
ONTWIKKELTRAJECT
Het ontwikkeltraject is een traject waarin de jongere wordt voorbereid op de toe-
komstige route naar opleiding en/of werk. 
Centraal hierin staat het activeren en motiveren van de jongere door succeserva-
ringen op te doen, stabiliteit te bevorderen en vanuit zelfvertrouwen tot verdere 
ontwikkeling te komen. Het doel is om een passende (vervolg)stap richting opleiding 
of naar arbeid te zetten. 
In het ontwikkeltraject  werken we gecombineerd, aan persoonlijke groei, door het vergroten van 

psychosociale vaardigheden en zelfredzaamheid en aan het 
ontwikkelen van praktische en cognitieve vaardigheden. 

Hierbij richten wij ons actief op het toewerken naar 
een passende vervolgstap. Het ontwikkeltraject be-

staat uit interne (empowerment) training en stage 
bij een bedrijf. Er wordt daarbij intensieve coa-
ching en loopbaanbegeleiding geboden.

DOELGROEP
De deelnemers zijn minimaal 16 jaar en ouder. 
Vaak is er al wel een idee over een mogelijke rich-
ting of heeft iemand een duidelijke voorkeur maar 
is het lastig om dit om te zetten naar een prakti-
sche en heldere route. Soms ook lijkt de voorkeur 
of richting niet voldoende aan te sluiten bij de per-
soonlijke vaardigheden en talenten van de jongere. 

INSTROOM/ DUUR
Je kunt het hele jaar door instromen. Duur van het 
traject is afhankelijk van het persoonlijke doel. Het 
duurt minimaal 3 maanden, maximaal een jaar.

HET TRAJECT BESTAAT  
UIT DE VOLGENDE ONDER-
DELEN: 
 
- Persoonlijke ontwikkeling en empowerment
- Ontwikkeling in werknemersvaardigheden
- Bijhouden van algemene cognitieve vaardigheden 
- Ontwikkeling in burgerschapsvaardigheden en 
loopbaanoriëntatie (algemene kennis)
De Ontwikkeltrajecten zijn maatwerktrajecten en 
kunnen 3 maanden, 6 maanden of 10 maanden du-
ren. Elke traject kent zijn eigen tussenstop fasen of 
evaluaties; op die manier kan een traject altijd tijdig 
worden aangepast aan de behoeften en ontwikke-
ling van de jongere.

BEGELEIDING
Iedere deelnemer heeft gedurende deze periode 
een vaste coach van het REA College, die helpt met 
het opstellen, begeleiden en het toewerken naar 
het einddoel. Ook voert deze coach de evaluatiege-
sprekken en wordt het persoonlijke proces van de 
jongere nauwkeurig gemonitord.
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