
DE ENTREE
Loop jij vast in het (regulier) onderwijs? Heb je nog niet 
eerder een diploma behaald? Dan is de Entree misschien 
wel wat voor jou! 

Maartje Arends
(trajectcoach)
marends@reacollege.nl
06 18352495 

Janneke Bonekamp 
(docent) 
jbonekamp@reacollege.nl 
06 53192997

Tijdens het traject wordt er gewerkt aan de 
onderstaande punten: 
• Persoonlijke ontwikkeling en empowerment
• Ontwikkeling in werknemersvaardigheden 
• Ontwikkeling in Nederlands en rekenen
• Ontwikkeling in burgerschapsvaardigheden 

en loopbaanoriëntatie
• Ontwikkeling op theoretische kennis van het 

uitstroomprofiel.

De mogelijke branches zijn:
• Dienstverlening en zorg
• Horeca, voeding of voedingsindustrie
• Logistiek
• Verkoop en retail
• Bouwen, wonen en onderhoud
• Installatie- en constructietechniek
• Mobiliteitsbranche.

Waar moet jij aan voldoen?
Om de Entree te volgen moet jij voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
• Je hebt geen diploma kunnen halen in het 

onderwijs, omdat je  intensievere begeleiding 
nodig hebt

• Je bent op 1 augustus van het desbetreffende 
startjaar 16 jaar 

• Jouw uitstroomrichting is bekend
• Je bent gemotiveerd
• Alleen op advies en met goedkeuring van 

een opdrachtgever/financier is deelname aan 
dit traject mogelijk. De financier kijkt of dit 
het juiste traject voor je is en welke wet- en 
regelgeving voor jou van toepassing is. Vaak 
is dit iemand binnen je eigen gemeente. Het 
REA College kan jou ondersteunen om met 
de juiste opdrachtgever in contact te komen.

Waar
De Entree trajecten worden aangeboden in Elst 
en Nijmegen. Wij hanteren kleine groepen van 
ongeveer 10 kandidaten. Je hebt 1 trainer voor 
alle onderdelen, daarnaast heb je een stagebe-
geleider voor de begeleiding op de werkplek en 
een trajectcoach die jouw traject bewaakt. 

Dit speciale ontwikkeltraject middels een Entree opleiding biedt jou de kans om in eigen 
tempo door te groeien en om eventueel een diploma te halen.

Kenmerken Entree 
De Entree bereidt jou voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Het is een traject waarin 
we activeren, streven naar succeservaringen en werken aan stabiliteit en zelfvertrouwen om vanuit 
deze basis de groei te stimuleren. Het is een stabiele stap in groei en ontwikkeling. Een mogelijke 
stap naar de arbeidsmarkt, een activering naar (regulier) onderwijs of een andere passende ver-
volgplek. 
In een week heb je twee dagen interne training en loop je twee dagen stage bij een erkend leer- 
bedrijf. Je krijgt intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Tevens werken we actief 
aan persoonlijke groei door empowerende activiteiten, bedrijfsbezoeken en richten we ons actief 
op het zoeken van de passende vervolgstap. 
Dit traject kan, waar mogelijk, met een Entree diploma worden afgesloten in samenwerking met 
ROC Aventus.

Ben jij iemand die graag de Entree wil volgen? 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

REA College Nijmegen Arnhem 
is onderdeel van Pluryn


