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Ben jij benieuwd 
naar onze opleidingen 
en de mogelijkheden 
voor jouw toekomst? 
Neem dan snel een 
kijkje in deze brochure  
of ga naar 
gildeictcollege.nl.
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Telecommunicatiesystemen 
onderhouden bij de luchtmacht of 
storingen oplossen bij een bedrijf. Bij 
Gilde ICT College leiden we mensen op 
voor werk dat er écht toe doet. 
Werk dat ons dagelijks leven raakt. In de 
kern van de economie en in het hart van 
digitaal Limburg.

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

#hetechtewerk
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Gilde ICT College heeft een traditie in vakonderwijs met sterke 
wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op 
te leiden tot bijvoorbeeld Software Developer of Expert IT 
Systems and Devices werkt Gilde ICT 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. Binnen een groot netwerk brengen we 
kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige,  
veilige en vertrouwde omgeving.

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

WELKOM BIJ GILDE ICT COLLEGE. 
HET ECHTE WERK.
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Beheren, installeren, ondersteunen  
of programmeren, je kan het allemaal. 
Of je wilt het leren! En dat is mooi.  
ICT past bij jou.

Aanbod in opleidingen

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

Het enige wat nu nog rest, is de juiste 
opleidingsrichting kiezen. Van Medewerker 
ICT Support tot Software Developer: we 
hebben altijd een opleiding waarmee jij je 
skills kunt perfectioneren!

wat kies jij?

5

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

6
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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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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.
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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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Zit jij het liefst de hele dag achter de computer? 

Hoe gaaf is het dan als je daar je geld mee 

kan verdienen? Dat kan zeker. Mensen zoals jij 

zijn onmisbaar in het bedrijfsleven. Computers 

repareren, websites onderhouden of zorgen dat 

alle systemen op rolletjes lopen: daarmee help je 

iedereen uit de brand. En als je daar zelf ook nog 

van geniet, is het helemaal perfect. Bij Gilde ICT 

College maken we jouw droom werkelijkheid!

Niveau
2, 3  
en 4

OPLEIDINGEN • Medewerker ICT Support 

•  Militair Medewerker ICT 
Support nieuw!

• Allround Militair 
Medewerker IT Systems 
and Devices

•  Allround Medewerker 
IT Systems and Devices  

• Expert IT Systems and
Devices  

• Software Developer

12

18

16

20

24

26

Kom programmeren, 
repareren en beheren
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De opleiding Medewerker ICT Support is heel 
praktisch. Natuurlijk heb je naast praktijk ook 
theorie. Deze opleiding is het startpunt voor elke 
mbo niveau 2-student die interesse heeft om te 
gaan werken als ICT'er. Je leert alle technische 
basisvaardigheden die je nodig hebt om een  
ICT-vervolgopleiding te gaan doen of in te stromen 
in een startersfunctie, bijvoorbeeld bij een  
ICT-helpdesk. Je leert computers te bouwen, 
software voor bedrijven te installeren en te 
configureren. Ook kun je straks eenvoudige 
netwerken bouwen. Je krijgt les in elektrotechniek 
en gaat werken met het helpdeskprogramma 
TOPdesk.  

Tijdens je stage adviseer je klanten en los je 
ICT-problemen op.Communiceren gaat naast het 
Nederlands ook vaak in het Engels, vandaar dat je 
deze vakken allebei gaat volgen. Om te zorgen dat 
je een goede basis hebt, krijg je ook les in rekenen.

In het eerste jaar krijgen alle economiestudenten 
van niveau 2 samen les. Je maakt zo kennis met de 
beroepen verkoper, medewerker secretariaat en 
receptie, medewerker ICT support, medewerker 
(financiële) administratie én logistiek medewerker. 
Op school, maar ook al bij bedrijven. Na een jaar 
maak je een keuze voor de opleiding die je graag 
wilt volgen.

Medewerker  
ICT Support

ICT Niveau 2

Niveau

niveau 2

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.350,- / € 1.450,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Venray,
Weert

Competenties

handig met  
computers, 

probleemoplossend, 
stressbestendig 

12
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Uit het vak

Als Medewerker ICT Support werk je graag en 
veel met computers. Je schroeft ze regelmatig in 

en uit elkaar. Een nauwkeurige klus. Je weet alles over 
computers en computerprogramma’s. Jij zorgt dat ze 

goed werken. Naar wie gaan collega’s als hun computer 
niet (goed) werkt? Precies, naar jou! En jij lost het op. Dat 

kan wel eens drukke situaties opleveren, maar jij houdt 
je hoofd koel. Ook als collega’s vragen hebben over 
hun (mobiele) telefoon of de printer, weten ze jou te 

vinden. Je houdt je klanten graag tevreden, maar 
kom je er niet uit? Dan kun je altijd bij je 

collega’s terecht.

Verder studeren en baankansen
Na deze opleiding heb je alles in huis om een ICT-vervolgopleiding te 
gaan doen. Direct instromen naar een startersfunctie, bijvoorbeeld 
bij een ICT-helpdesk is mogelijk, maar je kansen zijn nog groter als je 
doorleert op niveau 3 of 4. 
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Bij de opleiding Militair Medewerker ICT Support 
ben je lekker praktisch bezig. Zie je het werken op 
een kantoor niet zo zitten? Dan past de opleiding 
Militair Medewerker ICT support vast bij jou. Naast 
je voorbereiding op een functie als militair leer je 
software installeren, zoals Windows en Office. Ook 
leer je hoe je computers en printers aansluit en 
onderhoudt. Ook militaire vaardigheden en zorgen 
voor jezelf en anderen zijn een onderdeel van je
dagelijkse lessen. Werk dat van levensbelang kan zijn! 
Zo sta jij straks je mannetje (of vrouwtje!) bij Defensie.

Militair Medewerker  
ICT Support

Defensie Niveau 2

Niveau

niveau 2

Duur

1,5 - 2 jaar

Startsalaris

€ 1.550,- / € 1.650,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

communicatief 
sterk, fit en gezond, 

stressbestendig
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Uit het vak

Na het afronden van deze opleiding ga je na een 
fysieke en psychische keuring werken bij de landmacht 
of luchtmacht. Meestal bij de verbindingsdienst, waar je 

er mede voor zorgt dat alle eenheden aangestuurd kunnen 
worden en met elkaar kunnen communiceren via PC’s en 
telefoonverbindingen. Je vindt het leuk als elke werkdag 
anders is en je weet je hoofd koel te houden ook onder 

moeilijke omstandigheden. Terwijl je collega’s de 
fysieke uitdagingen aangaan zorg jij voor de 

digitale veiligheid.

Verder studeren en baankansen
Bonus van maximaal € 10.000,- scoren?
Volg dan deze opleiding en zorg dat je 
daarna bij Defensie aan de slag gaat.
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Defensie Niveau 3

Niveau

niveau 3 

Duur

2,5 - 3 jaar

Startsalaris

€ 1.350,- / € 1.750,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

communicatief, 
fit en gezond, 

probleemoplossend, 
stressbestendig

Je leert hoe je computersystemen en randapparatuur 
monteert, installeert, test,beveiligt, onderhoudt en 
beheert. Je snapt: in crisisgebieden is het extra 
belangrijk dat alle ICT-problemen snel en veilig 
worden opgelost. Daarom leer je ook snel storingen 
op te lossen. We besteden veel aandacht aan de 
nieuwste ontwikkelingen en technische snufjes. 
Natuurlijk volg je algemene vakken zoals Nederlands 
en rekenen. Daarnaast word je opgeleid tot 
onderofficier. Je leert alles over Defensie en krijg les 
in leidinggeven en commando’s uitvoeren. Om je fit 
en gezond af te leveren bij Defensie, sport je volop. 

Allround Militair 
Medewerker IT Systems 
and Devices

Bonus van maximaal € 10.000,- 
scoren? Volg dan deze opleiding en 
zorg dat je daarna bij Defensie aan 
de slag gaat.
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Uit het vak

Jij houdt je hoofd altijd koel. Dat is voor elke 
ICT’er belangrijk, maar zeker in het leger. Jouw 

werk kan het verschil maken tussen leven of dood, 
zeker in crisisgebieden. Terwijl je collega’s de fysieke 
uitdagingen aangaan, zorg jij mede voor de digitale 

veiligheid. Bij de Landmacht ga je bijvoorbeeld aan de 
slag bij de verbindingsdienst, waar je ervoor zorgt dat 

alle eenheden aangestuurd worden en met elkaar 
kunnen communi ceren. Bij de luchtmacht werk je 

bijvoorbeeld bij de CIS-/ICT-helpdesk.

Verder studeren en baankansen
Na deze opleiding ben jij klaar om te starten aan een opleiding 
binnen Defensie. De kans op een baan is dan ook groot.

Bij het behalen van je diploma van deze opleiding ontvang je ook 
een certificaat waarmee je naast een baan of vervolgopleiding bij 
Defensie terechtkunt in de burgermaatschappij.



Je leert hoe je computersystemen, netwerken 
en randapparatuur installeert, test, beveiligt, 
onderhoudt en beheert. Ook storingen leer je 
oplossen, want ICT wil nog al eens niet werken. 
Adviseren van gebruikers of klanten hoort natuurlijk 
ook bij de opleiding. We besteden veel aandacht 
aan de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast volg je 
algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen.

Allround Medewerker 
IT Systems and Devices

ICT Niveau 3

Niveau

niveau 3

Duur

2 jaar

Startsalaris

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

Leerweg

bol

Locatie

Roermond,
Venray

Competenties

communicatief sterk, 
probleemoplossend, 

stressbestendig

20
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Uit het vak

Je werkt bij een automatiseringsbedrijf of op 
de ICT-afdeling van een bedrijf of instelling. De 

nieuwste ontwikkelingen volg je op de voet. Je helpt 
graag klanten of collega’s als ze ‘ruzie’ hebben met hun 

computer. Het is voor jou een uitdaging om te zorgen dat 
de computers van je bedrijf niet gehackt worden, maar 
ook dat je collega’s weten hoe ze hun gegevens en die 
van klanten veilig moeten opslaan. Mensen mopperen 
graag op ICT, maar jij weet ze altijd gerust te stellen 

met je kennis en kunde. Zo ben je al snel de held 
van het bedrijf!

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen krijgen een dikke voldoende. Met jouw skills moet het 
dan ook geen groot probleem zijn om een baan te vinden binnen de ICT. 
Wil je liever verder studeren? Dat kan! Je kunt een niveau 4-opleiding 
volgen. Bijvoorbeeld Software Developer.
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STUDENT AAN  
HET WOORD
JORDY SCHEFFER 
STUDENT APPLICATIE- EN 
MEDIAONTWIKKELAARAR

Met mijn diploma Constructiebankwerker op zak ben ik gaan 

werken. Ik had vrij snel in de gaten dat ik dit niet mijn hele 

leven wilde gaan doen. Op advies van mijn omgeving heb 

ik me toen ingeschreven voor de opleiding Applicatie- en 

Mediaontwikkelaar. Dit is precies wat ik graag doe en wat 

ik wil. Met name websites bouwen vind ik te gek. Vooral de 

technische kant, maar het design ontwerpen is ook leuk. 

Bij mijn stage bij WebVooruit in Eindhoven gooiden ze me 

meteen in het diepe en daaruit bleek wel wat ik kon. Mijn 

laatste stageopdracht was een complete website maken met 

een heleboel functionaliteiten voor een theatergezelschap 

uit Eindhoven. Die heb ik in mijn uppie in 2 weken van A tot 

en met Z gebouwd. Als ik mijn diploma op zak heb, ga ik 

werken. Misschien dat ik via mijn werkgever nog cursussen 

of opleidingen ga volgen. Maar dat zien we dan wel.

22
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DOCENT AAN  
HET WOORD
FRANS ROBBEN UIT 
WEERT IS OUD-STUDENT 
EN DOCENT GILDE ICT 
COLLEGE 

“In 2010 heb ik zelf het diploma behaald van de opleiding 

Expert IT Systems and Devices bij Gilde ICT College in 

Weert. Daarna hebik hier een tijd als instructeur gewerkt.

Nu werk ik alweer heel wat jaren binnen Gilde ICT College in 

Roermond, nadat ik ook een uitstapje heb gemaakt naar het 

bedrijfsleven. Die bagage vanuit de ICT-wereld neem ik mee 

in mijn lessen. Ik laat de theorie voor jou op de plek vallen. 

Ik weet hoe het eraan toegaat op de werkvloer in een ICT-

bedrijf en dat is heel waardevol. In het ICT-vak verveel je je 

nooit en zijn veel verschillende richtingen haalbaar.  

Je hebt veel mogelijkheden om een plek in de ICT te vinden 

waar jij je prettig voelt. Waar ik als docent voor sta is om 

jou het menselijke aspect in de ICT bij te brengen. Dezelfde 

taal spreken als de gebruikers waardoor je een oplossing 

kunt bieden. Daar is meer voor nodig dan alleen technische 

kennis. Ik geef je de kans om alle benodigde vaardigheden 

eigen te maken. Mooi om onderdeel te mogen zijn van jouw 

leertraject waarbij de puzzelstukjes op hun plek vallen.”

Mooi om hier
onderdeel
van te zijn.

23



Tijdens deze opleiding leer je informatie- 
en mediasystemen te ontwerpen, installeren en 
beheren. Ook het onderhouden en beheren van 
bestaande systemen komt aan bod. Beveiliging 
is een van de grootste aandachtspunten in de 
ICT, dus daar leer je alles over. Je adviseert en 
monitort de security en reageert op mogelijke 
veiligheidsincidenten. We besteden volop aandacht 
aan de nieuwste ontwikkelingen, zodat jij helemaal 
klaar bent voor het echte werk. Natuurlijk krijg je 
ook vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen.

Expert IT
Systems and Devices

ICT Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 1.750,- / € 1.900,-
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Roermond, 
Venray

Competenties

communicatief 
sterk, goede leider, 

nauwkeurig  

24
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Uit het vak
Als Expert IT Systems and Devices 

werk je bij een automatiseringsbedrijf of 
op de ICT-afdeling van een bedrijf. Je houdt 
je bezig met het beheren van informatie- en 

mediasystemen. Je installeert software, beheert 
servers en weet hoe je storingen oplost of, liever nog, 

voorkomt. Je bent betrokken bij en kunt adviseren 
over de security van het bedrijf. Kennis van de 

nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied is daarbij 
superbelangrijk, dus je blijft op de hoogte door 

blogs, webinars en vakliteratuur. Je werkt binnen 
projecten vaak samen metnetwerkbeheerders 

of applicatieontwikkelaars en adviseert 
daarnaast klanten en collega’s over 

allerhande ICT-zaken.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen en werkgelegenheid krijgen 
een dikke voldoende. Je kunt ook nog altijd 
doorstuderen en naar het hbo gaan!
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PHP, JavaScript, HTML, CSS, C# en ASP.NET 
klinken nu misschien nog niet helemaal bekend, 
maar na deze opleiding ‘spreek’ je ze vloeiend. 
Je leert hoe je codeertalen gebruikt om nieuwe 
programma’s te schrijven, maar ook hoe je 
problemen in software oplost of een app ontwikkelt 
in opdracht van een bedrijf. Tijdens de opleiding 
leer je onder andere met programmeertools en 
besturingssystemen werken. Je krijgt bijvoorbeeld 
de opdracht om een webapp te maken. Ook krijg je 
algemene vakken zoals Nederlands en rekenen.

Software
Developer

ICT Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

4 jaar

Startsalaris

€ 1.750,- / € 1.900,-
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Roermond, 
Venray

Competenties

communicatief 
sterk, nauwkeurig,  
stressbestending
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Uit het vak

Een groot logistiek bedrijf heeft een probleem: 
hun voorraad is een puinhoop. Ze zoeken een 

manier om orde in deze chaos te scheppen en die 
manier heb jij. Je stelt voor om een app te maken die 

de voorraad bijhoudt en een seintje geeft als bepaalde 
onderdelen bijna op zijn. Ze zijn blij met je idee en je 

mag het meteen gaan uitvoeren. Dit doe je samen met je 
collega’s. Je gebruikt verschillende programmeertalen 

en het is even puzzelen maar uiteindelijk is het 
gelukt. Je presenteert de app vol trots aan 
de klant. Hij pakt meteen zijn telefoon en 

download ‘jouw’ app. 

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen en werkgelegenheid krijgen 
een dikke voldoende. Je kunt ook nog altijd 
doorstuderen en naar het hbo gaan!



Studesk
Weert

maakt de vertaalslag  
van theorie naar praktijk

Binnen Gilde ICT College is beveiliging een belangrijk aandachtspunt. Naast 
het ontwerpen, installeren en beheren van informatie- en mediasystemen 
Leer je alles over cyber security. De bedrijven waarvoor jij straks gaat werken, 
zijn tenslotte ook afhankelijk van veilige, betrouwbare software en hardware. 
Om te zorgen dat niet alleen jouw kennis up-to-date is, maar dat jij deze ook 
goed kunt overbrengen, draait nu een project waarin je een helpdesk gaat 
bemannen: Studesk Weert.

28



Vragen over  
Veilig internetten 

Inwoners en ondernemers kunnen bij de helpdesk terecht met 
vragen rondom veilig internetten en cybercriminaliteit. Binnen Gilde 
Leerlab (bij Theater de Huiskamer) wordt hiervoor ook regelmatig 
een inloopmiddag gehouden. Daarnaast kunnen mkb’ers een 
afspraak maken voor een speciaal ontwikkelde Security Scan op 
locatie. “We krijgen vragen over nepsms’jes over verzendkosten van  
PostNL, vragen over het blokkeren van de bekende verkoop/
reclamenummers of vragen van mensen die vermoeden dat ze 
gehackt zijn. We informeren ook over firewalls en het herkennen 
van fake websites, phishingmails en WhatsApp-berichten.”

1.   Een sterk wachtwoord heeft minimaal acht 
tekens en bestaat uit hoofdletters, kleine letters, 
cijfers en leestekens.

2.   Een VPN-scherm om je verbinding af te 
schermen is altijd veiliger, ook als je op een 
onbeveiligd netwerk zit.

3.  Door op het slotje (in de adressenbalk vóór het 
adres van de website) te klikken, zie je meteen 
of de verbinding beveiligd is.

4.  Download altijd apps via de officiële app-store 
van je telefoon of tablet. 

5.  Controleer bij twijfel altijd het e-mailadres en let 
goed op of een kleine l niet is vervangen door 
een grote I en of geen cijfers gebruikt zijn in 
plaats van letters, bijvoorbeeld het cijfer 0 voor 
de letter o of het cijfer 5 voor de letter s.

Tips

29



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? 
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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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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 én 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 groter 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 stage waar je de geleerde theorie 
kan toepassen in het werkveld. Een fijne bijkomstigheid: 
als bol-student heb je recht op studiefinanciering en een 
studentenreisproduct.
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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. 

 

 

sluit aan
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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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Fun & 
Feitjes
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Studenten 
geven Gilde 
ICT College
gemiddeld 

een 7.0

I LOVE YOU
is een virus, verspreid via e-mail 

en het delen van bestanden, 
trof >500.000 systemen en 

veroorzaakte $ 15 miljard aan 
schade

Bij Gilde ICT 
college kun je 

cum laude 
afstuderen

7.0

CUM
LAUDE

Het woord ‘computer’ werd 
voor de komst van de computer 
gebruikt voor mensen die moeilijke 
berekeningen uitvoerden

De allereerste laptop 
heette de Osborne 1 
en werd gebouwd in 1981
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Ruim
300 studenten

6
verschillende 
opleidingen

>6

Elk jaar
100 
gediplomeerden

Het display 
van een Apple 
Ipad is door 
Samsung 
gemaakt

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussen door, minstens 

net zo belangrijk!

Google Doodle uit 2010? Het is nog steeds in de 
buurt en wacht op je om mee te doen.  

Typ 'Pac-Man', 'speel Pac-Man' of 'google Pac-Man' 
en een oorverdovend (tip zet het geluid zachter). 

Het spel verschijnt op je scherm
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Contact

onze 
vakscholen:

Benieuwd
naar onze 

andere vakscholen? 
Scan de QR code bekijk  
de playlist op YouTube.
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Gilde ICT College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeictcollege.nl

Vind en volg ons:

 @gildeictcollege

 gildeictcollege

locaties Gilde  
ICT College

Roermond
Bredeweg 235

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1
(defensie)

Venlo
Hagerhofweg 15
(Niveau 2)

Venray
Henri Dunantstraat 40

Weert
Drakesteyn 5
(Niveau 2)

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

MELD JE DAN 
NU AAN!


