TalentenExpeditie

ONTDEK ZELF WAAR
JOUW TALENT LIGT

REA
COLLEGE
MAAKT ER
WERK VAN

Wat vind jij nou echt leuk om te doen? Waar ben jij goed in?
Welke beroepsopleiding past het beste bij jou? Met de
TalentenExpeditie van REA College krijg je in acht weken tijd
een goed beeld van jouw talenten, jouw kwaliteiten en jouw
aandachtspunten. Je maakt op een praktische manier kennis
met verschillende vakgebieden. Dit helpt jou om een realistische
beroepskeuze te maken en de kans op een baan, die ook nog
eens goed bij je past, zo groot mogelijk te maken.

VIND DE OPLEIDING
EN HET WERK DAT PAST
BIJ JOUW TALENT

→ Vaste begeleiders
ondersteunen en begeleiden je.

Individuele opdrachten helpen

VOOR WIE?
Wil je graag een
vak leren, maar
weet je niet wat je
leuk vindt?
of →

↑

je jouw talenten herkennen.

Weet je niet wat
bij jou past en
waar je goed in
bent?

Heb je je
opleiding niet af
kunnen ronden
en zoek je een
andere passende
opleiding?

of →
Dan is de TalentenExpeditie van
REA College iets voor jou.

Wat is TalentenExpeditie?
De TalentenExpeditie is een intensief
programma van acht weken, waarvan je
een deel in groepsverband en een deel
individueel doorloopt. Tijdens de Talenten
Expeditie ontdek je niet alleen wat je leuk
vindt en welke vaardigheden je al goed
beheerst. Je komt er ook achter wat je
nog moet doen of leren om de juiste
opleidings- en beroepskeuze te kunnen
maken.

↑ Je werkt in kleine groepen...
→ ... en krijgt verschillende soorten
individuele opdrachten en testen.

Individuele- en groepsopdrachten
Tijdens het eerste gedeelte van het
programma ga je in groepsverband aan
de slag met verschillende praktische
opdrachten en testen. Je werkt in een
groep van circa acht deelnemers. Jouw
groep wordt begeleid door een vast
team. Zij begeleiden en observeren jou
bij het uitvoeren van jouw opdrachten en
ondersteunen je bij het bijhouden van je
persoonlijke ontdekkingstocht.

Daarnaast neem je deel aan verschillende
bedrijfsexcursies. Het tweede gedeelte
van de expeditie bestaat uit een individueel
traject. Je krijgt een programma op maat.
Korte stages vormen een vast onder
deel in deze fase. Na acht weken heb je
inzicht in je kwaliteiten en vaardigheden.

WAT HEB JE NA DEZE
EXPEDITIE BEREIKT?
↑ Ook bedrijfsexcursies en praktijkstages
maken deel uit van de TalentenExpeditie.

→ Je krijgt individuele begeleiding.
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Inzicht in jezelf:

Een realistische
beroepswens:

De juiste
opleidingskeuze:

→
→

→
→

→
→
→

Wie ben ik en
wat kan ik?
Waar liggen
mijn interesses?
Wat zijn mijn
aandachtspunten?

→

Wat wil ik?
Is er baan
perspectief?
Welke doelen
zijn haalbaar
voor mij?

→

Wat kies ik?
Wat bereik
ik daarmee?
Welke stappen
moet ik nu
zetten?

Advies voor een vervolgtraject
Na afloop van de TalentenExpeditie
krijg je van ons een concreet advies voor
een vervolgtraject. Sommige deelnemers
stromen door naar een beroepsopleiding
op maat bij REA College. Maar je kunt ook
een ander advies krijgen, zoals begeleiding
naar werk, een gerichte training of een
opleiding aan een regulier ROC.

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.
Wij verzorgen beroepsopleidingen op
maat. De eindbestemming is een baan.

Beroepsopleiding op maat

info@reacollege.nl

www.reacollege.nl

Meer informatie en aanmelden
REA staat voor Route-Educatie-Arbeid.
REA College heeft meerdere locaties
door heel Nederland. Er is altijd een
opleiding in de buurt. Kijk op onze
website voor een overzicht, of stuur
een e-mail met je contactgegevens.
Wij nemen dan contact met jou op.

