om te ontdekken waar de talenten en
interesses liggen. De Topklas is een schakeljaar voor leerlingen van VO, VSO of MBO
onderwĳs die extra tĳd nodig hebben om de
volgende stap richting beroepsonderwĳs of
werk te kunnen zetten. Ook kunnen we
ROC-studenten in het reguliere beroeps-

onderwĳs persoonlĳk begeleiden.
Studenten die een baan hebben,
kunnen we met jobcoaching ondersteunen.
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TalentenExpeditie
Topklas
Begeleiding bĳ het ROC
Bemiddeling naar werk /
jobfinding
Jobcoaching

Werkwĳze:

IN 3 STAPPEN NAAR
EEN BAAN

Bĳ REA College hanteren we een werkwĳze van 3 stappen.
Eerst bekĳken we samen met de student wat hĳ graag doet, wat bĳ
hem past en wat mogelĳk is. Daarna volgt hĳ een beroepsopleiding
op maat of een training. Tot slot ondersteunen we bĳ het vinden
van een baan.

Het talent
ontdekken

Beroepsopleiding
op maat of
gerichte training

Aan de slag!

Bewezen succesvol
Onze slagingspercentages bewĳzen dat onze
aanpak werkt: 90% van de studenten slaagt
voor zĳn beroepsopleiding. En meer dan
60% van de afgestudeerden vindt een
reguliere baan.

ICT en informatica

→

Aan het werk als
systeembeheerder,
programmeur of
helpdeskspecialist.

← Metaal en techniek
Aan de slag als lasser of
in de constructietechniek.
Of met auto-CAD.

Extra ondersteuning
of voorzieningen
Persoonlĳke omstandigheden kunnen een belangrĳke rol spelen bĳ
een opleiding of de toeleiding naar werk. Wĳ begeleiden studenten
met ernstige scholingsbelemmeringen bĳ het regelen van voorzieningen
zoals vervoer, wonen of ADL-hulp. We ondersteunen de persoonlĳke
ontwikkeling door middel van Empowerment. En hebben intensief
contact met het netwerk van de student.

Partnerships:

SAMEN STERKER

REA College is ontstaan als samenwerkingsverband tussen
Bartiméus, Heliomare en Pluryn. REA College opereert onafhankelĳk
van deze organisaties en zoekt ook nadrukkelĳk de samenwerking
met andere partĳen op. Met partners in het bedrĳfsleven, voor een
goede aansluiting op de arbeidsmarkt. En bĳvoorbeeld ook met
ROC’s, het UWV en gemeenten.

Beroepsopleidingen op maat
0341 - 55 05 66
info@reacollege.nl

www.reacollege.nl

