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Ben je op zoek 
naar een leuke 
en passende 
baan?
Ontdek welk werk en welke opleiding 

het best bij jou past. Schrijf je in 

voor de Talentenexpeditie van REA 

College Nijmegen. Deskundigen helpen 

je om jouw sterke kanten in kaart te 

brengen, want ieder mens heeft zijn

eigen, unieke talenten. Bij de Talenten-

expeditie leer je om die goed te  

gebruiken. Oké, je hebt een arbeids-

beperking. Maar wat betekent dat in 

de praktijk? Er is genoeg werk dat je 

wel kan doen. Maar welk werk dan? 

En hoe vind je dat? Bij de Talenten-

expeditie bekijk je opnieuw welk 

werk bij je past. Werk dat je graag 

wilt doen en dat je ook goed kunt.



Voor wie 
is de Talenten- 
expeditie?
• Heb je een arbeidsbeperking?  

En heb je weinig of geen ervaring 

met werken?

• Of heb je al gewerkt, maar moest 

je stoppen door ziekte of ongeval?

• Heb je een niet-afgeronde  opleiding 

en zoek je een passende vervolg-

 opleiding?

Voor jou is de Talentenexpeditie van 

REA College Nijmegen bedoeld.

Praktijk staat voorop
Hoe werkt het? In acht weken maak 

je een eigen beroepsprofiel.  

De Talentenexpeditie ondersteunt  

jou daarbij. Je hebt dan ook een 

praktisch plan van aanpak. Daarin  

staat hoe je verder gaat. Het is jouw 

arbeidsplan voor de toekomst. De  

trainers van de Talenten Expeditie 

weten veel over werken voor mensen 

met een arbeidsbeperking. Dat merk 

je aan het programma. De praktijk 

staat altijd voorop. Zo ontdek je wat 

je goed kunt. Je leert waar jouw 

kansen liggen. Zo kun je beter voor 

een beroep of een opleiding kiezen.



In groepjes 
aan de slag
Je werkt in een groep van 5 tot maxi- 

maal 8 deelnemers. De cursus duurt 

8 weken: 3 dagen per week van 9.30 - 

15.15 uur (met middagpauze). Per 

groep heb je een trainer en een  

trajectbegeleider. 

De 8 weken zijn opgedeeld in twee 

fasen. In de eerste vier weken werk 

je in de groep. Je doet verschillende 

(praktijk)opdrachten en testen. Je 

voert gesprekken en houdt discussies. 

Alles is gericht op het duidelijk krijgen 

van jouw profiel. In de laatste vier 

weken ga je met dit profiel op zoek 

naar de opleiding, het beroep of de 

baan die het beste bij jouw profiel 

past.

Andere mensen kunnen je ook  

helpen: een psycholoog, jobfinder, 

jobcoach en opleidingsfunctionaris. 

Aan het einde van de acht weken 

heb je een duidelijk profiel en een 

plan van aanpak voor jouw keuze. 

Wat heb je na deze cursus bereikt?
De Talentenexpeditie heeft als doel:

1. Een beter inzicht in jezelf: wat is 

voor mij mogelijk? Wat betekent 

mijn beperking voor opleiding en 

arbeid? Wat kan ik?

2. Een realistische beroepswens:  

wat wil ik?

3. Welke combinatie van wensen en 

mogelijkheden past bij welk beroep?

Het resultaat is een beroepsprofiel en 

een concreet plan van aanpak voor 

een vervolgtraject voor scholing en/

of werk.



 

REA College Nederland is er voor jonge 

studenten met een handicap. Ze kun-

nen door hun handicap niet terecht 

in het gewone beroepsonderwijs. Bij 

REA volgen ze een beroepsopleiding 

die aangepast is aan hun mogelijk-

heden. In de afgelopen dertig jaar 

heeft REA College aan honderden 

cursisten een vak geleerd en hen  

geholpen aan een duurzame arbeids-

plaats. REA College werkt in opdracht 

van het UWV Werkbedrijf. REA College 

Hoensbroek, Nijmegen en Groningen 

zijn onderdeel van Pluryn.

REA College en Pluryn werken  

nauw met elkaar samen. 

Pluryn ondersteunt mensen met een 

handicap op alle levensgebieden: 

wonen, werken, leren en vrije tijd. 

Mensen met een handicap willen  

gewoon meedoen in de maatschappij. 

De deskundige medewerkers van 

Pluryn zijn er voor alle mensen met 

een handicap en NAH, lichamelijk en 

verstandelijk, jong en oud. Pluryn 

heeft meer dan 140 locaties in  

Gelderland, Noord-Limburg en  

Noordoost-Brabant.

www.pluryn.nl.

Over REA 
College…

Over Pluryn



  
  
 
   
  
  
  

Meer
informatie 
Wil je meer weten over de Talenten-  

expeditie? Neem dan contact op met het 

REA College Nederland, locatie Nijmegen

REA College Nijmegen 

Bezoekadres: 

Kerkenbos 10-03, 6546 BB Nijmegen

Postadres: 

Postbus 6867, 6503 GJ Nijmegen

Contactpersoon: dhr. G. Caesar

Telefoon: (024) 301 23 06

Mobiel: 06 - 53 17 39 17

E-Mail: gcaesar@pluryn.nl

Website: www.reacollegenederland.nl
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