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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 
gildeschoolvoorpedagogiek.nl.
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Een leerling helpen met het huiswerk  
of een activiteit bedenken voor een  
groep peuters. Bij Gilde School voor 
Pedagogiek leiden we mensen op voor  
werk dat er écht toe doet. Werk dat ons 
dagelijks leven raakt. In de kern van het 
onderwijs en in het hart van de jongste 
inwoners van Nederland. 

Werken met kinderen is ingewikkeld, maar 
samen bedenken we oplossingen die nuttig, 
innovatief en leuk zijn. Oplossingen waar 
ambitieuze denkers én doeners voor nodig 
zijn. Die vanuit hun hart 'met hoofd en 
handen' werken.

#hetechtewerk
Gilde School voor Pedagogiek biedt vakonderwijs met sterke 
wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te 
leiden tot pedagogisch medewerker of onderwijsassistent 
werkt Gilde School voor Pedagogiek 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 SCHOOL  
VOOR PEDAGOGIEK. 
HET ECHTE WERK.
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Gilde School voor Pedagogiek heeft 
twee richtingen: Kinderopvang en 
Onderwijs. 

Aanbod in opleidingen

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

Bij de richting Kinderopvang leer je werken met baby’s, 
peuters, kleuters én schoolgaande kinderen. Werken met 
kinderen is een uitdaging en niet iedereen is hiervoor 
geschikt. Gelukkig ben jij dat wel! Jij ziet en waardeert de 
verschillen tussen hen en zorgt dat ze zich veilig voelen.

Je kunt ook als onderwijsassistent aan de slag.  
Je assisteert dan in een klas met jonge of oudere 
kinderen, of misschien wel in het voortgezet of speciaal 
onderwijs.

wat kies jij?
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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
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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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Heb jij veel geduld? Ben jij een kindervriend? 

Dan zit je goed bij Gilde School voor Pedagogiek. 

Ouders zijn bijna altijd bezig met het opvoeden van 

de kinderen, maar ook jij hebt een opvoedkundige 

taak. Een hele verantwoordelijkheid!

Niveau
3 en 4

OPLEIDINGEN •  Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang

•  Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang

10

12

Kom opvoeden



99



Kinderen zijn heerlijk onvoorspelbaar. Daar kun jij 
als pedagogisch medewerker kinderopvang straks 
moeiteloos mee omgaan. Bij Gilde School voor 
Pedagogiek leer je namelijk hoe je kinderen leuke 
en leerzame activiteiten biedt. Je leert precies wat 
ze wel en niet nodig hebben. De opleiding heeft 
een goede balans tussen theorie en praktijk. 
Je krijgt projecten en lessen waarin je persoonlijk 
begeleid wordt. Op deze manier werk je aan je 
vaardigheden en beroepshouding. Naast je stage 
pas je de theorie toe in simulatieopdrachten. 
Deze zijn ook een belangrijk onderdeel van je 
beoordeling. Je krijgt ook les in Nederlands  
(niveau 3F) en rekenen.

Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang

Kinderopvang Niveau 3

Niveau

niveau 3

Duur

2 - 3 jaar (bol)
3 jaar (bbl, 
versnellen 

kan)

Startsalaris

€ 1.700,- / € 2.100,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Venray,
Weert

Competenties

behulpzaam, 
communicatief 

sterk, goede leider, 
mensenkennis, 

zorgzaam
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Verder studeren en baankansen
Er is voldoende werkgelegenheid. Je studeert in een grensregio dus de 
stap naar Duitsland is ook snel gemaakt als je op zoek bent naar een 
baan. Tijdens je eerste jaar kun je je hier al op voorbereiden door deel  
te nemen aan het keuzedeel ‘Über die Grenze’. Je kunt ook verder 
studeren voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang.

Uit het vak

Na de opleiding ga jij aan de slag als 
pedagogisch medewerker in de kinderopvang, 
in een peuterspeelzaal of als begeleider op een 

buitenschoolse opvang. Je doet van alles. Activiteiten 
met kinderen, lunch klaarmaken en speelruimtes 

schoonhouden. Je werk is daardoor afwisselend, maar 
ook uitdagend. Jij zorgt voor een omgeving waar 

kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen.  
Deze ontwikkeling volg jij op de voet.
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In een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal neemt 
de gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
de leiding. Van activiteiten bedenken tot het 
begeleiden van kinderen ‘met een rugzakje’. In 
elke groep zitten verschillende kinderen en het is 
jouw taak om alle kinderen zo goed mogelijk te 
helpen en de zorg per kind af te stemmen. Dit leer 
je het beste in de praktijk. Daarom is de opleiding 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang, praktijkgericht.  
 

De theorie wordt eerst op school getest met 
casussen. Daarna begin je vrij snel aan je stage. 
Je krijgt onder andere instructies, projecten en 
algemene vakken als Nederlands, Engels  
en rekenen.

Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang

Kinderopvang Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

2 - 3 jaar (bol)
3 jaar (bbl, 
versnellen 

kan)

Startsalaris

€ 1.850,- / € 2.600,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Venray,
Weert

Competenties

creatief, flexibel, 
goede leider, 

praktisch ingesteld, 
zorgzaam
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Verder studeren en baankansen
Er zijn op dit moment voldoende banen. Je studeert in een grensregio 
dus de stap naar Duitsland is snel gemaakt als je op zoek bent naar een 
baan. Tijdens je eerste jaar kun je je hier al op voorbereiden door deel te 
nemen aan het keuzedeel ‘Über die Grenze’. Je kunt ook doorstuderen 
op het hbo.

Uit het vak

Na deze opleiding werk je bij een 
kinderdagverblijf, naschoolse opvang of 

peuterspeelzaal. Hier kan jij een leidinggevende 
rol hebben. Samen met je collega’s houd je 
de kinderen goed in de gaten en kijk je wat 
de persoonlijke aandachtspunten zijn. Deze 

bespreek je met de ouders en pak je op de juiste 
manier aan. Ook stimuleer je de ontwikkeling 
van de kinderen met vroeg- en voorschoolse 

educatie (VVE). Soms heeft een kind veel 
aandacht nodig of spelen kinderen niet goed 

samen. Ook dan ben jij professioneel 
en vriendelijk.
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STUDENT AAN  
HET WOORD
AUKJE ZEELEN, STUDENT 
GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH  
MEDEWERKER KINDEROPVANG

“In het eerste jaar heb ik het keuzedeel Über die  

Grenze gevolgd. We kregen sollicitatietraining en inzicht  

in cultuurovereenkomsten en -verschillen tussen Nederland 

en Duitsland. De docenten spreken Duits en Nederlands.  

Ze wonen in Duitsland maar werken in Nederland. Duitse les 

was wel nodig voor mij, want ik kon het niet zo goed. Daarna 

heb ik 20 weken stage gelopen bij Kindergarten Kinderreich 

in Lobberich. De kinderen worden hier drietalig opgevoed. 

Engels, Duits en Nederlands. Tegen de kinderen sprak ik 

dus Nederlands, tegen mijn collega’s Duits. De kinderen 

in mijn groep, van 10 maanden tot 3 jaar verstonden al 

Nederlands. Echt knap vond ik dat. Ik vind dat Duitse 

kinderen veel zelfstandiger zijn dan Nederlandse. Ze smeren 

hun eigen boterhammen en schenken zelf melk in. Dat is 

heel opvallend. In Nederland nemen we ze veel uit handen. 

Maakten ze zich hier vies? Dan kregen ze gewoon een nieuw 

setje kleren aan. Het Duits verstaan gaat na die 20 weken 

veel beter. Alleen het spreken vind ik nog lastig.  

Ik wil het graag te perfect doen en dan blokkeer ik.”

Duitse les was  
wel nodig voor  
mij, want ik kon  

het niet zo goed.

Über die Grenze
Bij elke opleiding kies je 1 of meer keuzedelen.  
Zo maak je je eigen opleiding nóg leuker en geef je 
jouw toekomst meer richting. Meer dan 80 studenten 
kozen afgelopen schooljaar het keuzedeel Über die 
Grenze en liepen stage in Duitsland bij Duitstalige en 
bij Nederlands- Duitstalige kinderdagverblijven.  
Über die Grenze wordt op drie locaties gegeven:  
Venlo, Venray en Roermond.

 
Bekijk hier de video
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STUDENT AAN  
HET WOORD
MAUD KNAPEN, STUDENT 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
KINDEROPVANG

“Ik ben iedere donderdag bij kinderdagverblijf De Waterwereld. 

De helft van mijn klas zit hier, de anderen zitten op Eigenwijs. We 

zijn hier voor school bezig en krijgen onze theorie van onze eigen 

docent. En die theorie brengen we meteen in de praktijk. Je moet 

bijvoorbeeld laten zien dat je een luier kunt verschonen. Heb je dit 

goed gedaan, dan heb je dat onderdeel afgerond. Iemand van het 

kinderdagverblijf is ook een gedeelte van de dag aanwezig om ons 

uitleg te geven en te helpen. We mochten gedurende het project 

steeds meer praktijk doen. Als het me lukt, wil ik hierna graag naar 

het hbo in de richting pedagogiek. Of verloskundige. Vind ik ook 

heel mooi. Maar eerst maar eens deze opleiding afronden.”

Theorie in de praktijk
Onderwijs en praktijk nog beter op elkaar laten  

aansluiten; dat is het doel van het duaal leertraject  
van Gilde School voor Pedagogiek en Humankind 

(voorheen Kinderopvang Humanitas) in Weert. 
30 studenten Pedagogisch Medewerker en 

Onderwijsassistent krijgen 1 dag in de week  
bij kinderdagverblijf Eigenwijs of De Waterwereld  
theorie. Een mooie werkplek in de praktijk dus,  

waar ze meteen aan de slag gaan met 
 het echte werk.
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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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Fun & 
Feitjes
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Studenten 
geven Gilde 
School voor 
Pedagogiek 
gemiddeld 

een 6.4

Bij Gilde 
School voor 
Pedagogiek 

kun je ook 
cum laude 
afstuderen

6.4

CUM
LAUDE

Onze studenten zetten zich elk jaar 
in voor verschillende goede doelen

Kinderen brengen gemiddeld 
730 uur per jaar door in de 
dagopvang en 370 uur in 
de naschoolse opvang
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Ruim 800 
studenten

We werken 
met honderden 
stagebedrijven 

samen

3 verschillende 
opleidingen

>3

Elk jaar 
ruim 250 
gediplomeerden

Verspreid over 
4 gemeenten

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

Ongeveer 70% 
van afgestudeerde 

onderwijs assistenten 
studeren door

Op 6
verschillende 
locaties6
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Hey, ik ben Alice Nijs en volg de opleiding Onderwijsassistent. Ik neem jullie een 
dagje mee naar Basisschool de Zuidstroom in Venlo. Dit is een reguliere basis-
school waar ik 2 dagen per week de kinderen begeleid en de leraar ondersteun.

EEN DAGJE ALS

Onderwijsassistent

Medisch AssisterendenOnderwijsassistent Niveau 4

 

08.00
Samen met collega’s 
neem ik de dag door 
en bespreken we  
bijzonderheden.

08.30
In de rekentuin help ik de kinderen 
die wat zwakker zijn in rekenen. 
Voornamelijk verhaalsommen en 
tafeltjes oefen ik met hen. 

WELKOM

  

REKENLES

09.00
Tijdens deze les onder-
steun ik de leerkracht 
en beantwoord ik de 
vragen van de kinderen. 

 

"OOGSTEN"  
IN DE REKENTUIN

 

KLAAR VOOR 
 DE START 

08.15

De kinderen komen binnen. 
Samen starten we de dag op!

 

10.00

Bij muziekles houd ik orde 
zodat de leraar goed 
kan lesgeven. Sommige 
kinderen zijn namelijk 
druk of snel afgeleid.  
Na de les koppel ik terug 
naar de docent hoe het 
ging en wat de bijzonder-
heden waren.

BEGRIJPEND LEZENVROLIJK WIJSJE 

11.00

Ik loop rond in de 
klas en beantwoord 
vragen van de 
kinderen. 

20
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12.00
We lunchen samen met 
de kinderen. Als de 
boterhammen op zijn 
mogen ze nog even 
buiten spelen. Ik houd 
dan toezicht.

 

11.30
De kinderen hebben 
nu een les spelling. 
Ondertussen kijk ik het 
rekenwerk na en onder-
steun ik bij de les als dat 
nodig is.

 

12.30
Als de pauze voorbij is ga ik 
verder met het nakijken van het 
reken- en spellingswerk.

VERDER MET 
NAKIJKEN

REKENWERK  
NAKIJKEN

13.00
Bij ‘flitsen’ flits ik 
woorden met kinderen 
die extra oefening met 
lezen goed kunnen 
gebruiken.

Mijn werkdag 
zit erop. Ik ga met de 

fiets naar huis. Fijne avond!

PAUZE

FLITSEN

16.00

CREATIEF BEZIG ZIJN

Tijdens de les handvaardigheid/ 
tekenen ondersteun ik de leerkracht en 
help ik de kinderen. Verder ben ik er 
verantwoordelijk voor dat het lokaal 
netjes blijft. 13.45

SCHOOL IS UIT

14.30
De school is uit en de kinderen 
gaan naar huis of de naschoolse 
opvang. Ik geef een terugkoppe-
ling naar mijn stagebegeleider. 
Ook ga ik samen met mijn stage-
begeleider aan de slag met de 
voorbereiding voor morgen.

EINDE 
WERKDAG

21



2222

Het onderwijs is altijd afwisselend. Geen enkel 

kind is hetzelfde. Dat is vaak heel leuk, maar 

soms ook lastig. Gelukkig ben jij nooit alleen. 

Samen met de docent sta jij voor de klas en 

help je waar nodig. Je helpt leerlingen die het 

extra moeilijk hebben, begeleidt groepjes of 

organiseert de sportdag op school.

Niveau
4

OPLEIDINGEN •  Onderwijsassistent 24

Kom jouw 
steentje bijdragen
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Het vak van onderwijsassistent is super 
afwisselend. De ene keer sta je voor de klas, 
daarna help je een leerling individueel. Je krijgt 
veel pedagogische vakken die jou leren hoe je met 
verschillende mensen om moet gaan. Daarnaast 
werk je aan de vakken waar je straks les in geeft, 
zoals Nederlands en rekenen. De opleiding biedt 
een mooie combinatie van theorie en praktijk. 
Naast de beroepsgerichte vakken volg je een of 
meer keuzedelen. Bijvoorbeeld het keuzedeel 
doorstroom naar de pabo.

Onderwijsassistent

Onderwijs Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

2 - 3 jaar (bol)
3 jaar (bbl, 
versnellen 

kan)

Startsalaris

€ 1.550,- / € 2.300,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Venray,
Weert

Competenties

communicatief sterk,  
doorzettingsvermogen,  

mensenkennis,  
probleemoplossend,

stressbestendig

24
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Uit het vak

Als onderwijsassistent kun je kiezen of je in het 
primair, speciaal of voortgezet onderwijs wilt werken. 
Er is dus altijd een doelgroep die bij jou past. Vrijwel 

elke onderwijsinstelling kan wel wat assistenten 
gebruiken! De ene dag observeer je de werkwijze van 
leerlingen en bespreek je dit met de leraar. De andere 
dag help je een groepje leerlingen met rekenen of je 

bent bezig met hetinrichten en opruimen van het 
klaslokaal. Heel afwisselend werk dus.

Verder studeren en baankansen
Het aantal vacatures voor onderwijsassistenten neemt toe. 
Met je diploma Onderwijsassistent kun je doorstromen naar  
het hbo. Bijvoorbeeld de Pabo. 70% van onze studenten 
studeert door.



Ik voelde me echt  
dé leraar op  
dat moment.

STUDENT AAN HET WOORD

26
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LIEVE SCHLANGEN,  
STUDENT ONDERWIJSASSISTENT

“Ik heb acht weken huiswerkbegeleiding gegeven op basisschool Vincent 
van Gogh in Roermond. Met vier andere studenten begeleidden we op 
woensdagmiddag kinderen van groep 7 en 8. De leerlingen gingen aan de 
slag met hun huiswerk en wij waren hun aanspreekpunt. Als er vragen waren, 
hielpen wij hen. Was het werk af, dan keken we het samen na. Ik voelde me 
echt dé leraar op dat moment. Dat was heel leuk. Sommige kinderen hadden 
thuis geen tijd of hulp van een ouder, daarom was het zo fijn om hen te helpen. 
Mooi om te zien dat ze na een week met een big smile met hun schrift naar me 
toe kwamen en zeiden dat alles goed was. Ik weet zeker dat ik met kinderen 
wil gaan werken. Dat is hier nog eens extra bevestigd. Als ik mijn diploma 
Onderwijsassistent heb behaald, ga ik hbo Pedagogiek doen. Het lijkt me te 
gek om later een eigen bedrijf te hebben waarmee ik kinderen met problemen 
thuis of op school kan helpen.”

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 School voor 
Pedagogiek 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!



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.
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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.

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. Je zorgt zelf voor een 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 ga je een 
aantal dagen per week naar school, de andere dagen 
heb je praktijk/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.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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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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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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Gilde School voor Pedagogiek
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeschoolvoorpedagogiek.nl

Vind en volg ons:

 @gildepedagogiek

 gildepedagogiek

locaties Gilde School  
voor Pedagogiek

Roermond
Kerkeveldlaan 1 (bol)

Marathonlaan 4 (bbl)

Venlo
Groenveldsingel 40

Weert
Drakesteyn 5 (bol)

Vogelsbleek 5 (bbl)
(ziekenhuis)

Venray
Henri Dunantstraat 40

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 
pedagogiek 
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


