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Dit is Mijn traject
Op het Trajectum College volg je het beroepsgerichte profiel Dienstverlening
& producten. Een onderdeel daarvan is Mijn traject. Hier ben je vanaf de
allereerste dag mee bezig. Mijn traject is een breed oriënterend programma
waarin je ervaart hoe het is om “iets te maken” of om “iets te ondernemen”.
Daarnaast leer je om kritisch naar je eigen leerproces te kijken. Per week
besteed je hier tien uur aan.
Hoe werkt het?
Tijdens Mijn traject werk je meestal in groepjes. Samen maak je een product
of lever je een dienst en presenteer je vervolgens het resultaat. Ook krijg je
handige tools (bijvoorbeeld instructielessen, workshops, handleidingen of
filmpjes). Na de presentatie kijk je samen met de vakdocent kritisch naar het
hele leerproces. Daardoor kun je het resultaat nog verbeteren. En weet je of
je jouw leerdoelen voor dat vak gehaald hebt.
Wat heb je eraan?
Tijdens Mijn traject maak je kennis met heel veel soorten werk.
Daardoor kun je straks een bewuste keuze maken voor een
vervolgopleiding. Je krijgt daarom kennis, vaardigheden en
houdingen aangeleerd die je later in elk beroep nodig hebt.
Ook leer je tijdens de lessen om goed samen te werken,
te communiceren en problemen op te lossen.
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Leerjaar 1 en 2

In de eerste twee jaar gaat het vooral over “ervaren”. Je doorloopt vier thema’s per jaar. Tijdens de vakken
maak je kennis met verschillende beroepen. En ontdek je wat je daar allemaal voor nodig hebt. In deze
lessen krijg je ook te maken met vakken als Nederlands, wiskunde, beeldende vorming of economie.
Naast de vakken heb je tijdens deze twee jaar ook verschillende loopbaangesprekken en Trajectgesprekken.
Deze gesprekken helpen je om aan het eind van het tweede jaar een bewuste keuze te maken voor keuze
vakken die je in de bovenbouw gaat volgen.
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Leerjaar 1

Identiteit
Bij Identiteit ga je aan de slag met twee belangrijke hoofdvragen: Wie ben ik, en wie wil
ik worden. Dit ga je onderzoeken met behulp van een aantal “zelfportretten”. Je maakt
een paspoort, een presentatie over je roots, een avatar en een masker. Verder leer je
over verschillen en overeenkomsten tussen mensen; hoe kun je die (h)erkennen en op
welke manier ga je ermee om?
Kwaliteiten
• Omgaan met jezelf en
anderen
• Omgaan met verschillen)
• Inleven in een ander

Kennis & vaardigheden
• Presenteren
• Productontwerp
• Onderzoeken
• Handvaardigheid en
tekenen
• Grafisch ontwerp
• Materiaalbewerking

Mogelijke beroepen
• Alle
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Leerjaar 1

Tijd

Bij Tijd maak je echte producten. Bijvoorbeeld een tijdlijn met gebouwen, een
uitvinding, een kunstwerk en een informatieblad over een bepaald tijdvak uit de
geschiedenis. Een deel van de informatie die je nodig hebt, krijg je tijdens een excursie
naar het Archeon. Uiteindelijk maak je een presentatie waarin je de tijdlijn presenteert
aan echt publiek: een groep 8 klas van een basisschool uit de buurt.
Kwaliteiten
• Nauwkeurig werken
• Kritisch kijken
• Creativiteit
• Ruimtelijk inzicht
• Samenwerken
• Probleemoplossend
werken

Kennis & vaardigheden
Mogelijke beroepen
• Presenteren
• Leerkracht of
• Vragen stellen en luisteren onderwijsassistent
• Onderzoeken en
• Presentator/presentatrice
informatie verwerken
• Decorbouwer of beeldend
• Digitale vaardigheden
kunstenaar
• Gereedschapsleer en
• Medewerker in een
veiligheid
pretpark
• Vormgeving en decoratie • Activiteitenbegeleider
• Administratiemedewerker
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Leerjaar 1

Groene vingers
Bij Groene vingers leer je veel over de natuur. Je bouwt een nestkast, beschildert deze
met zelfgemengde kleuren, geeft een presentatie over een vogelsoort en leert een
werktekening te maken. Ook maak je een plantenpot, kweek je een kruid, groente of
fruitsoort en schrijf je een recept hierover.
Kwaliteiten
• Samenwerken
• Creativiteit
• Reflecteren

Kennis & vaardigheden
Mogelijke beroepen
• Schrijven
• Biologische beroepen
• Presenteren
• Hovenier
• Technische vaardigheden • Timmerman
• Technisch tekenen
• Projectmanager
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Leerjaar 1

Vakantietijd
Bij Vakantietijd werk je in een groepje voor een reisbureau. De opdracht is om een
reis uit te stippelen naar een Europees land. Ook bereken je de prijs van de reis.
Online maak je een website waarop informatie staat over het land en de reis.
Naast de website maak je nog twee promotiemiddelen. Dit zijn een film voor een
hologram en een relatiegeschenk dat je maakt met een 3D-printer.
Kwaliteiten
• Samenwerken
• Zelfstandig werken
• Plannen
• Creativiteit
• Doorzetten

Kennis & vaardigheden
Mogelijke beroepen
• ICT-vaardigheden
• Medewerker bij een
• Informatie opzoeken en
reisbureau
verwerken
• ICT-specialist
• Rekenvaardigheden
• Webdesigner
• Geografie en geschiedenis • 3D-tekenaar
• Europese Taal en cultuur • Mediavormgever
• Vormgeving
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Leerjaar 2

(H)eerlijk eten
Bij (H)eerlijk eten leer je van alles over voeding. Bijvoorbeeld hoe producten worden
gemaakt en welke sector daarbij een rol speelt. Ook leer je wat gezonde gerechten zijn
en hoe je die moet bereiden. Verder krijg je les over veilig en hygiënisch werken in de
keuken. Maar ook hoe je op de juiste manier afwast. Tot slot leer je meer over allergieën
en hoe je bewuster om kunt gaan met eten.
Kwaliteiten
• Gestructureerd werken
• Omgaan met
veranderingen
• Reflecteren en evalueren
• Initiatief tonen
• Creativiteit
• Commerciële instelling

Kennis & vaardigheden
• Onderzoeken en
informatie verwerken
• Verstandig handelen
• Taalvaardigheid
• Hygiënisch werken
• Milieubewust handelen
• Vellig werken

Mogelijke beroepen
• Assistent bakker
• Facilitair medewerker
• Kok
• Horeca-assistent
• Bediening
• Ondernemer
(eigen bakkerij)
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Leerjaar 2

Droomhuis
Bij Droomhuis werk je samen met een echte architect. Die komt aan het begin en einde
van de periode langs. Tijdens dit vak bereid je een interview voor. Dat interview neem je
af als de architect op bezoek is. Verder maak je een ontwerp en een maquette van jouw
droomhuis. Ook schrijf je een verhaal over wat er zich in jouw droomhuis afspeelt.
Tot slot presenteer je jouw droomhuis in de wijk van jouw klas.
Kwaliteiten
• Nauwkeurig werken
• Creatief denken
• Servicegericht gedrag

Kennis & vaardigheden
Mogelijke beroepen
• Presenteren
• Beeldende kunstenaar
• Taalvaardigheid
• (Binnenhuis)architect
• Lezen en schrijven
• Schrijver
• Hout en karton bewerken • Verslaggever of
• Schetsen, kleuren en
interviewer
(3D-) tekenen
• Gastheer/gastvrouw
• Structuur aanbrengen en • Onderwijsassistent
decoreren
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Leerjaar 2

Mediawijsheid
Bij Mediawijsheid maak je kennis met de verschillende media. Ook leer je om op
een verstandige manier om te gaan met je eigen informatie en die van anderen.
Dat is belangrijk, want tegenwoordig komt er elke dag heel veel informatie op je af
via verschillende media.
Kwaliteiten
• Reflecteren
• Doelgericht werken
• Kritisch kijken

Kennis & vaardigheden
• (Sociale) mediakennis
• Content maken
• Betrouwbaarheid van
nieuwsbronnen
• Apparaat-en
softwarekennis
• Interviewen
• Mening formuleren

Mogelijke beroepen
• Vlogger
• Journalist
• Mediacoach
• Docent
• Bibliotheekmedewerker
• Presentator/dagvoorzitter
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Leerjaar 2

EHBO
Bij EHBO leer je hoe je ongelukken kunt voorkomen en wat je moet doen als
het wel gebeurt. Ook leer je hoe je eerste hulp moet verlenen. Je krijgt zelfs een
reanimatietraining! EHBO is een verplicht keuzevak. Je start nu en je sluit dit af in de
bovenbouw met een schoolexamen.
Kwaliteiten
• Samenwerken
• Improviseren
• Inleven in een ander
• Overzicht bewaren

Kennis & vaardigheden
• Informatie opzoeken
• Presenteren
• Organiseren
• Schrijven

Mogelijke beroepen
• Verpleegkundige
• Zorgmedewerker
• Beveiliger
• Onderwijsassistent
• Leerkracht
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Leerjaar 3 en 4

Technologie

In de bovenbouw ga je dieper in op de stof. Het programma bestaat uit twee onderdelen: profielmodulen en
keuzevakken. Die zijn verdeeld over vijf afdelingen: technologie, ondernemen, evenementen, vormgeving en zorg.

Evenementen

Profielmodulen
Op vier van de vijf afdelingen volg je een profielmodule. Dat zijn de modulen die horen bij het profiel Dienstverlening
en producten. Deze vier modulen sluit je af met een schoolexamen.

Ondernemen

Vormgeving

Keuzevakken
Naast de profielmodulen kies je uit de vijf afdelingen nog drie keuzevakken. Hiermee kun je jezelf verbreden
op bepaalde onderdelen. Deze vakken kies je op basis van je ervaringen uit de eerste twee jaar en een aantal
loopbaangesprekken en Trajectgesprekken. Alle keuzevakken sluit je af met een schoolexamen.

Zorg
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Leerjaar 3 en 4

Technologie
Techniek is net meer weg te denken uit ons dagelijks leven, denk aan de auto’s waarin
we rijden, de computers waarmee we werken en de huizen waarin we wonen. Alles is
eerst ontworpen en getekend en daarna gemaakt. Bij de afdeling Technologie ga je aan
de slag met het tekenen en het maken van producten. Je ben je vooral met je handen
bezig en werkt met verschillende materialen zoals hout, metaal en kunststof.
Robotica wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van robots
in ziekenhuizen, productiebedrijven en beveiliging. Daarom is Robotica één van de
keuzevakken. Je gaat binnen dit vak aan de slag met het bouwen van schakelingen.
Of je leert programmeren om een robot te laten bewegen.

Profielmodule: Een product maken en verbeteren
Keuzevakken: Plaat en constructie, Meubelmaken, Robotica
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Leerjaar 3 en 4

Evenementen
Voor het organiseren van een activiteit of evenement moet je veel voorbereiden.
Je maakt een begroting, houdt rekening met de veiligheid en regelgeving, maar ook
met hygiëne en milieu. Als je het leuk vindt om verschillende activiteiten te organiseren
en uit te voeren is deze afdeling echt iets voor jou. Tijdens de vakken leer je plannen,
samenwerken in een team en gesprekken voeren.
Eén van de keuzevakken is Voeding en beweging. Bij dit vak leer je hoe je andere
mensen laat zien hoe je gezond kunt eten en bewegen. Dat betekent dus dat je eerst
moet nadenken over de manier waarop je dat aan andere mensen uitlegt.

Profielmodule: Organiseren van een activiteit
Keuzevakken: Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten, Voeding en beweging, Evenementen
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Leerjaar 3 en 4

Ondernemen
Bij ondernemerschap denk je al snel aan het hebben van een eigen bedrijf. Maar dat
hoeft niet. Ondernemerschap komt ook voor binnen een organisatie. Bijvoorbeeld
kansen zien, ze benutten en waarde creëren. Bij deze afdeling leer je hoe je producten
of diensten kan presenteren, promoten en verkopen. Je maakt een promotieplan,
je voert verkoopgesprekken met klanten en stuurt zakelijke mails.
Als je meer over het ondernemerschap wilt leren kun je het keuzevak Ondernemen
volgen. Je maakt dan kennis met ervaren ondernemers. Zij delen hun ervaringen en
laten je zien hoe het is om een ondernemer te zijn of te worden.

Profielmodule: Presenteren, promoten en verkopen
Keuzevakken: Financieel en Administratief beheer, Ondernemen, Webshop
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Leerjaar 3 en 4

Vormgeving
Elke dag heb je te maken met producten die zijn vormgegeven. Vormgeving is de
manier waarop een idee of ontwerp is uitgewerkt. Denk maar de jas die je draagt of
de mobiel waarmee je belt. Die is eerst bedacht en op papier ontworpen. Wat je doet
verschilt per keer: soms krijg je een opdracht van een opdrachtgever en soms kom je
zelf met een plan.
Bij de afdeling Vormgeving, maak en ontwerp je verschillende (media) producten voor
een klant. Het ontwerpproces is daarbij erg belangrijk. En voordat je begint denk je vast
na over een aantal dingen. Voor wie maak je het product en waarom? Welke vorm krijgt
het product en waar wordt het straks gebruikt?

Profielmodule: Multimediale producten maken
Keuzevakken: Presentatie en styling, tekenen, Schilderen en illustreren, 2D en 3D vormgeving en productie
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Leerjaar 3 en 4

Zorg

In de zorg gaat het er vooral om dat mensen zo zelfstandig en gelukkig mogelijk kunnen
leven. Iedere dag heb je met meerdere cliënten of patiënten te maken. Iedereen heeft
een andere persoonlijkheid en ook de zorgvraag kan van dag tot dag verschillen.
Je werkt meestal met anderen samen in een team.
Vind je het belangrijk om mensen te helpen, te verplegen of verzorgen? En wil je iets
voor anderen betekenen? Dan past de afdeling Zorg goed bij jou. Hier volg je geen vaste
profielmodule, wel kun je kiezen uit vijf keuzevakken.

Keuzevakken: Mens en activiteit, Mens en zorg, Kennismaking met uiterlijke verzorging, Welzijn kind en
jongere, Wonen en huishouden.

19

Centraal schriftelijk praktijkexamen

Dienstverlening & producten
Aan het einde van het vierde leerjaar maak je het Centraal schriftelijk praktijkexamen van
het profiel Dienstverlening & producten. Dit examen bestaat uit schriftelijke en praktische
onderdelen. De vier profielmodulen die je hebt gevolgd in je derde en vierde jaar, heb je
al afgesloten met een schoolexamen. Nu worden die vier modulen nog eens individueel
afgenomen. Het Centraal schriftelijk praktijkexamen wordt verspreid afgenomen over een
aantal weken.

