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Een nieuw logo ontwerpen voor  
een bedrijf of een eigen meubel 
ontwerpen en maken. Bij Gilde Creatie 
& Design College leiden we mensen op 
voor werk dat er écht toe doet. Werk dat 
ons dagelijks leven raakt. In de kern van 
de samenleving en in het hart van creatief 
Limburg.

Samen bedenken we oplossingen  
die nuttig, innovatief en ook nog eens 
heel mooi zijn. Oplossingen waarvoor 
creatieve denkers én doeners nodig 
zijn. Die vanuit hun hart 'met hoofd en 
handen' werken.

#hetechtewerk

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

Gilde Creatie & Design College biedt vakonderwijs met sterke 
wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te 
leiden van interieurbouwer tot schilder en mediavormgever, 
werkt Gilde Creatie & Design College elke dag aan haar missie: 
het ontwikkelen van vakmensen met een stevige basis voor  
de toekomst.

Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de echte 
wereld. Wij staan voor het echte werk, het ambacht, van 
vakmensen voor nu en later. Binnen een groot netwerk 
brengen we kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een 
plezierige, veilige en vertrouwde omgeving.

WELKOM BIJ GILDE  
CREATIE & DESIGN COLLEGE.
HET ECHTE WERK.
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Vormgevers, meubelmakers, 
interieurbouwers en schilders hebben 
één ding met elkaar gemeen. Met hun 
oog voor detail en hun creatieve handen 
maken ze de wereld een stukje mooier. 

Aanbod in opleidingen
Vrienden omschrijven jou als creatief en secuur tegelijkertijd. 
Jij zit boordevol ideeën en wil ze maar wat graag vormgeven 
en uitvoeren. Of je nou het liefst met een houtschaaf, kwast of 
computer werkt: wij hebben een opleiding die bij jou past. De 
opleidingen zijn over een aantal richtingen verdeeld. Kies je voor 
de richting Interieurbouwer, Mediavormgever of Schilderen; Gilde 
Creatie & Design College heeft deze opleiding in huis!

wat kies jij?

Ik koos voor 
Schilder...
en die eerste dag was best spannend!  
Ik heb de juiste keuze gemaakt.  
Wat kies jij?

Kijk snel welke  
opleiding bij jou past. 
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Je zit middenin een spannende tijd. 
Wat vind ik leuk? 
Waar ben ik goed in? 
En welke beroepsopleiding wil ik volgen? 

Genoeg vragen waarbij je hulp kan gebruiken. 
Wij helpen je graag op weg! 
 
Op gildeopleidingen.nl vind je alle informatie  
die je nodig hebt om je route uit te stippelen.  
Klaar voor het echte werk?

Studie-
keuzetest

Ben je nog niet helemaal zeker van je 
keuze? Of heb je wel een idee, maar 
zoek je nét even die bevestiging? 
Doe de online studiekeuzetest. 

STUDIEKEUZE

Wist je dat wij maar liefst 16 vakscholen 
hebben en meer dan 130 mbo-opleidingen 

aanbieden? Benieuwd naar al onze opleidingen  
en de mogelijkheden voor jouw toekomst?  
Bekijk welke vakscholen het beste bij jou  

passen, vraag de vakschoolbrochures  
digitaal aan of krijg ze thuis gestuurd.  

Alles is mogelijk!

Vakschoolbrochures
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Kom je er niet aan uit welke opleiding je  
wilt volgen? Dat kunnen we ons goed 

voorstellen. Er is een enorm aanbod om  
uit te kiezen. We helpen je graag verder!  

Maak een gratis afspraak met een 
loopbaanadviseur.

Aanmelden!

Heb je al je opties goed afgewogen 
en weet je het helemaal zeker?

Dan ben je er helemaal klaar voor. 
Meld je meteen aan voor een opleiding!

gildeopleidingen.nl

Deze activiteiten geven je een goed beeld  
van een opleiding en de locatie. Een bonus  
is dat je direct vragen kan stellen aan een  

docent of student. Weet je nog niet waar je  
naar toe wilt? Doe eerst de studiekeuzetest  

en vraag onze vakschoolbrochures aan.

Infoavond, open dag  
en X-perience Loopbaanadvies
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Wat jij met je ogen ziet, kan je met je handen 

maken. Vanaf een tekening maak jij de mooiste 

creaties. Van stoelen en tafels tot een volledig 

(scheeps)interieur. In een werkplaats ben je 

bezig met zagen, boren, schroeven en schuren 

tot het perfecte eindresultaat is bereikt. 

Het liefst sta jij in een werkplaats of werk je op 

locatie bij de klant. Grote machines, werkkleding 

aan, muziekje op. Jij vermaakt je wel! Je bent 

graag bezig met de nieuwste technieken, 

toepassingen en materialen. En je werkt ook 

net zo lief met ambachtelijke machines en 

gereedschappen. Je werkt secuur en je stelt 

veiligheid voorop.

Niveau
2, 3  
en 4

OPLEIDINGEN • Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

•  Allround Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer 

•  Werkvoorbereider 
Meubelindustrie/
(Scheeps)interieurbouw

10

14

12

Kom mooie 
interieurs maken
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Als (scheeps)interieurbouwer of meubelmaker 
maak je meubels,maar ook volledige interieurs 
voor bijvoorbeeld gebouwen, schepen of 
beursstands. Tijdens de opleiding leer je welke 
soorten hout en andere materialen je het beste 
kunt gebruiken en waarvoor. Ook leer je werken 
met (elektrisch) handgereedschap en stationaire 
houtbewerkingsmachines.  
 
Voor het maken van perfecte meubels en interieurs 
heb je creativiteit, kennis en kunde nodig. Natuurlijk 
ga je voor een top eindresultaat voor de klant. Ook 
veilig werken is hierbij belangrijk. Bij Gilde Creatie & 
Design College krijg je ruimte voor jouw ideeën en 
maak je straks de mooiste meubels en interieurs.

Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

Interieurbouwer Niveau 2

Niveau

niveau 2
(startkwalificatie)

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.400,- / € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie

Venlo

Competenties

goed met cijfers,
praktisch ingesteld,

ruimtelijk- en 
technisch inzicht

10
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Uit het vak

Je werkt bij een meubelmakerij, scheepsbouwer, 
interieurbouwbedrijf of meubelfabriek. Je maakt 
producten in series en/of unieke voorwerpen van 

hout. Soms combineer je hout met andere materialen. 
Alles maak je op maat, zodat het precies past.  

Je werkt met allerlei computergestuurde machines 
maar ook met handgereedschappen zoals een 

beitel en hamer.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn goed. Er is veel werk te krijgen in dit vakgebied.
Je kunt natuurlijk ook doorstuderen als je dat wilt. Denk aan de opleiding 
Allround Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer (niveau 3).



Tijdens je studie leer je de ins en outs over het 
werkgebied van een (scheeps-)interieur bouwer 
en meubelmaker. Je werk begint bij een idee voor 
een meubel of interieur. Dit idee verwerk je in een 
tekening om uiteindelijk tot een mooi en passend 
eindresultaat te komen. 

Zeker als je een nieuw interieur ontwerpt, is 
nauwkeurig passen en meten heel belangrijk. 
Natuurlijk bedenk je welke materialen en 
gereedschappen je nodigt hebt. Je leert werken met 
zowel moderne als oude technieken.

Je leert anderen aansturen zodat zij ‘jouw’ meubel 
of interieur kunnen maken. Zelf steek je ook graag je 
handen uit de mouwen. 

Allround Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

Niveau

niveau 3

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 1.500,- / € 1.900,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Venlo

Competenties

goed met cijfers, 
creatief, teamspeler, 

ruimtelijk- en 
technisch inzicht

12

Interieurbouwer Niveau 3

bbl en bol
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Uit het vak

Na je opleiding werk je bijvoor beeld in een 
meubelmakerij of (scheeps)interieurbouwbedrijf. 

Meubels op maat maken heb jij tot een ware kunst 
verheven. Of het nou gaat om een keukentafel of om 
het inrichten van de kajuit van een klein plezierjacht. 
Jij tekent de situatie perfect uit, stemt je ontwerp en 
de offerte af met de klant, kiest de juiste materialen 

en zorgt samen met je team voor een perfect  
resultaat op maat.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn net zo stevig als jouw creaties.  
De werkgelegenheid in dit vakgebied is groot. Wil je verder studeren? 
Dat kan! Je kunt een mbo niveau 4-opleiding volgen, bijvoorbeeld de 
opleiding Werkvoorbereider Meubelindustrie/(Scheeps)interieurbouw.



Tijdens de opleiding leer je eerst allerlei meubels 
en inrichtingen maken. Daarna kies je wat het 
beste bij jou past. Werk je het liefst aan meubel- 
en interieurprojecten? Aan nieuwbouw- of 
renovatieprojecten? Of wil je aan het werk bij een 
werkplaats voor scheepsinterieur? Wat je ook kiest, 
met jouw voorbereiding, planning en begeleiding 
kunnen anderen aan het werk. Zo leveren jullie samen 
de beste resultaten, waarbij je ook oog hebt voor een 
veilige werkomgeving.

Werkvoorbereider 
Meubelindustrie/
(Scheeps)interieurbouw

Niveau

niveau 4

Duur

2 jaar  
kopopleiding

Vervolg op niveau 3
Allround 

Meubelmaker/
(Scheeps)

interieurbouwer

Startsalaris

€ 1.800,- / € 2.000,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Venlo

Competenties

goed met cijfers,
secuur, teamspeler,

ruimtelijk- en
technisch inzicht

14

Interieurbouwer Niveau 4

bbl

Verkorten 
kan!
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Uit het vak

Je werkt bij bedrijven in de hout- en 
meubelbranche die meubels en/of (scheeps-)

interieurs ontwerpen en produceren. Als 
werkvoorbereider bereid je projecten tot in de puntjes 

voor. Je maakt duidelijke werktekeningen, koopt 
materialen in en berekent de kosten. Met jouw 

planning en begeleiding kunnen collega’s aan de 
slag. Ze weten precies wat nodig is voor de 

opdracht van de klant.

Verder studeren en 
baankansen

De werkgelegenheid in dit 
vakgebied is groot. Wil je 
verder studeren? Dat kan! 
Je kunt na niveau 4 een 
hbo-opleiding volgen. 
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INRICHTING 
MEDIARUIMTE 
ROERMOND
Voor de mediaruimte van Mediavormgeving in Roermond is de 

vakschool Gilde Creatie & Design College op zoek naar een wel hele 

multifunctionele tafel. Eentje met een verloop van 2.000 naar 1.500 

mm, zodat bij filmopnames iedereen in beeld komt. De tafel moet 

daarnaast in meerdere opstellingen te plaatsen én demontabel zijn. 

Natuurlijk zijn er ook wensen in materiaal- en kleurgebruik. 

Jeroen en Pim zijn de projectleiders en gaan samen met hun team aan 

de slag om deze tafel geheel naar wens van de klant samen te stellen. 

Met het tekenprogramma SketchUp hebben zij de eerste ontwerpen 

gemaakt en samen met de klant zijn de materialen uitgezocht. Na 

akkoord van de offerte wordt de tafel daadwerkelijk gemaakt. Wil jij dit 

project volgen? Houd dan onze social mediakanalen in de gaten. 

Studenten Interieurbouwer werken regelmatig aan echte klantvragen. 

Klantadvies geven en een vraag daadwerkelijk vertalen in een product. 

Hoe gaaf is dat?! Jeroen en Pim gaan aan de slag met het echte werk 

van onderstaand project. 

UITDAGEND ONDERWIJS
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LOOP
JE MEE ?
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RAMON EN COEN 
STUDENTEN ALLROUND 
MEUBELMAKER/(SCHEEPS)
INTERIEURBOUWER

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij Gilde Creatie & 

Design College in Venlo.

Benieuwd hoe het op locatie 

aan toe gaat?



TIM KUIJPERS,
STUDENT  
MEDIAVORMGEVER

19

 

 

 

 

Tim Kuijpers, student Mediavormgever heeft glansrijk de  

Mural-ontwerpwedstrijd van de gemeente Roermond gewonnen, hij 

behaalde maar liefst 45% van de in totaal 2.400 stemmen. Wethouder 

Angely Waajen maakte het winnende ontwerp bekend. Zijn ontwerp 

met eyecatchers van Roermond in zwart-wit, is op de wand langs het 

fietspad onder het spoorwegviaduct aan de Venloseweg gezet. Samen 

met studenten van de schildersopleiding is deze muurschildering 

gerealiseerd.
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Wie weet word jij wel 
genomineerd door 
jouw stagebedrijf!

Nienke was totaal verrast!
Bekijk het hier! 

Top 
   Talent

Tijdens de jaarlijkse TopTalent-

verkiezing zet Gilde Opleidingen 

studenten in the picture. Jonge 

mensen die met hun hart, hoofd en 

handen een topprestatie hebben 

geleverd bij hun stagebedrijf of 

bbl-werkplek. Hét TopTalent van 

Gilde Opleidingen is een jaar 

lang ambassadeur van het mbo 

in Noord- en Midden-Limburg. En 

strijdt daarnaast mee voor de titel 

Landelijke Ambassadeur mbo.

Nienke Cunnen uit het Brabantse Neerkant is hét 
TopTalent 2020 van Gilde Opleidingen. Ze volgt bij 
Gilde Zorgcollege in Venray de Combi-opleiding Mbo-
Verpleegkundige/Maatschappelijke Zorg in bbl-vorm. 



Surprise! Bekijk hier, 
hoe Maud in het zonnetje 
werd gezet.

21

TopDocent
‘Een goede band 
opbouwen met studenten 
is het allerbelangrijkst’

‘Ik wil een lans 
breken voor 
studenten’

Ieder jaar stemmen onze studenten massaal 

op hun TopDocent van het jaar. Waarom is hij 

of zij dè topdocent van Gilde Opleidingen? 

Waarom dragen de studenten juist die docent 

op handen? Voor de docenten een hele eer om 

genomineerd te zijn èn de titel te ontvangen!

Maud van den Beuken is TopDocent 2020 is van 
Gilde Opleidingen. Gilde School voor Pedagogiek 
in Venlo is haar werkterrein. Ze verzorgt de lessen: 
Ontwikkelingspsychologie, Vaardigheidsonderwijs, 
Verzorging, Werkplekleren en Projectonderwijs. 
Daarnaast is ze ook traject- en stagebegeleider.
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Wil jij lessen in fotografie, digitale 

ontwerpsoftware en vormgeving volgen? Vind jij 

het leuk om te ontwerpen? Dan is de opleiding 

Mediavormgever ideaal voor jou! Je leert alles 

van het vormgeversvak en het ontwerpen van 

producten. 

Je stage is daarbij een belangrijk onderdeel. 

Hier breng je al je theoretische kennis meteen 

in de praktijk. Het liefst ben je elke minuut van 

de dag creatief bezig. Ontwerpen en je ideeën 

uitwerken, daar word jij helemaal blij van!

OPLEIDINGEN • Mediavormgever 26

Kom out of the box 
denken

Niveau
4



23 Flyer designed by: Rick Slotboom



 

EEN DAGJE BIJ

Mediavormgever

Mediavormgever
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08.45
In onze creatieve ruimte 
heb je je eigen werk- 
tafel, heel handig. We 
krijgen eerst uitleg over 
onze digitale vorm-
gevingsopdracht voor 
vandaag. Wow, je kunt 
echt veel in Illustrator. 
Na de uitleg ga ik aan 
de slag. Ik overleg 
hierbij regelmatig met 
mijn klasgenoten en 
docenten.

11.00

We hebben typografieles. 
Na een korte theorieles typo-
grafie weet ik echt hoe leuk 
het is om met letters vorm te 
geven. Ik ga het meteen in de 
praktijk brengen.

START TYPOGRAFIE LUNCH

12.00
Lunchbreak. Tijd om 
even van mijn beeld-
scherm weg te gaan. 

 

AUDIOVISUEEL

12.30

Tijd voor mijn audio- 
visuele les. Ik leer alles 
over fotograferen en 
filmen. In een groepje 
gaan we aan de slag in 
onze fotostudio. Daarna 
bekijken we het resultaat 
en bewerk ik mijn foto’s 
in Adobe Photoshop.

Niveau 4 

Sophie, eerstejaars Mediavormgever geeft je een kijkje in haar schooldag.
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16.00

Ik print mijn foto’s uit 
en hangt deze op aan 
de brainstormmuur. We 
bespreken elkaars foto's 
en geven elkaar feed-
back. Heel leerzaam. 

BRAINSTORMEN SCHOOL'S OUT!

16.15
De dag is alweer 
om. Straks thuis, nog 
wat nieuwe ideetjes 
uitproberen. Klaar voor 
een nieuwe dag vol 
inspiratie.

Posters designed by: Karin Bilicka



Tijdens de opleiding Mediavormgever leer je 
krachtige ontwerpen te maken voor uiteenlopende 
media-uitingen. Denk hierbij aan complete huisstijlen, 
posters, brochures, verpakkingen en av-producties. 
Je vindt iedere opdracht een nieuwe uitdaging en 
vaak werk je aan meer opdrachten tegelijk. 

Behalve je schetsboekje en camera is de Adobe 
Creative Cloud je grote vriend. In het bijzonder 
Photoshop, Indesign en Illustrator. Al tijdens de 
opleiding ga je werken voor echte klanten. Voor 
opdrachtgevers bedenk je complete concepten om 
een communicatieprobleem op te lossen en zoek je 
daarbij de passende media. Zo leer je goed te werken 
onder de druk van een deadline.

Mediavormgever

Niveau

niveau 4

Duur

4 jaar

Startsalaris

€ 1.600,- / € 1.700,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Roermond

Competenties

creatief, 
klantvriendelijk, 

ruimtelijk inzicht, 
zelfstandig

26

Mediavormgever Niveau 4

bol
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Uit het vak

Je werkt als mediavormgever bij een reclamebureau, ontwerpstudio, 
multimediabedrijf of communicatiebedrijf. Meestal in kleine teams. Je 
communiceert met je opdrachtgevers. Door goed te luisteren, door te 

vragen en samen te vatten snap je al snel de behoefte van de klant. Daar 
speel je op in. Je ontwerpen zijn vernieuwend, verrassend en spreken de 

doelgroep aan.
 

Begin je liever voor jezelf? Na het behalen van je diploma kun je zo naar 
de Kamer van Koophandel om je in te schrijven en aan de slag te gaan als 

zzp'er. Hoe leuk is het om van je talent je werk te maken.

Verder studeren en baankansen
De meeste van onze studenten vinden direct een baan of gaan naar het hbo.  
Veel van hen krijgen zelfs al een baan aangeboden tijdens hun stage in leerjaar 4.  
Je kunt ook als zelfstandig ondernemer aan de slag en je eigen kansen creëren. 

Foto designed by: Anne ten Hoeve

Foto designed by: Bob Geerlings
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LOOP
JE MEE ?
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MARLIES 
STUDENT
MEDIAVORMGEVER

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij  

Gilde Creatie & Design College  

in Roermond.

Benieuwd hoe het er bij ons

op locatie aan toe gaat?
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Fun & 
Feitjes
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Studenten 
geven Gilde 

Creatie & Design 
College 

gemiddeld 
een 7.6

Bij Gilde 
Creatie 

& Design 
College kun 

je cum laude 
afstuderen

7.6

CUM
LAUDE

1 op de 12 mannen 
is kleurenblind

ZW
A

RTZwart en wit 
zijn officieel 

geen kleuren

Een kleur op papier is niet hetzelfde 
als een kleur op een beeldscherm. 
Dat komt omdat de een is samen-
gesteld door inkt en de ander door 
licht
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Gilde Creatie 
& Design  

College werkt  
nauw samen  

met regionale 
bedrijven

6 verschillende 
opleidingen

>6

Elk jaar 
ongeveer 100 
gediplomeerden

Verspreid over 
2 gemeenten

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

In de middel eeuwen was een 
stoel een teken van macht,  

status en rijkdom. Alleen  
koningen zaten op een stoel

Op 2 
verschillende 
locaties2
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Elk gebouw of interieur ziet er weer perfect 

uit nadat de schilder langs is geweest. Ben je 

iemand die nauwkeurig werkt, oog heeft voor 

detail en graag op verschillende plekken zijn 

handen uit de mouwen steekt? Dan is dit jouw 

richting. Tijdens de opleiding leer je natuurlijk 

alles over het schildersvak. 

En een schilder doet meer. Denk aan schuren, 

behangen en glaszetten. Ook dat krijg je onder 

de knie. Daarnaast leer je omgaan met klanten 

om hen van goed, vakkundig advies te kunnen 

voorzien. Zo heb je straks alles in huis om een 

goede, klantgerichte schilder te worden! 

Niveau
2 en 3

OPLEIDINGEN • Schilder

• Gezel Schilder

34

36

Kom kleur 
aanbrengen
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Bij schilderen komt een hoop kijken. Om te zorgen 
dat jij je het schildersvak eigen maakt, leer je op deze 
topopleiding alles over de verschillende verfsoorten, 
schoonmaakmiddelen, gereedschappen en andere 
materialen. 

We leren je hoe je kleine reparaties uitvoert, 
bijvoorbeeld als een houten kozijn beschadigd is. Ook 
glaszetten en behangen komen aan de orde. Je loopt 
veel stage, want schilderen leer je vooral door het veel 
te doen. Doe je de bol-opleiding? Dan ben je 75% op 
school en 25% op stage. En kies je voor bbl, dan werk 
je en kom je 1 dag per week naar school.

Schilder

Niveau

niveau 2
 (startkwalificatie)

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.700,- / € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Roermond

Competenties

fijne motoriek, 
klantvriendelijk, 

nauwkeurig, 
praktisch ingesteld

34

Schilderen Niveau 2

bol en bbl
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Uit het vak

Je werkt voor een schilderbedrijf of je gaat als zelfstandig vakman aan de 
slag. Als schilder ben je niet van suiker, want je krijgt te maken met alle 

weersomstandigheden. Ook hoogtevrees is voor een schilder geen optie: 
heel wat dakkapellen verdienen namelijk een likje verf! De ene week werk 
je aan nieuwbouwwoningen om alle muren, deuren en kozijnen in de verf 
te zetten. De week erna ga je aan de slag in een gebouw dat gerenoveerd 

wordt. Hier voer je kleine reparaties uit en zorg je dat alles er weer als 
nieuw uitziet. Je werkt regelmatig samen met andere vakmensen op de 
bouwplaats, bijvoorbeeld met stukadoors of tegelzetters. Samen leveren 

jullie écht vakwerk.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn kleurrijk! De 
werkgelegenheid in het schildersvak is 
op dit moment heel groot. Natuurlijk 
kun je hierna de opleiding Gezel 
Schilder gaan volgen.



Natuurlijk leer je schilderen als de beste, maar dat 
is niet alles. Verschillende verfsoorten en andere 
materialen hebben straks voor jou geen geheimen 
meer. Je hanteert de kwast net zo handig als dat je de 
spuitcabine bedient. Je krijgt ook de fijne kneepjes 
van het behangen en glaszetten onder de knie. 
Duurzame toepassingen hebben jouw voorkeur.

Je krijgt lessen in de vorm van theorie, maar het 
meeste leer je in de praktijk. Als gezel schilder 
stuur je vaak collega’s aan, dus krijg je ook les 
in leidinggeven en plannen. Natuurlijk staat ook 
klantcontact op het programma, zodat je klanten 
straks perfect kunt adviseren.

Gezel Schilder

Niveau

niveau 3

Duur

2 - 3 jaar

Startsalaris

€ 2.100,- / € 2.300,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Roermond

Competenties

klantvriendelijk, 
nauwkeurig, 

praktisch ingesteld, 
goede leider
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Schilderen Niveau 3

bol en bbl
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Uit het vak

Je bent een echte vakman. Je weet alles van het schilderen van nieuwbouw, 
maar ook voor onderhoudswerk of renovaties draai jij je hand niet om.  

Je zet ook wel eens glas en als klanten liever behang dan tex op hun muren 
hebben, verzorg je dat met de grootste precisie. De omstandigheden waarin 

je werkt, zijn niet altijd even gemakkelijk. Het weer kan tegenzitten en je 
moet soms op lastig te bereiken plekken werken. Hoogtevrees is dan niet 

handig! Nieuwe medewerkers of leerlingen komen bij jou met vragen.  
Je vindt het leuk om je passie voor het vak door te geven. Je klanten merken 

dit ook. Ze overleggen graag met jou over een kleurplan.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn kleurrijk! De 
werkgelegenheid in het schildersvak 
is op dit moment heel groot. 
Natuurlijk kun je hierna een mbo 
niveau 4-opleiding gaan volgen.



LOOP JE 
MET ONS 
MEE ?

LINDA & NICK
STUDENTEN  
SCHILDEREN

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij Gilde Creatie & 

Design College  

in Roermond.

Benieuwd hoe het er  

bij ons op locatie 

aan toe gaat?
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Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Bekijk het hier!



Door nieuwe technologieën verandert 
de wereld razendsnel. Dus ook de 
arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk 
om een opleiding te kiezen die het 
best bij jou past. En jezelf te blijven 
ontwikkelen. Want banen voor het 
leven bestaan niet meer. Het Gilde 
Loopbaancentrum is er voor jou en  
al je vragen rondom leren en werken. 
Wij hebben alle kennis in huis om jou 
te ondersteunen in je (studie)loopbaan. 
We zijn er voor alle jongeren en 
volwassenen in Midden- en  
Noord-Limburg. Tijdens onze 
workshops en activiteiten kun je zelf 
gericht aan de slag. Daarnaast staan 
onze adviseurs klaar om persoonlijk in 
gesprek te gaan en je verder te helpen.

Meer info? Ga naar: 
gildeloopbaancentrum.nl.

Waarvoor kun je terecht bij 
het Gilde Loopbaancentrum?
 

• Studieadvies.
• Heroriëntatie.
• Informatie over studiekeuze.
•  Loopbaanadvies voor werkenden.
•  Opleidingsadvies voor werkenden.
•  Workshops over loopbaanvraagstukken.
•  Spreekuur voor loopbaanvragen.
•  Informatiebijeenkomsten voor werknemers 

over onder andere ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid.



Havo- of vwo-diploma? 
Voel jij je beter bij een niveau 4-opleiding dan bij een  
hbo-opleiding? Bij Gilde Opleidingen kun je een  
niveau 4-opleiding vaak versneld afronden met een diploma. 
Wil je daarna verder naar het hbo, dan krijg je meestal een 
verkorting. Op praktisch gebied heb je een voorsprong op 
studenten die van havo of vwo komen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Bol/bbl
Wil jij graag een opleiding volgen, maar sta je
tegelijkertijd te trappelen om je handen uit de mouwen
te steken? Dan is een bbl-traject iets voor jou!
Als je een bbl-opleiding volgt, dan heb je een
arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf  n ga je
daarnaast 1 of 2 dagen in de week naar school.

Een bbl-opleiding geeft jou de kans om volop te leren
in de praktijk. Als bbl-student heb je geen recht op een
studentenreisproduct of op studiefinanciering, maar de
kans is wel groot dat je een reis- of werkvergoeding krijgt
van je leerbedrijf.

Vind jij proeven aan de praktijk leuk, maar wil je
toch liever wat vaker ‘gewoon’ naar school gaan?
Kies dan voor een bol-traject! Bij een bol-opleiding
wissel je periodes school af met stages waar je de
geleerde theorie kan toepassen in het werkveld. Als
bol-student heb je recht op studiefinanciering en een
studentenreisproduct.



Het klinkt misschien nog heel ver weg, maar wist je dat 

je bij Gilde Opleidingen alle mogelijkheden hebt om door 

te stromen naar een hoger niveau? Ook als je een andere 

leerroute wil volgen, helpen we je graag verder! 

doorstromen
na je mbo-diploma

Verbreed je kennis 
 
Wil jij je verder specialiseren in jouw vakgebied?  
Kies voor een (verkorte) vervolgopleiding op een hoger niveau. 

Wij bieden jou alle mogelijkheden en hulp om zo goed mogelijk door 
te stromen. Samen met jou bepalen we hoe we je vervolgopleiding bij 
Gilde Opleidingen kunnen verkorten of versnellen. En wie weet, heb jij 
binnen 1 jaar een hoger diploma behaald!

Wat zijn de  
mogelijkheden? 

42



doorstromen
Word jij dat  
zwaargewicht in  
jouw vakgebied?

• Met een hoger niveau de arbeidsmarkt op
•  Klaar voor een doorstroom naar een hoger 

mbo-niveau of zelfs het hbo
• Verbreden van je kennis 
• Een sterke basis
• Breder inzetbaar
• Specialiseren in een vakgebied
• Nog meer uit je opleiding en jezelf halen

VAKMAN ONDERNEMER, NIVEAU 4 
Verwezenlijk je droom en start een eigen bedrijf!

LEIDINGGEVENDE TEAM, AFDELING 
EN PROJECT, NIVEAU 4 
Leer in één jaar de skills van een goede 
leidinggevende vakman.

Kijk voor meer info over deze en andere opleidingen 
op onze website gildeopleidingen.nl.

Uitgelicht! 

Voordelen voor jou 

Breed
inzetbaar
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sluit aan
op het echte werk 
en jouw ambities  
in de markt…

 
Ben je toe aan de volgende stap in je loopbaan?  
Wil je graag iets nieuws leren en blijven werken?  
Of wil je als bedrijf toekomstproof blijven?
 
Gilde Bedrijfsopleidingen biedt opleidingen, 
trainingen en cursussen op maat. Scholingstrajecten 
die aansluiten op het échte werk. Op vakmensen  
die willen groeien door hun kennis, vaardigheden  
en technieken te verbreden en verdiepen. 

Ook voor werkgevers zijn we een vertrouwde 
scholingspartner. Met passend onderwijs,  

zorgen we ervoor dat je altijd beschikt over  
de gekwalificeerde vakmensen die je  

nodig hebt. 
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Klaar voor de toekomst?  
Sluit aan! 
gildebedrijfsopleidingen.nl

De voordelen van doorontwikkelen 
bij Gilde Bedrijfsopleidingen: 

• Blijf jezelf doorontwikkelen en wordt 
onmisbaar op de arbeidsmarkt.

• Wij helpen je op weg met alle 
subsidiemogelijkheden.

• Met een breed aanbod van meer dan 100 
opleidingen, trainingen en cursussen in 
vrijwel alle branches ben je verzekerd van 
genoeg keuze. 

• Maatwerk is ook mogelijk! Samen zoeken we 
naar een passende opleiding die aansluit bij 
jouw wensen.

• Onze docenten komen rechtstreeks uit de 
praktijk, zo ben je verzekerd van het echte werk.

• Van schoolverlater tot ervaren werknemer, elk 
niveau kan zich bij ons aansluiten.

• Met 11 locaties in Noord- en Midden-Limburg  
is er altijd wel een locatie bij jou in de buurt.

• Voor het bedrijfsleven verzorgen we opleidingen 
en trainingen op locatie.

Wil je meer weten over de 
mogelijkheden? Heb je specifieke 
vragen? Of wil je een afspraak 
maken? Neem contact met ons op.
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Contact

onze 
vakscholen:

Benieuwd
naar onze 

andere vakscholen? 
Scan de QR code bekijk  
de playlist op YouTube.



Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1
(Schilderen, 
Mediavormgeving)

Venlo
Hagerhofweg 15 
(Meubelmaken/ 
(scheeps)interieurbouw)

locaties Gilde
Creatie & Design College
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Gilde Creatie & Design College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildecreatiedesigncollege.nl

Vind en volg ons:

 @gildecreatiedesign

 gildecreatiedesign

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Ons actuele opleidingsaanbod vind je op gildeopleidingen.nl



past creatie  
& design
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


