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Mooie

mensen!
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Mooie

mensen!
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 opstaan en applaudisseren. Wij zijn trots dat we deze mooie
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.

mensen met bijzondere verhalen aan u mogen voorstellen.
Opleidingsteam REA College Nederland, Locatie Bartiméus
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Carrière-

switch
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 afwisselend aan de snijmachine, de bindmachine en op de inpakafdeling.’

Naam: Delano Boldewijn
Leeftijd: 33 jaar
Opleiding: ICT-medewerker, MBO
Beperking: Slechtziend

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 zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk
heb gemaakt. Vroeger was het een

hulpmiddel om huiswerk te maken.
Maar ik ging steeds meer met de pc
doen en ontwikkelde me flink in het
werken met de computer. Omscholen 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.’
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Best trots
Het is niet fijn als je op een praktijkschool zit terwijl 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 hiermee klaar ben, ga ik voor niveau 3.’

E

en 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 Medewerker.’ 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 moeilijke 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 mezelf 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.’

Naam: Esra Deger
Leeftijd: 20 jaar
Opleiding: Secretarieel Medewerker, MBO
Beperking: Slechtziend
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Een eigen

stoel
‘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.

V
Naam: Maurits Immink
Leeftijd: 18 jaar
Opleiding: Juridisch Medewerker, Personeel & Organisatie, MBO
Beperking: Dwerggroei, spraaktaalstoornis

oor 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 duwen.’ 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 stoelen. ‘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 spullen 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.’
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Uitblinker

van het

jaar
Quido is in één woord ‘ambitieus’ en dat legt hem geen
windeieren. Hij schopte het van het speciaal onderwijs en praktijkschool naar ‘uitblinker van het jaar’
op ROC Aventus. Hij maakt nu zelfs kans op de landelijke titel.

H
Naam: Quido Hoekman
Leeftijd: 19 jaar
Opleiding: ICT-servicemedewerker, MBO
Beperking: Slechtziend

et verhaal over de schoolloopbaan van Quido is verbazingwekkend. 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 verstandelijk gehandicapte kinderen. Daar
bleek ik niet op mijn plek te zitten.’
Quido kwam terecht op een praktijkschool. 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 verschillende 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
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Luchtmacht is daarvan een goed
voorbeeld. ‘Als stageopdracht ontwikkelde 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 Aventus 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 lagereschoolperiode gekregen heb.’ Quido
beantwoordde zelf ook een aantal
juryvragen. ‘Dat was best spannend.’ 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 iemand 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 Nederland 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 programmeren. Dat is mijn hobby en daar ben ik
ontzettend graag mee bezig.’

Na mijn
examen ga ik
naar het HBO
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Naam: Naima Ait Ali
Leeftijd: 25 jaar
Opleiding: Sociaal Juridisch Medewerker, MBO
Werkgever: Politieacademie, afdeling Opleidingen
Functie: Administratief Ondersteuner
Beperking: Lichtallergie, slechtziend

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

‘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.

A

nderhalf 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 lichtallergie. ‘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 huidaandoening 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-

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 kwamen 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 makkelijker 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.’
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‘Ik ben blij dat ik doe waar ik
goed in ben’


Vandaag aan de slag
met de visitekaartjes van
een kunstenares.

Naam: Joyce Hamersveld
Leeftijd: 31 jaar
Opleiding: DTP, Webdesign, MBO
Beperking: Slechtziend


Hoe werkt die nieuwe
printer?

Ik ben benieuwd of het
proefprintje er goed
uitkomt.

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!’

J

oyce beseft dat er in de afgelopen
vijftien jaar erg veel veranderd is.
De apparatuur waarmee grafisch
gewerkt wordt, is veel beter dan vroeger. 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 achttiende 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 administratie. 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. ‘Eindelijk 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.’
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Zo de printer draait.
Tussendoor kan ik mooi
een klusje doen voor een
andere klant.

Perfect!
We kunnen de hele
oplage gaan printen.


Dit is mooi printpapier.


Klus geklaard! Weer een
tevreden klant.
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Naam: Robert Kettelerij
Leeftijd: 23 jaar
Opleiding: Administratief Medewerker, Telefonist Receptionist, MBO
Beperking: Slechtziend, niet-aangeboren hersenletsel

De aanhouder

wint
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.
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V

oordat Robert ziek was deed
hij VWO. ‘Nu kan ik niet meer
op dit niveau functioneren.
Door een hersentumor heb ik nietaangeboren 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 slechtziendheid was voor mij van ondergeschikt 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 opleiding 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 arbeidshandicap 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

REA College Nederland,
Locatie Bartiméus
Putterweg 140
3851 VG Ermelo

