
Excellentie-
trajecten
Haal meer uit jezelf!

Dienstverlening
BOA voor coördinatoren beveiliging
Dit excellentietraject is voor studenten van 
de opleiding Coördinator beveiliging die extra 
tijd en energie willen steken in hun opleiding 
om het theoretische deel van Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) te doen. Een BOA 
is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. 
Dat houdt in dat een BOA bepaalde strafbare 
feiten mag opsporen. Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren worden door organisaties 
of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven. 
Het traject kun je afsluiten met het examen 
Rechtskennis bij de Exameninstelling Toezicht en 
Handhaving (ExTH). Het behaalde resultaat van het 
examenonderdeel Rechtskennis - afgenomen door 
ExTH - blijft 5 jaar geldig.

Zorg
Verandermanagement
Organisaties verlangen tegenwoordig werknemers, 
die zelfstandig en in teams kunnen werken, actief 
en creatief op zoek gaan naar verbeterpunten en 
deze helpen ontwikkelen en invoeren. De cursus 
‘Verandermanagement’ behandelt wat er komt 
kijken bij het veranderen van werkprocessen en 
dus ook bij kwaliteitsverbetering. In deze cursus 
worden jou hiervoor vaardigheden, tips en tricks 
aangeleerd, door gebruik te maken van herkenbare 
knelpunten op het gebied van de organisatie, de 
uitvoering van zorg en het begeleiden van stagiairs. 

Welzijn
Doorstroom hbo
Wil je na je welzijnsopleiding naar het hbo gaan? 
Dan is het handig om deze module te volgen. 
Je volgt een half jaar lang één avond per week 
een speciaal doorstroomprogramma aan 
de Hogeschool Leiden. Je krijgt een training 
studievaardigheden, maakt kennis met het hbo en 
volgt colleges. Als je de module met een voldoende 
resultaat afrondt, ontvang je een certificaat van de 
Hogeschool. Een mooie brug naar je hbo-opleiding.

Start-Up (Entree)
Excellent Engels
Ben jij die excellente student die wij zoeken? Ben jij 
bezig met een opleiding bij MBO College Start-Up 
(voorheen Entree)? En heb jij altijd Londen al eens 
willen zien? Wil je tien weken Engels volgen buiten 
het rooster? Kun je je aan afspraken houden? Het 
programma bestaat uit tien weken Engelse les + 

huiswerk. Het traject wordt afgesloten met een 
getuigschrift. Voor de studenten die alle lessen 
aanwezig zijn geweest en hun huiswerk hebben 
gemaakt wordt de cursus afgesloten met een 
studiereis naar Londen. De uren komen boven  
op je reguliere rooster.

Techniek & ICT
Drones techniek
Bij Drones  techniek leer je technische vaardig-
heden en onderliggende kennis die nodig is om 
drones in de lucht te krijgen en te houden. Aan bod 
komen zaken als materialen- en motorenkeuzes, 
elektronica en ICT. Het traject richt zich ook op 
onderhoud en aanpassing van de technische 
functionaliteit van drones. In dit kader moeten 
drones worden getest en daarom gaat het ook over 
de basis van het leren vliegen met een drone en de 
hieraan verbonden aspecten zoals  
wet- en regelgeving. 

Economie
Anglia examen Engels 
Je vindt Engels een mooie taal. Je bent er goed in, 
heb je ontdekt. Wij geven je dan de kans om mee te 
doen aan het Anglia examen Advanced Business 
English van het Chichester College in Engeland. 
Het Anglia examen is internationaal erkend en 
het taalniveau geeft toegang tot verschillende 
internationale hogescholen. Op school kun jij je 
voorbereiden op dit examen. Je oefent examens en 
krijgt extra lessen. Met zo’n internationaal erkend 
certificaat kun jij natuurlijk prima voor de dag 
komen. 

Meer informatie
Wil je meer weten over de excellentietrajecten?  Ga 
dan naar het studentenportaal klik op de tegel 
‘Applicatieportaal’ en daarna op de tegel
‘Excellentietrajecten’. Of neem contact op met  
de ambassadeur op jouw locatie of van jouw 
college.

Excellentietrajecten 
per college

Interesse? 
Aarzel dan niet en neem contact op met je 
studieloopbaanbegeleider (slb’er). Hij of zij 
kan je meer vertellen over de mogelijkheden.



Excellentietrajecten
Excellentie keuzemogelijkheden voor jou 
Jij bent ambitieus. Je wilt het maximale uit jezelf 
halen. Voldoende is voor jou niet goed genoeg. 
Daarom haal je hoge cijfers. Maar je zoekt meer 
uitdaging en wilt bijzondere dingen leren die echt 
passen bij jouw interesses. Wil jij meer dan je eigen 
opleiding? Extra kennis opdoen? Onze excellentie 
trajecten geven je die mogelijkheid. Hierin kun je 
laten zien wat je allemaal in je mars hebt. Een kans 
die je niet wilt missen! 

Wat zijn excellentietrajecten? 
Excellentietrajecten zijn speciale 
onderwijstrajecten voor talentvolle en ambitieuze 
studenten. Je kunt je ervoor inschrijven als je 
opleiding makkelijk voor je is of je meer kunt dan 
je nu laat zien. Dit geeft jou de mogelijkheid om 
de uitdaging te vinden waar je altijd naar hebt 
gezocht. De trajecten kunnen te maken hebben 
met je eigen opleiding, maar je kunt ook buiten 
jouw opleiding kijken. Het niveau is hoog. Zo kun jij 
echte topprestaties leveren. 

Getuigschrift
Natuurlijk volg je een excellentietraject 
vooral voor jezelf. Maar als je dit succesvol 
hebt doorlopen, ontvang je daarvoor ook een 
getuigschrift. Dit kun je op je cv vermelden. 
Daarmee onderscheid je jezelf ten opzichte van 
anderen. Je laat zien dat je ambitieus bent en in 
jezelf wilt investeren. Werkgevers of het hbo zullen 
dat zeer waarderen.

Naast je eigen opleiding 
Een excellentietraject volg je naast je eigen 
opleiding. Het is dus iets extra’s. Het vraagt meer 
studietijd van jou, bovenop of in plaats van je 
gewone rooster. Je moet rekening houden met 
ongeveer 80 studiebelastingsuren. Maar dat is 
voor jou geen probleem. Want je vindt het leuk om 
uitdagingen aan te gaan! 

Voorwaarden 
Houd er rekening mee dat je bij alle excellentie 
trajecten moet voldoen aan bepaalde 
voorwaarden: motivatie en goede studieresultaten 
geven de doorslag. Daarnaast is het handig om 
te weten dat aan sommige excellentie trajecten 
extra kosten zijn verbonden. Ook kan het zijn dat 
een traject op een bepaald moment in het jaar 
beschikbaar is of alleen geldt voor een bepaald 
college. Je slb’er kan je hier meer over vertellen. 

Ambassadeurs
Ieder college heeft zijn eigen ambassadeur 
voor excellentie. Deze persoon weet veel over 
excellentie en kan voorlichting geven binnen het 
college of op de vestiging. Heb je vragen, dan zijn 
dit de personen die je meer kunnen vertellen:
• Dienstverlening: Leon Kleefkens
• Economie: Martin Boot
• Start-Up (voorheen Entree): Somaia Amenkour
• Gezondheidszorg: ntb
• Techniek en ICT: Hans van Rheenen
• Vavo: ntb
• Welzijn: Ingrid van Buuren

Topclass: mijn droom najagen!
52 studenten (een student van ieder team van 
alle locaties en colleges) mogen hun droom gaan 
najagen. ‘Ik wil een kitesurfschool in Zuid-Afrika 
beginnen’, ‘Ik wil graag het voorprogramma van 
Martin Garrix draaien!’, ‘Ik wil mijn briljante idee  
in de markt zetten!’ 

Heb jij ook zo’n wens of ken je een student met 
zo’n wens? Gedurende het studiejaar kun je 
uitzoeken wat je daarvoor moet doen. Je wordt 
daarbij begeleid door een coach. Het programma 
is opgebouwd uit zes masterclasses met 
verschillende thema’s. Welke thema’s dat worden, 
bepaal je zelf mee samen met je coach.  
Waar heb jij meer kennis of ervaring voor nodig? 

Meedoen? Aanmelden voor ‘Topclass mijn droom 
najagen!’ kan bij jouw slb’er. De route loopt altijd via 
de slb’er en een sollicitatiecommissie. Alle andere 
studenten van jouw locatie van jouw college hebben 
namelijk ook kans op die ene plek. Bedenk dus goed 
wat jouw droom is en waarom dit jouw droom is.

Online taalcursussen (Taal Mondiaal)
Je kunt via mboRijnland een online taalcursus 
volgen. Handig als je in het buitenland wilt 
werken. Of naar het hbo wilt gaan. Of als je naar 
het buitenland op vakantie gaat. De keuze is 
ruim. Je kunt cursussen in de volgende talen 
volgen: Spaans, Frans, Italiaans, Duits en Engels. 
Je doet eerst een taaltoets om je niveau te 
bepalen. Daarna volg je een cursus waarmee je 
naar een hoger niveau kunt doorgroeien. Bij de 
online taalcursus kun je ook begeleiding van een 
taaldocent krijgen als je daar behoefte aan hebt. 
Zelfstandig volgen kan ook. 

Excellentie 
Haal meer uit jezelf! Havo-certificaten halen 

Je bent van plan om na je mbo-opleiding naar het 
hbo te gaan? Wij ondersteunen je daarbij. Om de 
kans op een succesvolle doorstroom te vergroten, 
kun je naast je mbo-lessen ook vakken volgen 
op havo-niveau. Binnen excellentie kun je kiezen 
voor: wiskunde A, B en D, biologie, natuurkunde, 
scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis en 
management en organisatie. 

Je krijgt de lessen via vavo (voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs) en doet mee aan de 
schoolexamens en het centraal examen. Als je 
slaagt, ontvang je een havo-certificaat. Een mooie 
kans om straks goed door te stromen. Aan dit 
excellentietraject zijn kosten verbonden. Kijk in de 
Onderwijscatalogus (OC) onder excellentie wat dit 
precies inhoudt.

Extra keuzedeel 
Een deel van je opleiding kun je zelf invullen. Je 
kunt allerlei keuzedelen kiezen waarmee jij je 
opleiding kunt verdiepen of verbreden. Misschien 
wil je wel meer keuzedelen volgen dan nodig is 
voor het behalen van je diploma? Denk daarbij 
ook eens aan keuzedelen bij andere opleidingen. 
Zo kun jij je straks nog meer onderscheiden op  de 
arbeidsmarkt. 

Open opdracht 
We hebben excellentie trajecten genoeg. Maar 
misschien heb jij zelf wel een mooie opdracht in 
gedachten. Meedoen met onderzoek door en met 
studenten om het onderwijs te verbeteren, het 
schrijven van een kinderboek of een bijzondere 
taal leren (bv. Pools, Russisch of Chinees)? Wij 
geven je de mogelijkheid om je eigen 
excellentietraject te ontwikkelen. Zo kun je extra 
kennis 
en vaardigheden leren die aansluiten bij jouw 
interesses en talenten. Het document om de open 
opdracht in te vullen is onder de excellentie tegel 
te vinden. 

Internationale bpv-opdracht 
Als je in het buitenland stageloopt, merk je 
dat ze daar anders werken dan in Nederland. Heel 
leerzaam natuurlijk. Maar hoe zit dit met 
innovaties? Zijn we in Nederland verder met 
innoveren of juist in het land waar je stageloopt? 
In deze opdracht ga je dat uitzoeken. En ga je 
jouw kennis delen met mensen die deze innovatie 
nog niet kennen? In Nederland of juist in het land 
waar je stageloopt?

Ondernemen in de Giftstore 
Wil jij tijdens je opleiding leren hoe je een 
eigen zaak runt? Niet uit boeken, maar in je 
eigen winkel? Dat kan in onze Giftstore: een 
winkel die gerund wordt door studenten, in 
Leidschendam. Je krijgt de kans om daar een 
stelling te huren om jouw producten te verkopen. 
Jij bedenkt welke producten je verkoopt en wat 
de verkoopstrategie is. Ook zorg je zelf voor een 
goede marketingstrategie. En uiteraard zorg jij 
ervoor dat jouw handel winstgevend is. Een mooie 
opstap naar het ondernemerschap!

Studentenraad
Wil je binnen excellentie meer doen met en voor 
school? Enthousiaste studenten met een mening 
en ideeën over hoe het onderwijs bij mboRijnland 
beter en leuker kan daar actief in willen en 
meedenken en meedoen kunnen zich melden bij 
de studentenraad (studentenraad@mborijnland.
nl). De studentenraad is voor en door studenten, 
komt op voor alle studenten, heeft invloed op 
beter onderwijs en kan voorstellen doen voor 
betere faciliteiten. Meer over de studentenraad 
vind je op studentportaal. Samen met andere 
studenten zit je in de studentenraad. Je wordt 
voor twee jaar gekozen en je besteedt met name 

tijd aan meepraten, meedenken en meebeslissen.

Global entrepeneurship week 
Wil jij de ondernemer in jezelf ontdekken? Bij 
mboRijnland kan het. Ieder jaar doen we mee aan 
de Global Entrepreneurship Week in Alphen aan 
den Rijn. Je kunt dan meedoen aan activiteiten 
die in het teken staan van ondernemerschap, 
zoals workshops, lezingen, symposia, films, 
masterclasses en presentaties. Je leert kansen 
pakken, risico’s nemen, problemen oplossen en 
creatief zijn. En: je ontmoet nieuwe mensen. Heel 
inspirerend en uitdagend. Dat spreekt jou als 

ondernemende student vanzelfsprekend aan. 

‘Stagelopen in de Giftstore is  
echt heel anders dan stagelopen 
in een winkel. Nu moeten we de 
hele zaak zelf runnen, van inkoop 
en marketing tot personeelszaken 
en boekhouding. Je leert echt 
ongelofelijk veel! In de Giftstore kun 

je het ondernemen echt ervaren!

Jasper Rutten

Skills vakwedstrijden
Jij bent goed in je vak en dat wil je graag aan 
anderen laten zien. Het liefst in echte wedstrijden. 
Dat kan door mee te doen aan de Skills Heroes, 
dé nationale vakwedstrijden voor mbo’ers. 
Skills Heroes start met voorrondes op de eigen 
school. De winnaars van deze voorrondes mogen 
deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden voor 
het Nationaal kampioenschap. Hierbij strijd je 
tegen studenten van andere mbo-instellingen. Ben 
jij straks Nederlands kampioen in jouw vakgebied? 

De vakgebieden zijn:
1. Elektrotechnicus Gebouwen
2. ICT Beheerder
3. Lasser TIG
4. Lasser MAG
5. Mechatronicus
6. Applicatieontwikkelaar
7. Grafisch vormgever
8. Apothekersassistent
9. Doktersassistent
10. Tandartsassistent
11. Verpleegkundige
12. Directiesecretaresse/managementassistent
13. Medewerker evenementenorganisatie/

Marketing en communicatie
14. Verkoper/verkoopspecialist
15. Beveiliger
16. Handhaver
17. Kapper
18. Schoonheidsspecialist
19. Gastheer/Gastvrouw
20. Kok
21. Patissier
22. Pedagogisch medewerker kinderopvang
23. Onderwijsassistent.




