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dit boekje is in de zomer van 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van medewerker Sjoerd de Vries, een mooi mens met een groot hart.

Graag stellen we u voor aan zeven geweldige (oud) cursisten 

van REA College Nederland. Zeven mooie mensen.  

Mensen die weten wat hard werken betekent. Mensen die 

het niet cadeau krijgen maar moeten knokken voor hun 

plek in de maatschappij en die gráág innemen. Wat maakt 

deze mensen zo mooi? Is het hun tomeloze geduld of hun 

doorzettingsvermogen waardoor ze steeds weer boven 

zichzelf uitstijgen? Is het hun ongelooflijke motivatie die er 

elke keer voor zorgt dat ze een stapje dichterbij hun doel 

komen? Of is het hun enthousiasme waarmee ze anderen 

aansteken? Eén ding staat vast: dit zijn vechters met een 

winnaarsmentaliteit! Het zijn mensen waar wij voor op-

staan en applaudisseren. Wij zijn trots dat we deze mooie 

mensen met bijzondere verhalen aan u mogen voorstellen.  

Opleidingsteam  REA College Nederland, Locatie Bartiméus

Mooie 
Mensen!
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Je hebt een carrièreswitch gemaakt 
naar iCt-medewerker. welk beroep 
deed je voorheen?
‘een kleine tien jaar geleden heb ik 
de opleiding tot Grafisch nabewerker 
afgerond bij rea college nederland 
in ermelo, toen nog Sonneheerdt. 
Vervolgens vond ik een baan bij een 
boekbinderij. daar stond ik afwisse-
lend aan de snijmachine, de bind-
machine en op de inpakafdeling.’

waarom heb je een 
carrièreswitch gemaakt?
‘ik heb een visuele beperking en ik
kreeg last van mijn ogen. Op het werk
zat veel papierstof in de lucht. na een
aantal jaar kreeg ik oogontstekingen
en kon ik mijn contactlenzen niet 
meer verdragen. Wel jammer, 
want het was leuk werk met fijne 
collega’s.’

waarom heb je nu voor een  
iCt-studie gekozen?
‘privé was ik veel met de computer 
bezig. eigenlijk zou je kunnen zeg-
gen dat ik van mijn hobby mijn werk 
heb gemaakt. Vroeger was het een 

Carrière-
switCh

hulpmiddel om huiswerk te maken. 
maar ik ging steeds meer met de pc 
doen en ontwikkelde me flink in het 
werken met de computer. Omscho-
len naar de ict-richting was een 
logische keuze.’

Hoe bevalt het je?
‘de opleiding was erg leuk. nu ben 
ik druk aan het solliciteren. daar 
heb ik mijn handen vol aan. ik heb 
natuurlijk wel werkervaring maar 
in een andere richting. Gelukkig 
verveel ik me geen seconde. ik doe 
een thuisstudie. Ook heb ik het druk 
met netwerken om een baan te 
vinden. daarvoor zet ik social media 
in zoals linkedin en van rea Werk(t) 
krijg ik ondersteuning bij het vinden 
van werk. het liefst vind ik een baan 
met doorgroeimogelijkheden. ik doe 
mijn best en ik vertrouw erop dat het 
helemaal goed gaat komen.’ 

Opleiding: ICT-medewerker, MBO

Naam: Delano Boldewijn

Leeftijd: 33 jaar

Beperking: Slechtziend

4 5



6 7

Best trots

een paar jaar geleden kwam 
esra in contact met rea 
college nederland, locatie 

Bartiméus. dat ze een vak wilde leren, 
stond voor haar als een paal boven 
water. alleen in welke richting was 
nog onduidelijk. daarom startte ze in 
januari 2010 met de talentenexpeditie 
bij rea college in ermelo. ‘dan ga je 
kijken wat je leuk vindt en wat je goed 
kunt. ik kreeg een beroepskeuzetest 
en verschillende vakken en andere 
tests. Vervolgens heb ik gekozen voor 
de opleiding Secretarieel medewer-
ker.’ Studeren vindt esra fijn en ze 
vindt het leuk op school. ‘hier kan ik 
volledig mezelf zijn en kunnen we over 
onze beperking praten. niet dat we dit 
de hele dag doen maar het kan wel. 
iedereen hier heeft een handicap.  
ik denk dat ze me destijds op de  
praktijkschool niet goed hebben 
begrepen. ik was de enige met een 
oogaandoening.’ 
 
esra plant haar eigen studietraject. 
‘Voor elke tien weken moet ik een 

planning maken. ieder kwartaal kies 
ik een vak waarin ik ook examen doe. 
Binnenkort ga ik op voor commerciële 
Beroepsvorming. een leuk vak.’ esra 
is heel zelfstandig. een eigen planning 
maken is geen probleem. ‘alleen doe ik 
wel eerst de leuke vakken. de moei-
lijke vakken bewaar ik voor het laatst. 
maar het leren gaat prima, dat komt 
vast helemaal goed.’

Ver geschopt
esra is trots dat ze het nu zo ver 
geschopt heeft. ‘toch ben ik nog wel 
een onzeker typetje. daarom ga ik een 
empowermenttraining volgen bij rea 
college. daarin leer ik beter voor me-
zelf opkomen en nog positiever over 
mezelf te denken. mijn beperking heeft 
me toch best onzeker gemaakt.’ het 
staat esra gelukkig niet in de weg bij 
het plannen van haar toekomst. 
‘ik hoop dat ik na deze studie een 
niveau 3 opleiding kan volgen en dat ik 
uiteindelijk als medisch Secretaresse 
in een ziekenhuis een baan vindt. dat 
zie ik helemaal voor me.’

het iS niet fiJn alS Je Op een praktiJkSchOOl zit ter-
WiJl Je meer in Je marS heBt. het OVerkWam eSra. ze iS 
leerGieriG en iJVeriG. GelukkiG kan ze nu haar ei kWiJt 
in de OpleidinG Secretarieel medeWerker. ‘alS ik hier-
mee klaar Ben, Ga ik VOOr niVeau 3.’

Opleiding: Secretarieel Medewerker, MBO

Naam: Esra Deger

Beperking: Slechtziend

Leeftijd: 20 jaar
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‘OpGeStaan iS plaatS VerGaan’ WOrdt Wel eenS GezeGd. 
dit Geldt niet VOOr mauritS. iedereen in de klaS Weet 
dat ziJn StOel alleen Van hem iS. de Op maat Gemaakte 
StOel VOOrkOmt dat mauritS ruGpiJn kriJGt.

een eigen 
stoel

Voor zijn klasgenoten is het een 
vertrouwd gezicht. maurits die 
zijn stoel overal mee naartoe 

neemt. ‘mijn schoolboeken zitten in een 
rugzak en zo kan ik zelf mijn stoel du-
wen.’ een paar jaar geleden is de stoel 
speciaal voor maurits gemaakt. ‘Omdat 
ik dwerggroei heb, kan ik niet goed in 
een gewone stoel zitten. zo af en toe is 
dit niet erg maar op de lange termijn 
krijg ik er rugklachten van.’ 
toen maurits naar rea college  
nederland kwam, had hij al twee stoe-
len. ‘Op mijn middelbare school stond 
op allebei de verdiepingen een stoel 
voor mij klaar. het was te veel gedoe 
om de stoel met het zware onderstel 
in de lift te krijgen.’ Ook voor nu is het 

handig dat maurits twee stoelen heeft. 
een voor op zijn stageplaats en een 
voor op school. meer aanpassingen 
heeft maurits niet nodig. ‘alleen heb ik 
op sommige plekken een krukje staan 
en in de klas berg ik alles onderin de 
kast op zodat ik makkelijk bij mijn spul-
len kan.’ 

Respect
maurits is nu halverwege zijn opleiding 
en hij voelt zich er thuis. ‘iedereen 
heeft wel wat. ze gaan niet gek om met 
mijn handicap. Ook al ben ik de enige 
met deze beperking. het is echt mooi 
om te zien hoe iedereen hetzelfde doel 
nastreeft en elkaar respecteert.’

Naam: Maurits Immink

Leeftijd: 18 jaar

Beperking: Dwerggroei, spraaktaalstoornis 

Opleiding: Juridisch Medewerker, Personeel & Organisatie, MBO 
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het verhaal over de school-
loopbaan van Quido is ver-
bazingwekkend. aan de ene 

kant roept het bij hem wat schaamte op 
maar vooral een trots gevoel. ‘toen ik 
jong was zat ik op school met verstan-
delijk gehandicapte kinderen. daar 
bleek ik niet op mijn plek te zitten.’ 
Quido kwam terecht op een prak-
tijkschool. daar heeft hij zich verder 
kunnen ontwikkelen. maar hij had veel 
meer in zijn mars. ‘na de praktijkschool 
ben ik vanwege mijn slechtziendheid 
bij rea college nederland in ermelo 
terecht gekomen. de opleiding tot 
ict-medewerker heb ik daar versneld 

afgemaakt.’ natuurlijk is Quido daar 
trots op. 

Echt kicken
na zijn opleiding bij rea college 
stroomde Quido door naar het rOc. 
zijn omgeving twijfelde of hij het zou 
aankunnen maar wederom verbaasde 
hij iedereen. ‘na een proefperiode  
ben ik aangenomen. nu volg ik een  
niveau 4 opleiding. ik kreeg verschil-
lende vrijstellingen waardoor ik ook 
sneller door de lesstof ga dan verwacht. 
echt kicken,’ vindt hij zelf. Quido grijpt 
overal zijn kans om te laten zien wat 
hij kan. zijn stage bij de koninklijke 

QuidO iS in één WOOrd ‘amBitieuS’ en dat leGt hem Geen 
Windeieren. hiJ SchOpte het Van het Speciaal Onder-
WiJS en praktiJkSchOOl naar ‘uitBlinker Van het Jaar’ 
Op rOc aVentuS. hiJ maakt nu zelfS kanS Op de lande-
liJke titel. 

UitBlinker 
Van het 
jaar

Naam: Quido Hoekman

Leeftijd: 19 jaar

Beperking: Slechtziend

Opleiding: ICT-servicemedewerker, MBO

10 11
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luchtmacht is daarvan een goed 
voorbeeld. ‘als stageopdracht ont-
wikkelde ik een simulatiesysteem dat 
gekoppeld is aan een weersysteem. 
luchtverkeersleiders in opleiding 
kunnen bijna letterlijk in weer en 
wind oefenen. de commandant en 
de officier zijn ontzettend tevreden 
over het systeem. ze gebruiken het 
dagelijks in hun praktijklessen.’ 

De winnaar is…..
Ook zijn mentor is maar wat trots 
op hem. zo trots dat ze hem heeft 
voorgedragen voor de verkiezing 
‘uitblinker van het jaar’ waaraan in 
totaal zes leerlingen van rOc aven-
tus meededen. ‘mijn mentor gaf
een presentatie over mij waarin ze
vertelde over mijn overwinningen. 
ik heb mezelf echt ontdaan van het 
‘stempel’ dat ik tijdens mijn lagere-
schoolperiode gekregen heb.’ Quido 
beantwoordde zelf ook een aantal 
juryvragen. ‘dat was best span-
nend.’ niet alleen het enthousiaste 
publiek maar ook de jury was onder 
de indruk van zijn verhaal. ‘toen we 
de uitslag te horen kregen, waande ik 
me even een idol. elke keer moest ie-
mand een stapje naar achteren doen 
op het podium. Op het eind stonden 
we nog met zijn tweeën. de jury 
noemde mijn naam als winnaar. dat 
was echt super! iedereen was heel 
enthousiast, ze gunden het me zo.’  

Quido vindt het heel gaaf dat hij nu 
‘uitblinker van het jaar’ is. Volgend 
schooljaar doet hij mee aan de lande-

lijke verkiezingen in amsterdam. ‘alle 
uitblinkers van de rOc’s in heel ne-
derland strijden dan voor de landelijke 
titel. het lijkt me heel leuk dit mee te 
maken.’

Op naar HBO
in de tussentijd is hij de ambassadeur 
van rOc aventus. ‘ik verwacht dat ik 
wat rondleidingen ga verzorgen voor 
toekomstige leerlingen en misschien 
voor bedrijven.’ daarnaast heeft 
Quido nog voldoende ambities. ‘ik ben 
voorlopig nog niet klaar met mezelf 
te ontwikkelen. mijn volgende doel is 
de opleiding hBO informatica op de 
hogeschool arnhem nijmegen waar 
ik na mijn examen ga beginnen. ik ga 
me helemaal richten op programme-
ren. dat is mijn hobby en daar ben ik 
ontzettend graag mee bezig.’ 

Na mijn 
examen ga ik 
naar het HBO

12 13
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anderhalf jaar geleden 
kreeg naima een baan op 
de afdeling Opleidingen 

van de politieacademie. ‘ik verzorg 
de cursussen nederlands voor de 
collega’s die dat nodig hebben.’ met 
de taxi gaat naima elke dag naar 
haar werk. ze heeft een lichtaller-
gie. ‘Voor mij is het de omgekeerde 
wereld. als mensen blij zijn dat het 
zonnetje gaat schijnen, geldt dit niet 
voor mij,’ glimlacht naima. ‘Op mijn 
werk zien ze wel dat ik een huidaan-
doening heb. de tl-buizen boven mijn 
werkplek staan uit en ik werk met de 
luxaflex dicht.’ dat naima nog maar 
2% ziet, verbaasden haar collega’s. 
‘ik kijk mensen aan als ik tegen ze 
praat en ik bots nergens tegenaan 
en dat zonder met een stok te lopen.’ 
dat dit best verwarrend is voor colle-

ga’s snapt naima heel goed. daarom 
gaf ze samen met een collega voor 
haar team een workshop over haar 
visuele beperking. 

Ervaren
de workshop was heel leerzaam, 
niet alleen voor haar collega’s maar 
ook voor naima zelf. ‘ik ben vanaf 
het begin open geweest over mijn 
beperking. toch was het niet tot 
mijn collega’s doorgedrongen dat 
ik zo slecht zie.’ in de workshop liet 
naima een groep van 24 collega’s 
met speciale brillen ervaren hoe het 
is om slechtziend te zijn. ‘ze kwa-
men even in mijn alledaagse realiteit 
terecht toen ze probeerden koffie 
te halen met een bril waarmee hun 
zicht vervaagde.’ naima merkt dat 
collega’s na de workshop nog mak-
kelijker vragen durven te stellen over 
haar beperking. met die open sfeer 
is ze heel blij. ‘in het begin ontzagen 
collega’s mij wel eens. nu kunnen 
ze veel beter inschatten of een klus 
geschikt is voor mij.’

Naam: Naima Ait Ali

Leeftijd: 25 jaar

Functie: Administratief Ondersteuner

Beperking: Lichtallergie, slechtziend

Opleiding: Sociaal Juridisch Medewerker, MBO

Werkgever: Politieacademie, afdeling Opleidingen

‘ik Ben open
 oVer Mijn
 Beperking’

als Je naima OntmOet, kun Je niet vermOeDen Dat ze zO 
sleCHt ziet. een zelDzame HuiDaanDOening Heeft Haar 
geziCHtsvermOgen aangetast. wat vOOral Opvalt, is 
Haar pOsitieve uitstraling. ze geniet van Haar werk 
biJ De pOlitieaCaDemie en Het COntaCt met COllega’s. 
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‘ik Ben Blij dat   ik doe waar ik
  goed in Ben’


Op haar Veertiende WiSt JOyce al dat ze het liefSt naar 
het GrafiSch lyceum Wilde. VOlGenS haar OmGeVinG WaS 
dit niet haalBaar met haar ViSuele BeperkinG. JOyce 
Baalt dat ze het tOen niet GeprOBeerd heeft. GelukkiG 
kan ze Jaren later zeGGen: ‘zie Je Wel, ik kan het Wel!’

joyce beseft dat er in de afgelopen 
vijftien jaar erg veel veranderd is. 
de apparatuur waarmee grafisch 

gewerkt wordt, is veel beter dan vroe-
ger. het is daardoor voor haar nu wel 
haalbaar om een grafisch beroep uit te 
oefenen. ‘ik vind het vooral jammer dat 
ik het destijds niet geprobeerd heb. ik 
wilde een creatief beroep. Op mijn acht-
tiende deed ik een beroepskeuzetest. 
ik kreeg het advies een administratieve 
opleiding te gaan doen. dat bleek de 
enige mogelijkheid met mijn visuele 
beperking.’ als er iets is waar Joyce 
een hekel aan heeft, is het administra-
tie. dus dat was beslist geen optie voor 
haar. ‘ik wilde iets creatiefs doen, iets 
met mijn handen. in de hoop dat ik later 
stoelen zou kunnen ontwerpen, koos ik 
voor de opleiding tot meubelstoffeerder. 
dit heb ik echt met plezier gedaan maar 

ik kon mijn creativiteit er niet voldoende 
in kwijt.’ 

Handigheidjes
Bij haar huidige werkgever proson, 
kreeg Joyce uiteindelijk de kans dtp te 
leren op haar werkplek in de copyshop. 
Ook volgde ze een cursus Webdesign 
aan het Grafisch media instituut. ‘einde-
lijk doe ik wat ik wil en het gaat prima. 
Op mijn computer kan ik tekst en beeld 
zo groot opblazen dat ik het goed kan 
zien en lezen. Ook gebruik ik allerlei 
sneltoetsen waardoor ik de menubalken 
op mijn beeldscherm niet nodig heb.  
dit zijn kleine handigheidjes waardoor ik 
net zo snel kan werken als iemand die 
goed ziet.’ Joyce is heel blij dat ze doet 
waar ze goed in is en wat ze graag wil. 
‘ik ben dan wel slechtziend maar ik wil 
ook gewoon werk doen dat bij me past.’ 

Naam: Joyce Hamersveld

Leeftijd: 31 jaar 

Opleiding: DTP, Webdesign, MBO

Beperking: Slechtziend

Vandaag aan de slag 
met de visitekaartjes van 

een kunstenares.

Hoe werkt die nieuwe 
printer?

Ik ben benieuwd of het 
proefprintje er goed 

uitkomt.
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Perfect! 
We kunnen de hele 

oplage gaan printen.

Dit is mooi printpapier.

Klus geklaard! Weer een 
tevreden klant.

Zo de printer draait. 
Tussendoor kan ik mooi 
een klusje doen voor een 

andere klant.

18 1918 19
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Op ziJn DertienDe veranDerDe een HersentumOr 
Het leven van rObert COmpleet. HiJ werD ineens 
zeer sleCHtzienD. een baan als kOk zat er niet meer 
in. gelukkig vOnD rObert een baan Die past biJ ziJn 
wensen en ziJn beperking.

de aanhoUder 

wint
Naam: Robert Kettelerij

Leeftijd: 23 jaar

Beperking: Slechtziend, niet-aangeboren hersenletsel

Opleiding: Administratief Medewerker, Telefonist Receptionist, MBO

20 21
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Voordat robert ziek was deed  
hij VWO. ‘nu kan ik niet meer 
op dit niveau functioneren. 

door een hersentumor heb ik niet- 
aangeboren hersenletsel opgelopen. 
mijn concentratie is niet meer wat het 
was en ik ben slechtziend geworden. nu 
zie ik nog 2%.’ robert paste zich snel 
aan. ‘in de tijd van het ziek zijn, was ik 
vooral gericht op overleven. de slecht-
ziendheid was voor mij van onderge-
schikt belang.’ robert heeft geprobeerd 
braille te leren. ‘het is extra moeilijk als 
je dit niet van kinds af aan leert.  
Bovendien heb ik niet voldoende gevoel 
in mijn vingertoppen. dit maakt het 
lastig. toch kan ik me enigszins redden 
met braille voor kleine dingen. ik lees 
er alleen geen boeken mee.’ Gelukkig 
zijn er meerdere manieren voor robert 
om te lezen. Op zijn computer werkt 

hij met spraaksoftware. ‘de computer 
leest de tekst op mijn beeldscherm 
voor.’ 

Een kans
tijdens zijn opleiding als administratief 
medewerker/telefonist receptionist 
kon hij met deze aanpassing goed uit 
de voeten.’ robert doorliep de oplei-
ding snel en wilde meer. ‘ik dacht: is 
dit het nou? Gelukkig kreeg ik de kans 
de opleiding als WmO-consulent er 
achteraan te doen.’ na de opleiding 
ging robert solliciteren. ‘dat viel niet 
mee maar gelukkig ben ik een enorme 
doorzetter. de aanhouder wint: ik heb 
zelf een baan gevonden bij een bedrijf 
voor maritieme scheepsbouw.’ na een 
proefplaatsing van drie maanden kreeg 
robert een halfjaarcontract. ‘daar ben 
ik ontzettend blij mee.’

rea college nederland geeft op 
meerdere locaties in nederland 
beroepsopleidingen aan  
mensen die door hun arbeids-
handicap geen regulier  
onderwijs kunnen volgen. Voor 
een goede voorbereiding op de 
toekomst van de cursist staan 
maatwerk en persoonlijke 
aandacht voorop. het einddoel 
is het vinden van een baan!
voor meer informatie 
www.reacollegenederland.nl
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