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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 
gildelogistiekcollege.nl.
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Fulfilment (online aankopen) van  
250.000 orders per dag of een  
vrachtauto zo efficiënt mogelijk laden en 
lossen. Bij Gilde Logistiek 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 logistiek 
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

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

Gilde Logistiek College heeft een traditie in vakonderwijs met 
sterke wortels in de alsmaar groeiende logistieke regio in 
Noord- en Midden- Limburg. Door studenten op te leiden van 
logistiek medewerker en chauffeur wegvervoer tot specialist 
transport en logistiek werkt Gilde Logistiek 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.

WELKOM BIJ GILDE LOGISTIEK COLLEGE. 
HET ECHTE WERK.
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Bij ons leer je alles wat nodig is om uit  
te blinken in deze dynamische sector. 

Aanbod in opleidingen
Alle opleidingen van Gilde Logistiek College vallen onder de 
richting Transport en Logistiek. Hieronder verstaan we alle 
vervoersbewegingen van goederen in de logistieke keten: de 
Supply Chain. Deze zijn er in alle vormen en maten voor artikelen 
in de wereld. Denk aan webshops, kleding, parfum, voedsel, 
elektronica, chemie en zorglogistiek. Alle verplaatsingen worden 
slim uitgedacht, gepland en uitgevoerd. Een tevreden klant en 
een winstgevend bedrijf zijn het doel. 

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

Kijk snel welke  
opleiding bij jou past. 



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



CLV Centrum voor 
Logistiek 
Vakmanschap

Met een aantal bedrijven is een unieke, professionele samenwerking aangegaan 
om het onderwijs nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van het 
bedrijfsleven. Het samenwerkingsverband met de naam Centrum voor Logistiek 
Vakmanschap (CLV) is dé partner voor middelbaar beroepsonderwijs en andere 
scholingsvraagstukken in Noord- en Midden-Limburg. Deze regio is de logistieke 
hotspot van Nederland, en ook van Europa. Dankzij e-commerce (aankoop en 
verkoop via internet, denk aan bol.com, Marktplaats, Coolblue en Zalando) groeien 
de logistieke activiteiten de laatste jaren enorm. Zeker tijdens de coronacrisis.  
Aan deze groei lijkt de komende tijd nog geen einde te komen. De vraag naar goed 
opgeleid logistiek personeel neemt dus alleen maar toe. De spil van het Centrum 
voor Logistiek Vakmanschap is de niveau 4-opleiding Manager Transport en 
Logistiek. Daarnaast bieden we logistieke opleidingen op niveau 2 en 3 aan.

Het CLV biedt eigentijds, 
aantrekkelijk en goed onderwijs 
waarbij het bedrijfsleven haar 
kennis en innovaties inbrengt.

- Ontwikkeling opleidingsmateriaal samen met Gilde Logistiek College
- Ontwikkeling praktijkcasussen
- Geven van gastcolleges en het leiden van forumdiscussies 
- Deelname aan werkcolleges
- Organiseren van bedrijfsbezoeken
- Organiseren van studentenstages en docentenstages

8
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De wereld van transport en logistiek is 24/7 

in beweging. Zeker in Limburg, een echte 

transportprovincie met Venlo als logistieke 

hotspot. Spullen worden vervoerd van A naar B en 

van B naar A. Op de meest efficiënte manier over 

water, de weg of door de lucht. Dit gebeurt met 

vrachwagens, boten, treinen, vliegtuigen, maar ook 

steeds meer met drones. Het klinkt simpel, maar 

dat is het niet. Het is een constante puzzel die 

alleen door de slimsten kan worden opgelost en 

uitgevoerd. Vind je het leuk om alles op rolletjes 

te laten lopen? En zie jij wel een uitdaging in dit 

werkveld? Bekijk dan welke opleidingen Gilde 

Logistiek College, het Centrum voor Logistiek 

Vakmanschap (CLV), allemaal te bieden heeft.

Niveau

4

OPLEIDINGEN • Chauffeur Wegvervoer

•  Logistiek Medewerker 

• Logistiek Teamleider

• Logistiek Supervisor

• Specialist Transport 
en Logistiek

14

16

20

24

Kom voorraden 
beheren en vervoeren

12
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Een chauffeur wegvervoer is nergens zonder 
zijn vrachtwagenrijbewijs. Je haalt je rijbewijs C 
(vrachtwagen) en CE (vrachtwagen met aanhanger). 
Heb je nog geen gewoon rijbewijs? Geen probleem! 
Je rijbewijs B haal je ook bij ons. Om met deze 
opleiding te kunnen starten moet je minimaal 16,5 jaar 
zijn. Dit in verband met het behalen van het rijbewijs. 

Voordat een chauffeur de weg opgaat, leest hij eerst 
de laadlijst en controleert hij de vrachtwagen. Dit en 
de administratieve handelingen die komen kijken bij 
een rit, leer je bij ons. Natuurlijk is het ook handig 
dat je iets weet over de techniek van de wagen 
waarin je rijdt. Dit komt aan bod tijdens de lessen 
bedrijfswagentechniek. 

Chauffeur 
Wegvervoer

Niveau

niveau 2 
(startkwalificatie)

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.800,- / € 1.900,-
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie Competenties

flexibel, 
probleemoplossend, 
reislustig, zelfstandig

Transport en Logistiek Niveau 2

Venlo
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Uit het vak

'On the road again', is echt van toepassing op het beroep van chauffeur wegvervoer. 
Je bent veel onderweg en zorgt voor soepel transport van producten, inclusief 

laden en lossen. De vrachtwagen is je werkplek. Je opdrachtgever is een 
transportonderneming, vervoerder of ander bedrijf met een transportafdeling.  

Als chauffeur wegvervoer kom je nog eens ergens!

Jij bent een onmisbare schakel in de transportwereld. De baan biedt veel vrijheid, 
maar ook wisselende werktijden. Soms ben je midden in de nacht pas thuis. Een 

voordeel is dat je op veel plekken in Nederland komt. Ben je internationaal chauffeur? 
Dan rij je veel in het buitenland. Je bent handig met ‘jouw’ wagen, ook onder 

moeilijke omstandigheden. Gaat er iets kapot? Dan achterhaal jij snel het probleem. 
En als het even kan, los je het zelf op. Laden en lossen doe je snel en veilig en de 
administratie voer je efficiënt uit, zodat de baas en de klant altijd tevreden zijn.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn groot binnen dit vakgebied. Er is 
namelijk een grote vraag naar chauffeurs. Komt dat even 
goed uit! Of pak de afslag naar een niveau 3-opleiding.

13
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Logistiek Medewerker

Niveau Duur Startsalaris

€ 1.500,- / € 1.600,-
bruto per maand

Leerweg

bbl (alleen in 
Venlo) en bol

Locatie Competenties

flexibel, nauwkeurig, 
stressbestendig, 

teamspeler

Transport en Logistiek Niveau 2

2 jaar (bol) 
1,5 jaar (bbl)

Kies je voor de opleiding Logistiek Medewerker? Dan leer 
je alles over magazijnwerkzaamheden en omgaan met 
goederen. Van merkkleding en telefoons tot auto's en 
gevaarlijke stoffen. Al jouw werkzaamheden zijn erop gericht 
om de goederenstroom binnen en buiten een bedrijf zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Denk aan orderverzameling, 
lossen, verzendklaar maken, controleren en het verwerken 
van retouren. Werk je bij een kleiner bedrijf, dan zijn 
je werkzaamheden vaak érg veelzijdig en werk je met 
verschillende producten. Werk je bij een (middel)groot 
bedrijf, dan ben je vaak gespecialiseerd in een bepaalde 
productsoort of werkzaamheden. Je kunt voor of tijdens de 
opleiding het combinatiecertificaat voor heftruck, reachtruck, 
EPT (elektropallettruck) en stapelaar halen. Sommige 
werkgevers vragen hierom. Natuurlijk moet je veilig kunnen 
werken. Daar leren we je alles over tijdens je opleiding.

Roermond,  
Venlo,  
Venray,  
Weert

niveau 2 
(startkwalificatie)

In het eerste jaar van 
de bol-opleiding krijgen 

alle economie-studenten van 
niveau 2 samen les. Je maakt zo 

kennis met de beroepen verkoper, 
medewerker secretariaat en receptie, 

ICT-medewerker, medewerker 
(financiële) administratie én logistiek 

medewerker. Na een jaar maak je 
een keuze voor de opleiding 

die je graag wilt volgen.
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Uit het vak

Jij zorgt dat de juiste spullen op het 
juiste moment op de juiste plaats staan. 

Bijvoorbeeld op de logistieke afdeling van 
(grote) bedrijven, een ziekenhuis of in een 

distributiecentrum. Dit kan overdag, maar ook  
's avonds of 's nachts. Je controleert bestellingen 

en laadt of lost vrachtwagens. Je lost vrachtwagens 
met bijvoorbeeld een heftruck of EPT, controleert 
de geloste goederen en zet deze in een stelling 

weg. Dat moet netjes en veilig gebeuren. 
Je helpt bij het verplaatsen, stickeren en 

sorteren van goederen. Als logistiek 
medewerker werk je meestal in een 
team, maar heb je ook veel eigen 

verantwoordelijkheden.
Verder studeren  
en baankansen

De werkgelegenheid voor 
logistiek medewerkers 

krijgt een dikke voldoende. 
Natuurlijk kun je je 

baankansen ook vergroten 
door verder te studeren. 
Zo kun je doorstromen 

naar Logistiek Teamleider 
bijvoorbeeld. Dit is een 

niveau 3-opleiding.
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Je leert plannen, leidinggeven en met logistieke 
systemen omgaan. Je leert veel in de praktijk 
bij een logistiek bedrijf, maar theorie is ook 
belangrijk. Op school krijg je lessen als vakleer 
en communicatie. Als teamleider stuur je straks 
medewerkers aan, dus goede communicatie is 
heel belangrijk. Je leert het werk controleren, 
organiseren en bespreken met de medewerkers  
die jij straks gaat aansturen.

Kennis van automatisering, logistieke 
systemen, scanners en computersystemen is 
belangrijk, omdat de werkzaamheden meestal 
geautomatiseerd zijn.

Ook leer je met welke wetten en regels je 
rekening moet houden. Dat zijn er nogal wat in de 
dynamische logistieke wereld!

Logistiek Teamleider

Niveau

niveau 3

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 2.200,- / € 2.300,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

flexibel, communicatief, 
organisatietalent, 
stressbestendig

16

Transport en Logistiek Niveau 3

Venlo
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Uit het vak

Als logistiek teamleider (groepsleider) organiseer je werk binnen het logistieke 
proces in een magazijn/warehouse. Dit kan als meewerkend voorman in het 

warehouse of van achter je bureau. Je voert plannen zelf uit of verdeelt het werk 
onder je medewerkers. 

Je team is dag en nacht aan het werk dus het kan zijn dat je onregelmatige 
werktijden hebt. Je bent niet bang om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. 

Bijvoorbeeld als er een grote vracht binnenkomt. Dan help je graag mee bij het 
laden, lossen en controleren. Je adviseert je leidinggevende over de planning en de 

personeelsinzet binnen jouw team.

Verder studeren en baankansen
Goede werknemers zijn altijd 
welkom in de logistiek. Een 
branche die hard groeit in onze 
regio. Jouw baankansen zijn 
dus dik in orde. Je kunt ook 
doorstromen naar Logistiek 
Supervisor of Manager Transport 
en Logistiek. Dit zijn niveau 4- 
opleidingen.
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STAGEBEDRIJF AAN HET WOORD

Stage
Stages zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel 
van je opleiding. Want bij je stage breng je wat je 
leert in de praktijk. Je krijgt een voorproefje van je 
uiteindelijke werk en met een beetje geluk hou je 
er zelfs een baan aan over. Gilde Logistiek College 
begeleidt je dan ook graag naar het perfecte 
stageadres!

Begin jij na jouw vakantie al 
de dagen af te tellen naar 
de volgende? En wil jij niets 
liever dan nieuwe culturen 
ontdekken? Dan is een stage in 
het buitenland iets voor jou!

18
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ROB DRIESSEN, ASSISTENT LOODSBAAS
IN HET WAREHOUSE BIJ KLG EUROPE – VENLO B.V

“We vinden het belangrijk om te investeren in de 
medewerkers van de toekomst. Daarom hebben we in het 
warehouse en op andere afdelingen, zoals de planning, IT, 
sales elk semester verschillende stagiairs. De studenten 
die bij ons stage lopen, variëren van niveau 2, 3 of 4 en 
van bol tot bbl. Sommigen hoef je bij wijze van spreken 
niets meer te leren, die hebben al stage-ervaring. Dat is 
natuurlijk fijn, maar het is ook een uitdaging en daardoor 
leuk om je de kneepjes van het vak te leren. Je wordt 
bij ons nooit in het diepe gegooid. We maken altijd een 
inwerkschema en je krijgt een buddy toegewezen. Ben je 
er klaar voor? Dan kun je zelf aan de slag. Als er dan iets 
is, kun je altijd bij mij terecht. Uiteindelijk werk je mee als 
volwaardig collega. We leren je tijdens zo’n stage goed 
kennen en wie weet is er wel een match voor de langere 
termijn. Dat gebeurt geregeld. Er zijn er een aantal die 
zijn doorgegroeid van de vloer naar kantoor. Die zijn 
ooit als aankomend medewerker (via bbl) begonnen en 
doorgegroeid naar warehouse coördinator. In de logistiek 
is geen dag hetzelfde. Elke dag is opnieuw een uitdaging. 
Je denkt soms dat je helemaal voorbereid bent op de 
volgende dag en dan loopt het totaal anders. Het is fijn dat 
je dan toch met je team, inclusief stagiairs, alles tot een 
goed einde weet te brengen. Van dat teamgevoel krijg ik 
een big smile op mijn gezicht. Daar doe ik het voor.”

We vinden het 
belangrijk om te 
investeren in de 

medewerkers van  
de toekomst.

19
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Logistiek Supervisor

Niveau Duur Startsalaris

€ 2.500,- / € 2.600,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

flexibel, organisatietalent, 
stressbestendig, 

zelfstandig

20

Transport en Logistiek Niveau 4

3 jaar

Logistieke skills leer je het beste in de praktijk, daarom 
werk je 4 dagen per week bij een logistiek bedrijf. 

1 dag per week ben je op school. Hier leer je de theorie 
die hoort bij het werk van een logistiek supervisor.  
Zo krijg je vakken als logistiek, personeelsmanagement 
en bedrijfseconomie.

Je leert alles over de logistieke activiteiten in een 
magazijn. Je leert leidinggeven, maar duikt ook in de 
financiële en administratieve kanten van de logistieke 
sector. De regels en wetten die erbij komen kijken,  
ken je na de opleiding als je broekzak.

Venloniveau 4
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Uit het vak

Je coördineert en begeleidt de 
werkzaamheden in het magazijn voor een 

optimale goederenstroombeheersing.  
De uitvoerende taken bestaan bijvoorbeeld uit 

procesanalyse, data-analyse én beheer en borging 
van het proces. De beleidsvoorbereidende taken 
uit en zich in het leveren van informatie naar het 
management, het adviseren en het maken van 
het afdelingsbudget. Daarnaast ben je bezig 

met de lange termijn, jij bepaalt de koers 
van het warehouse! 

Verder studeren en 
baankansen

We horen het veel 
van stagebedrijven: 
medewerkers in de 
logistiek zijn hard 

nodig. Vooral in zo’n 
bloeiende regio als 
Noord- en Midden-
Limburg. Je kunt 
ook doorstromen 

naar het hbo.
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STUDENT AAN HET WOORD

Ivo Vanmaris 
Student Specialist  
Transport en Logistiek

“ICT sprak me altijd aan. Eigenlijk omdat mijn vader 
in de ICT zit. Maar vanaf dat ik op mijn 15e door 
een vriend werd gevraagd om bij een logistiek 
bedrijf te komen werken, ben ik helemaal om. 
Logistiek, dát is mijn wereld. Er is altijd werk. Altijd 
iets te doen. Als je denkt dat je even niets om 
handen hebt, dan moet je weer ergens anders iets 
oplossen. Ik vind het mooi om onderdeel te zijn 
van het logistieke proces. Zorgen dat alles goed 
geregeld is en dat niemand misgrijpt in de winkels. 
Daarom heb ik me aangemeld voor de opleiding 
Specialist Transport en Logistiek in Venlo. En het 
bevalt me goed. Bij DSV in Venlo heb ik een leuke 
stage gehad. Ik ben goed opgevangen. Ik voelde 
me vanaf het begin ook echt een collega en niet 
een stagiair. Natuurlijk ben ik eerst begonnen 
met wat kleine dingen, maar gaandeweg kreeg 
ik steeds meer verantwoordelijkheden. Of ik ga 
werken of doorstuderen na deze opleiding? Ik ga 
hierna zeker nog verder leren: hbo Logistiek.”

22
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Henk Beckers 
Administrative specialist, 

transport en road 
loodsadministratie DSV Road

 

STAGEBEDRIJF AAN HET WOORD

“Jongeren hebben de toekomst. Als je bij ons 
werkt, ben je een van ons, echte collega’s.  
We luisteren ook naar je. We willen dat je 
daadwerkelijk iets leert en dus krijg je ook 
verantwoordelijke taken. Zo krijg je het besef 
dat je echt meewerkt. We evalueren wekelijks. 
Wat vind jij, wat vind ik. Ik bied een luisterend 
oor. Ik verwacht initiatief en dat je vragen stelt. 
Een afwachtende houding daar kom je niet ver 
mee. Stel dat het rustig is op kantoor en druk in 
de loods, dan moet je inzien dat op die laatste 
plek hulp nodig is. Steek je op zo’n moment 
daar de handen uit de mouwen, dan weet ik: die 
komt er wel. Wat je hier zoal doet of meekrijgt? 
Assembleren (samenstellen van goederen), 
facturatie, pick packen en verpakken van 
goederen. Het is een mooie taak om jongeren te 
begeleiden. Het zelfvertrouwen te zien groeien. 
En je al een beetje wegwijs te kunnen maken in de 
wereld van de logistiek. Goede stagiairs hebben 
altijd kans om hier te komen werken. En dat 
gebeurt regelmatig.”
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Als specialist in de transport of logistiek ben je bekend 
met alle kanten van de logistieke bedrijfsvoering. 
Bijvoorbeeld met de opslag: je leert magazijnen 
inrichten, assemblagewerkzaamheden plannen en 
opslagkosten bepalen. Je weet straks als geen ander welke 
vervoersmodaliteiten geschikt zijn, hoe je transporten 
regelt, uitvoert én begeleidt. Hierin werkt je samen met 
onder andere de douane en logistieke dienstverleners. 
Je hebt contacten met chauffeurs, klanten en 
opdrachtgevers. Je houdt kosten en winstmarges goed in 
de gaten.

In de transport en logistiek zijn veel wetten en regels, 
bijvoorbeeld over arbo, douane en milieu. Na de opleiding 
schud je ze zo uit je mouw. 

Specialist Transport  
en Logistiek

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 2.400,- / € 2.600,-
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie Competenties

flexibel,  
organisatietalent, 
stressbestendig, 

zelfstandig

Transport en Logistiek Niveau 4

Venlo, 
Weert
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Uit het vak

Jij zorgt dat de juiste artikelen op tijd en 
op de juiste plaats aankomen. Dit doe je door 
de hele goederen- en dienstenstroom goed te 
coördineren. Hierbij verlies je de financiën niet 

uit het oog. Bij het plannen houd je rekening met 
menskracht, transportmiddelen en routes. Je geeft 
leiding aan je medewerkers en onderhoudt goed 
contact met de opdrachtgevers. Een hoop zaken 

om rekening mee te houden. Jij hebt  
talent voor organiseren en  

laat je niet gek maken.

Verder studeren en baankansen
We horen het veel van 
stagebedrijven: medewerkers 
in de logistiek zijn hard nodig. 
Vooral in zo’n bloeiende regio 
als Noord- en Midden-Limburg. 
Je kunt ook door naar het hbo.  
Zo kun je Logistics Management 
gaan studeren bijvoorbeeld.
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Logistiek

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris

€ 1.200,- / € 1.600,-
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

behulpzaam, handig 
met computers, 

probleemoplossend

ENTREEOPLEIDING Niveau 1

Venlo,
Weert,

Roermond

Wil jij graag naar het mbo, maar heb je geen 
diploma? Ben je 16 jaar of ouder? Dan is deze 
Entreeopleiding iets voor jou. In 1 jaar tijd haal  
jij je mbo-diploma niveau 1.

Je leert hoe je vracht moet laden, lossen en 
opslaan. Ook leer je hoe je de vrachtbrieven 
controleert. Kortom: volop vaardigheden die je 
nodig hebt als assistent binnen een handels- 
en transportbedrijf. 

Op school krijg je veel les in Nederlands en 
rekenen. Je niveau bij deze vakken bepaalt namelijk 
of je kunt doorstromen naar een niveau 2-opleiding. 
Na 4 maanden krijg je een studieadvies. We kijken 
dan naar je studieresultaten, inzet en gedrag om 
te bepalen of dit de opleiding voor jou is of niet. 
Zit je niet op je plek? Je trajectbegeleider helpt je 
zoeken naar een andere opleiding.
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Uit het vak

Je werkt als assistent in een handels- of 
transportbedrijf, groothandel of distributiecentrum. 
Je zet pallets, kisten en dozen netjes weg en zorgt 

dat dit veilig gebeurt. Samen met je collega’s 
ontvang je de binnengekomen goederen en maak 

je ze verzendklaar. Het magazijn is perfect in 
orde, omdat jij het zo goed bijhoudt.

Verder studeren en baankansen
Deze studie biedt de perfecte basis  
om door te stromen naar een  
niveau 2-opleiding. Bijvoorbeeld 
Logistiek Medewerker. Natuurlijk kun je 
ook aan het werk. Goede assistenten 
zijn overal welkom en werk in de 
logistiek is prima te vinden. 
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Fun & 
Feitjes
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Studenten  
geven Gilde  

Logistiek  
College  

gemiddeld 
een 6.5

440.000 mensen werken in  
de logis tieke sector

Bij Gilde 
Logistiek 

College kun je 
cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE

Wist je dat je nieuwste Hilfiger 
jeans gewoon uit Venlo komt? 
Ze hebben hier een vestiging 
omdat de regio Venlo-Venray hét 
logistiek knooppunt van Europa is

Er dreigt een tekort aan werknemers 
in de logistiek door het afzwaaien 
van oudere werknemers

6.5
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± 375 studenten

5
verschillende 
opleidingen

5

Elk jaar 
80-100
gediplomeerden

Er werken 350  
stagebedrijven 
samen met 
Gilde Logistiek  
College

Even een break 
tussen door, minstens 

net zo belangrijk!

Door de razendsnelle groei van de 
e-commerce is er in de logistiek een 

grote verschuiving met veel meer  
nadruk op het zogenaamde pick, 

pack and ship principe

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!
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Kijk jij verder dan de landsgrenzen? Ben je 

geïnteresseerd in andere culturen? Of wil jij 

internationaal carrière maken? Dan past de 3-jarige 

mbo-opleiding Gilde International bij jou. Je wordt 

voorbereid op een internationale carrière in de EURegio.

Niveau
4

UITSTROOMRICHTINGEN 32

32

32

32

Kom de grens over 
Gilde International

•  Assistant Manager 
International Trade

•  International Manager 
Retail

• International Supply Chain 
Manager

•  International Hospitality 
Manager
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VERSTEVIG JOUW  
POSITIE IN HET 

INTERNATIONAAL 
WERKVELD!
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De eerste 1,5 jaar zijn heel breed. Je maakt 
kennis met de Nederlandse, Duitse en Belgische 
cultuur. Op Deutsche Donnerstag en Englisch 
Friday ga je aan de slag met taal. Ook ga je aan 
de slag met de vaardigheden: ondernemerschap, 
samenwerken en klantgericht denken en handelen. 
Binnen de opleiding heb je veel vrijheid om jouw 
opleiding in te richten zodat die echt bij jou en 
het internationale werkveld past. Maar vrijheid 
is natuurlijk geen vrijblijvendheid. Je krijgt een 
vol programma en er wordt heel wat van je 
verwacht. Je bent ondernemend en neemt de 
verantwoordelijkheid over jouw eigen leerproces. 

Na 1,5 jaar kies je een uitstroomrichting. Je kunt 
een voorkeur voor landen aangeven. En werk aan 
praktijkopdrachten van Nederlandse, Belgische 
of Duitse opdrachtgevers. Gilde International kijkt 
of het mogelijk is om in jouw voorkeurslanden 
certificaten of diploma’s te behalen die 
internationaal erkend worden. Zo verstevig je jouw 
positie in het internationale werkveld.

Uitstroomrichtingen

Gilde International Niveau 4

Niveau

Niveau 4

Duur

3 jaar

Leerweg

Bol

Locatie Startmoment

Venlo Direct na de 
zomervakantie
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ASSISTANT MANAGER 
INTERNATIONAL TRADE

Manager worden in het buitenland 
iets voor jou? Een buitenlandse stage, 

internationaal erkende certificaten 
behalen en cultuur snuiven. Binnen 

de opleiding Assistant Manager 
International Trade leer je alles over 
de wet- en regelgeving voor in- en 
uitvoer in Nederland. Je leert de 
verschillen in handeldrijven met 

verschillende landen en culturen.

INTERNATIONAL 
MANAGER RETAIL

Deze opleiding richt zich op het 
werken in de EURegio binnen 

een franchise, in een winkelfiliaal 
of bij zelfstandige retailers. Het 

hoofdkantoor bepaalt in veel gevallen 
wat de plannen zijn en jij voert ze 
uit in je eigen filiaal. Jij neemt alle 
beslissingen die nodig zijn om de 

doelen te behalen.

INTERNATIONAL SUPPLY 
CHAIN MANAGER

Ga jij over de grens? Wat is de beste 
transportmethode van A naar B? 
En welke documenten moet een 

vrachtwagenchauffeur overhandigen 
aan de douane? Jij gaat het leren! 

INTERNATIONAL 
HOSPITALITY MANAGER

Als international hospitality manager
 ben jij de spil in de nationale en 

internationale reisbeleving van mensen. 
Je geeft leiding aan een team en probeert 
hen ertoe te zetten de beste reiservaring 

neer te zetten voor jullie gasten. Naast het 
leidinggeven draag je hier zelf ook een 

steentje aan bij met jouw brede kennis van 
de internationale toerismesector.



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. 
Daarna kun je verder naar het hbo. 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. Als bol-student heb je 
recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct.
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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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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.
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locaties
Gilde Logistiek College

Gilde Logistiek College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildelogistiekcollege.nl

Vind en volg ons:

 @gildelogistiek

 gildelogistiek

Venlo
Laaghuissingel 4, Venlo
(Gilde Logistiek College) 

Hagerhofweg 15, Venlo
(Entreeopleiding)

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1
(Entreeopleiding)

Weert
Drakesteyn 5 
(Gilde Logistiek College)

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  
logistiek
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


