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Beroepsopleidingen 
niveau 1,2 3 of 4

Maatwerkprogramma’s op MBO niveau: 
▪Locatie Wijk aan Zee 
▪Tzt locatie Leiden  
▪Tzt locatie Heerhugowaard



Passend onderwijs 

  regulier   
------------------------------------------------------------------------- 
  onderwijs  onderwijs  onderwijs 

  zorg   zorg   zorg 
------------------------------------------------------------------------- 
          Heliomare/REA 



Voor wie ?
Voor cursisten waarbij vanwege de mate van 
(fysieke en/of gedragsmatige) beperking een 
speciale setting nodig is om een beroepsopleiding 
succesvol af te ronden 
▪16-17 jarigen komend van het voortgezet 
(speciaal) onderwijs zonder diploma  
▪16-17 jarigen komend van het voortgezet 
(speciaal) onderwijs met diploma  
 



Er is altijd een indicatie (opdracht) nodig om bij 
Heliomare locatie REA College geplaatst te 
kunnen worden; 
▪Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  
▪Samenwerkingsafspraken met een andere 
school 

Hoe?

https://en.wikipedia.org/wiki/School


De mogelijkheid bieden om een portfolio 
opleiding te volgen met branchegerichte 
certificaten/diploma op MBO niveau en daarmee 
op de reguliere arbeidsmarkt een baan te 
verkrijgen.  
Je bent leerbaar en schoolbaar binnen een 
speciale setting.

 Doel van een traject



Welke opleidingen?

▪ Sector Economie 
▪ Sector Techniek 
▪ Sector Grafisch 
▪ Sector Zorg en Welzijn 
▪ Sector ICT



Ondersteunende vakken

▪ Nederlands 
▪ Engels 
▪ Wiskunde / rekenen / natuurkunde 
▪ European Computer Driving License (ECDL) 
▪ Typen / tekstverwerken 
▪ Trainingen



BPV  (Stage)

▪ Alle opleidingen kennen een stageperiode. 
Iedere cursist wordt gevraagd zelf* een 
stagebedrijf te zoeken waar je Beroeps 
Praktijk Vorming volgt. 

▪ Zet je netwerk in van familie, vrienden en 
kennissen. 

* Begeleiding hierbij wordt geboden door de stage-coördinator 



En hoe dan verder? 

▪ Eindonderwijs indien startkwalificatie* behaald  
 (MBO 2) 
▪ Doorstroom naar regulier vervolgonderwijs 
▪ Doorstroom naar UWV bekostigd bemiddelingstraject 

naar reguliere arbeid  
* Startkwalificatie: Het minimale niveau dat nodig is om een 

volwaardige plaats op de arbeidsmarkt te veroveren of door te 
stromen naar vervolgonderwijs



Vragen? 

▪ Algemene vragen……. Stel ze nu 
▪ Vragen over de potentiële leerling …… stel ze in het 

individuele nagesprek
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