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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 
gildesocialestudies.nl.
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Jij helpt graag mensen. Of het nu  
gaat om de begeleiding bij hun  
persoonlijke verzorging, hun gezonde 
leefstijl of dagbesteding of het zorgen voor 
oplossingen op het gebied van werk, wonen, 
inkomen of sociale voorzieningen. Jij doet 
het goed, met veel geduld én met plezier. 
Bij Gilde Sociale Studies leiden we mensen 
op voor werk dat er écht toe doet. Mensen 
zoals jij vormen het kloppende hart van onze 
samenleving. 

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

#hetechtewerk
Gilde Sociale Studies biedt vakonderwijs met sterke wortels 
in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te leiden 
voor gezondheidsprofessional, sociaal werker of (persoonlijk) 
begeleider maatschappelijke zorg, werkt Gilde Sociale Studies 
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, 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 SOCIALE STUDIES.
HET ECHTE WERK.
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Werk op het sociale vlak is overal om ons 

heen. Bij mensen thuis, in een wijk- of 

opvangcentrum of in instellingen. Het zorgt 

dat mensen beter voor zichzelf zorgen. Dat 

ze uit de problemen komen en blijven. En 

dat ze zoveel mogelijk mee kunnen doen in 

de maatschappij.

Aanbod in opleidingen

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

Waar je kunt werken is heel verschillend. Denk aan: 

geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of 

thuisbegeleiding. Met een opleiding van Gilde Sociale 

Studies op zak kun je direct aan het werk. Doorstuderen kan 

ook in de richting van hbo Maatschappelijk Werker of hbo 

Social Works. De perfecte basis voor jouw toekomst! De 

opleidingen zijn verdeeld in de volgende richtingen: Sociaal 

Werk of Maatschappelijke Zorg.

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



7

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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Als sociaal werker krijg je te maken met mensen 

die extra ondersteuning nodig hebben. In je 

werk in het sociaal cultureel werk of de sociaal 

maatschappelijke dienstverlening help jij ze 

om goed of beter te kunnen participeren in 

de maatschappij. Jij houdt van verschillende 

culturen. Je voelt je betrokken en maakt 

makkelijk contact. Bij de mensen thuis of in de 

wijk op bezoek gaan, is voor jou geen probleem. 

Jij bent een doorzetter en een organisatietalent. 

Herken jij je hierin? Dan is een opleiding Sociaal 

Werker echt iets voor jou.

Niveau
4

OPLEIDINGEN • Sociaal Werker 10

Kom (onder-) steunen
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Je leert mensen te ondersteunen om actief  
deel te nemen aan en onderdeel te zijn van de 
maatschappij. Je krijgt les in het begeleiden van 
mensen bij praktische zaken, bijvoorbeeld op 
juridisch of financieel gebied. Ook leer je  
het opzetten, uitvoeren en coördineren van 
activiteiten. De vakken Nederlands, Engels,  
rekenen en burgerschap horen bij deze opleiding.  

Je doorloopt de opleiding in je eigen tempo.  
Er wordt gekeken naar wat je al kunt en kent maar 
ook naar waar je nog behoefte aan hebt. Dit noemen 
we gepersonaliseerd leren. Zoals bij alle opleidingen 
volg je verschillende keuzedelen. Dit zijn aanvullende 
vakken die je net dat beetje extra verdieping geven. 
Kies iets dat aansluit bij je vak óf verbreed juist je 
kennis op een heel ander gebied.

Sociaal
Werker

Sociaal Werk Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 2.000,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Roermond, 
Venray,
Weert

Competenties

 respectvol, integer, 
empathisch, 

assertief, geduldig
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Verder studeren en baankansen
Het aantal banen groeit voor sociaal werkers. Je kunt 
ook doorstuderen. Bijvoorbeeld Social Work.

Uit het vak

Als sociaal werker werk je vaak met een team van hulpverleners. 
Je helpt mee met het oplossen van problemen op het gebied van werk, wonen,  

inkomen of sociale voorzieningen. Jij bent het luisterend oor. Je vangt mensen op en zorgt  
dat ze bij de juiste personen terecht komen zodat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.  

Je organiseert en begeleidt activiteiten voor mensen met verschillende achtergronden,  
zodat ze goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Mensen moeten zelf stappen zetten. Jij biedt hierbij 

ondersteuning. Zo help je met het schrijven van brieven of het aanvragen en invullen van formulieren. Daarnaast  
houd je de administratie bij en evalueert de dienstverlening. Dit doe je bij een wijk-, cultureel-, opvang- of  

jongerencentrum, woningstichting of woningcoöperatie. Ook kun je terecht in het vluchtelingenwerk,  
de verslavingszorg, het ouderenwerk of een andere vorm van welzijnswerk.

11
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YVONNE VAN HERPEN,  
stafmedewerker en stagebegeleider
en opbouwwerker Jeroen Hoovers van Wel.kom in Roermond.

“Wel.kom is een welzijnsorganisatie die actief is in de 
gemeente Roermond en Swalmen. De stichting ondersteunt 
kinderen en hun ouders, jongeren, ouderen én migranten. Het 
is allemaal heel laagdrempelig. Onze sociaal werkers hebben 
de taak ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen: we 
noemen dit de inclusieve samenleving. 

WE ZORGEN ERVOOR DAT DE KINDEREN 
UIT DE BUURT ELKAAR ONTMOETEN EN 
ELKAAR BETER LEREN KENNEN ZODAT ER 
NIEUWE VRIENDSCHAPPEN ONTSTAAN.

OVER HET VAK
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Jeugd- en jongerenwerkers zijn er om 
jongeren te coachen en op weg te helpen. 
We geven jongeren de kans mee te doen, hun 
talenten te ontwikkelen en het maximale uit 
zichzelf te halen. We zorgen ervoor dat de 
kinderen uit de buurt elkaar ontmoeten en 
elkaar beter leren kennen zodat er nieuwe 
vriendschappen ontstaan. Daarbij zijn ook 
ouders van harte welkom. Zij en andere 
buurtbewoners kunnen ondersteunen door 
als vrijwilliger hun handen uit de mouwen te 
steken. Zo leren niet alleen de kinderen elkaar 
kennen, maar raakt de hele buurt met elkaar 
verbonden. 

Als opbouwwerker help je mensen om hun 
buurt leuker, socialer of veiliger te maken. En 
je helpt mensen de juiste weg te bewandelen 
om iets voor elkaar te krijgen. Hoe kom je in 
contact met andere buurtbewoners die ook de 
buurt willen veranderen? 

Hoe zorg je dat bijvoorbeeld de 
woningstichting of de gemeente hun stem 
hoort en meewerkt? Als opbouwwerker kijk 
je goed wat de mensen zelf kunnen en wat 
niet. Sommige burgers (en buurten) hebben 
een steuntje in de rug nodig. Het liefst wil je 
bereiken dat de buurt daarna voor langere tijd 
zelf verder kan: dat noemen we duurzaamheid. 
Je werkt daarbij samen met de andere 
instanties in de buurt, zoals de gemeente en 
woningstichting. 

Je bent, als student van Gilde Sociale Studies 
bij ons welkom om zo veel mogelijk ervaring 
op te doen. Hoe zet je bijvoorbeeld een 
ontmoetingsplek op? Welke mensen in de 
buurt kunnen niet meedoen en hoe zorg 
je dat ze dat toch kunnen? Hoe zorg je dat 
mensen met elkaar samenwerken om de buurt 
leuker, socialer en veiliger te maken? Dat is 
waar je aan gaat meewerken met een goede 
begeleiding en leuke leerervaringen!"
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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. 
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Surprise! Bekijk hier, 
hoe Maud in het zonnetje 
werd gezet.

15

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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Als begeleider ondersteun je mensen bij alles, 

van persoonlijke verzorging tot dagbesteding 

of gezonde leefstijl. Geen dag is hetzelfde, 

want je werkt bijvoorbeeld met ouderen, 

asielzoekers, daklozen of mensen met een 

verstandelijke beperking of een psychische 

aandoening. Dat doe je op allerlei plekken, zoals 

een zorginstelling of een beschermde werkplek. 

Maar ook bij mensen thuis. 

Zelfstandigheid, dat is nu belangrijk. Daarom 

zijn zorgzame, geduldige en stressbestendige 

mensen zoals jij superbelangrijk. Door 

begeleiders worden cliënten weer mens. Dat is 

niet altijd makkelijk, maar als het eenmaal lukt, 

is de beloning des te groter.

Niveau
3 en 4

OPLEIDINGEN • Begeleider
Maatschappelijke Zorg 

• Persoonlijk Begeleider 
Maatschappelijke Zorg

• Gezondheidsprofessional

•  Verzorgende-IG/
Maatschappelijke Zorg

•  Mbo-Verpleegkundige/
Maatschappelijke Zorg

18

22

34

36

37

Kom begeleiden

COMBI-OPLEIDINGEN
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Maatschappelijke Zorg

Niveau

niveau 3

Duur

2 - 3 jaar 

Startsalaris

€ 1.400,- / € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond,
Venlo,
Venray,
Weert

Competenties

behulpzaam, 
communicatief, 

creatief, 
mensenkennis, 

zelfstandig

Je vind het leuk om anderen te begeleiden en te 
motiveren. Als begeleider maatschappelijke zorg 
ga je cliënten ondersteunen bijvoorbeeld bij hun 
herstel, zelfstandig functioneren of deelname aan 
activiteiten. Jouw doel is een maximale kwaliteit 
van leven voor de cliënt. Je bouwt een band met 
hen op en staat zelf stevig in je schoenen.

Naast de algemene vakken Nederlands, 
Rekenen en Loopbaan en burgerschap krijg je 
beroepsspecifieke theorie over bijvoorbeeld de 
anatomie van het menselijk lichaam, verschillende 

ziektebeelden, beperkingen en aandoeningen 
of methodieken om de eigen regie te vergroten. 
Daarnaast leer je ook een bijdrage te leveren aan 
het opstellen en bijstellen van een zorgplan.

Zoals bij alle opleidingen volg je een of meer 
keuzedelen. Dit zijn aanvullende vakken die je net 
dat beetje extra geven. Kies iets dat aansluit bij je 
vak óf verbreed juist je kennis op een heel ander 
gebied.

Begeleider 
Maatschappelijke 
Zorg

Niveau 3
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Verder studeren en baankansen
De baankansen in onze regio zijn goed. Je kunt ook net als veel van 
onze studenten doorstuderen en een mbo niveau 4-diploma halen. Zo 
specialiseer jij je nóg meer.

Uit het vak

Als begeleider maatschappelijke zorg 
ben je altijd met mensen bezig. Je voert je 

werk uit in overleg met je cliënt en zijn naasten. 
Een plek waar jij werkzaam kan zijn is bijvoorbeeld 

een kleinschalige woonvorm, daklozentehuis, 
psychiatrisch centrum, zorgboerderij, verzorgingstehuis, 

asielzoekerscentrum, sociale werkvoorziening of 
justitiële inrichting. Je werktijden zijn afwisselend.

De doelgroep waarmee je te maken krijgt is heel 
divers en van alle leeftijden. Denk aan cliënten met 

een verstandelijke/lichamelijke beperking of 
bijvoorbeeld een ouderdoms- of psychiatrische 

ziekte. Je kunt ook gaan werken met 
verslaafden of dak- of thuislozen. 
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FLASH
BACK

Daar zat ze dan, tegen wil en dank, thuis op haar kamer. De 
stage bij WBC Het Katoenen Dorp had plaatsgemaakt voor 
online lessen en opdrachten van school. Kimberly verveelde 
zich. “Ik kan niet stilzitten. En al helemaal niet als ik weet dat  
ik ergens kan helpen.” 

Dus stuurde ze een appje naar de coördinator van het Rode 
Kruis, waar ze al sinds haar twaalfde actief is al vrijwilliger. 
Enkele dagen later maakte ze al haar opwachting in het 
tijdelijke zorghotel voor coronapatiënten in Theaterhotel De 
Oranjerie. Gehuld in een beschermend pak met mondmasker. 
“Dat eerste moment was wel even spannend. Ik was heel 
zenuwachtig en dacht: waar ben ik aan begonnen? Maar dat 
gevoel was snel weg. Er was geen tijd om na te denken,  
ik ging direct op in het werk en in het team.”

2020

KIMBERLEY
RODE KRUIS 
VRIJWILLIGER 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus moest Kimberly 

abrupt haar stage afbreken bij een woonbegeleidingscentrum 

voor mensen met een beperking. De toen eerstejaars mbo-

studente Maatschappelijk Zorg (niveau 4) bedacht zich geen 

moment en ging aan de slag als vrijwilliger bij het Rode 

Kruis. Anderhalve maand hielp ze doodzieke patiënten in het 

coronahotel bij haar om de hoek.
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Emotionele momenten 
Als Rode Kruis-vrijwilliger hielp Kimberly de 
verpleegkundigen bij de dagelijkse zorg voor zieke 
patiënten. Wassen, aan- en uitkleden, maaltijden 
rondbrengen. Maar ook emotionele steun bieden. “Bij 
mensen die ernstig verzwakt waren, hielden we bijvoorbeeld 
de telefoon vast zodat zij met hun familie konden bellen. 
Ik heb heftige dingen gezien en meegemaakt. Mensen zien 
sterven. Gezorgd voor een man die zijn vrouw en kinderen 
aan corona was verloren. Het was emotioneel soms zwaar, 
maar tegelijkertijd gaf het ontzettend veel voldoening”, 
vertelt Kimberly die straks na het mbo verder wil in het hbo 
en vastbesloten is om als ggz-verpleegkundige het verschil 
te maken voor mensen in geestelijke nood.

21

Zoveel geleerd, 
daar kan geen stage 

tegenop.
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Maatschappelijke Zorg Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar  

Startsalaris

€ 1.500,- / € 1.700,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond,
Venlo,
Venray,
Weert

Competenties

behulpzaam, 
communicatief, 

creatief, 
mensenkennis, 

probleemoplossend

Persoonlijk Begeleider  
Maatschappelijke Zorg
Jij ziet de talenten en behoefte van mensen. Je kijkt 
niet naar problemen, maar naar mogelijkheden. Mensen 
voelen zich op hun gemak bij jou. Dat komt goed uit als 
jij aan het werk gaat in bijvoorbeeld de gehandicapten- of 
ouderenzorg. Je kunt bovendien tegen een stootje en 
weet van aanpakken.

Naast de algemene vakken Nederlands, Engels, Rekenen 
en Loopbaan en burgerschap krijg je beroepsspecifieke 
theorie over bijvoorbeeld de anatomie van het menselijk 
lichaam, verschillende ziektebeelden, beperkingen en 
aandoeningen of methodieken om de eigen regie te 
vergroten.

Daarnaast leer je om een zorgplan op te stellen op basis 
van de mogelijkheden, leefsituatie en behoefte van de 

cliënt. En om hier vervolgens de regie over te voeren. 
Jouw focus ligt op het herstel, behoud of de ontwikkeling 
van zelfstandig functioneren van de cliënt. Je stuurt ook 
collega’s aan.

Kortom je leert alles wat je nodig hebt om aan de slag te 
gaan in dit werkveld. Of het nu te maken heeft met het 
begeleiden van cliënten individueel of in groepsverband. 
Het organiseren en coördineren van activiteiten of 
organisatie gebonden taken en het begeleiden van 
collega’s.

Zoals bij alle opleidingen volg je een of meer keuzedelen. 
Dit zijn aanvullende vakken die je net dat beetje extra 
geven. Kies iets dat aansluit bij je vak óf verbreed juist je 
kennis op een heel ander gebied.
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Persoonlijk Begeleider  
Maatschappelijke Zorg

23

Uit het vak

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke heb jij een helikopterview over alles wat 
er gebeurd rondom de zorg van je cliënten. Een plek waar jij werkzaam kan zijn is 
bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm, daklozentehuis, psychiatrisch centrum, 
zorgboerderij, verzorgingstehuis, asielzoekerscentrum, sociale werkvoorziening of 

justitiële inrichting. Je werktijden zijn afwisselend.

De doelgroep waarmee je te maken krijgt is dus heel divers en van alle leeftijden. Denk 
aan cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke/lichamelijke beperking of een 

ziekte zoals een ouderdoms- of psychiatrische ziekte. Je kunt ook komen te werken 
met verslaafden of dak- of thuislozen.

Verder studeren en baankansen
Als Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke 
Zorg kun jij meteen aan de slag. De kans op een 
baan binnen jouw vakgebied is erg groot. Er is 
namelijk veel werkgelegenheid in onze regio voor 
afgestudeerden in deze richting. Verder studeren 
op het hbo, bijvoorbeeld Sociaal Pedagogische 
Dienstverlening kan natuurlijk ook.

23
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EEN DAGJE...

Maatschappelijke Zorg

Medisch Assisterenden

Pia, Puck, Evi en Sanne zijn eerstejaars van de opleiding Maatschappelijke Zorg en 
nemen je mee op een dagje stage. Daar werken zij met mensen met een meervoudige 
verstandelijke en lichamelijke beperking. 

07.30

START VAN DE
OCHTENDDIENST DAGBESTEDING 

 

LUNCHEN

12.30

We eten samen  
onze lunch en helpen 
cliënten waar dat 
nodig is.

15.00
Daar zijn Evi en 
Sanne, zij nemen de 
dienst van ons over. 

 

08.30

07.30

ONTBIJTEN

Na de persoonlijke verzorging 
nemen we de cliënten mee naar 
de eetkamer. Sommige cliënten 
helpen we met eten en anderen 
kunnen dit zelfstandig. 

Maatschappelijke Zorg

Pia en Puck starten met de 
ochtenddienst. De collega’s 
die uit de slaapdienst komen 
praten ons eerst bij over de 
bijzonderheden die er ‘s avonds 
en ‘s nachts zijn voorgevallen. 
Vervolgens maken we de 
cliënten wakker en geven de 
begeleiders hen de benodigde 
medicatie. We helpen de 
cliënten met opstaan en hun 
persoonlijke verzorging. Denk 
aan: douchen, wassen, en haren 
kammen. 

Na het ontbijt gaan de meeste 
cliënten naar de dagbesteding 
of hun werk. Wij ondernemen 
activiteiten met cliënten die thuis-
blijven. We maken bijvoorbeeld 
een wandeling, doen spelletjes 
of gaan snoezelen.

11.00

Niveau 3 en 4

 

OVERDRACHT
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20.30
ONZE DIENST ZIT 
EROP, WE GAAN 

NAAR HUIS.

EINDE VAN DE 
DIENST

AVONDETEN FEEDBACKKLAAR OM NAAR 
BED TE GAAN

18.30
In de avond, na het eten, maken 
we cliënten klaar om naar bed 
te gaan. Na het verzorgen kijken 
we nog even gezellig met z’n 
allen tv en drinken we een kop 
koffie of thee.

HANDEN UIT DE
 MOUWEN 

 

15.30
Als de cliënten terugkomen 
van de dagbesteding of hun 
werk helpen we hen bijvoor-
beeld bij het verschonen. 
Daarna gaan we aan de slag 
met het avondeten. Het eten 
wordt vaak gemaakt door een 
kok of door de collega’s zelf. 
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We eten gezamenlijk ons 
avondeten.

17.00

20.00 
Als alle cliënten de medicijnen 
van de begeleiding hebben 
gekregen gaan ze naar hun 
eigen kamer. Wij spreken dan 
met de begeleiders en collega’s 
die komen voor slaapdienst 
nog even de dag door. Dit is 
altijd erg fijn voor feedback! 
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COMPLEXE DOELGROEP,  
WAARDEVOLLE ERVARING 

Voor studenten deed zich een unieke leerkans voor. Zij 
maakten bij Rubicon Jeugdzorg kennis met een complexe 
doelgroep: alleenstaande, minderjarige vreemdelingen, AMV 
in vakjargon. Zo’n 100 jongeren van 15 tot 18 jaar uit Syrië, 
Afghanistan en Eritrea worden door Rubicon in verschillende 
huizen in de regio opgevangen en begeleid. “De studenten 
hielpen en begeleidden de bewoners bij de dagelijkse 
activiteiten, zoals huiswerk maken, koken en sport”, vertelt 
clusterleider AMV Yvonne Parren.

RUBICON JEUGDZORG

STAGEBEDRIJF AAN HET WOORD

26

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 
Sociale Studies begeleidt je dan ook 
graag naar het perfecte stageadres!

'MBO’ERS ZIJN  
JONGE TEAMPLAYERS,  
DIE KUNNEN WE  
GOED GEBRUIKEN'



'MBO’ERS ZIJN  
JONGE TEAMPLAYERS,  
DIE KUNNEN WE  
GOED GEBRUIKEN'
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Rubicon Jeugdzorg biedt kinderen en gezinnen die het 

moeilijk hebben de helpende hand. De inspanningen 

zijn erop gericht om ouders de regie terug te geven over 

de opvoeding en het gezinsleven. Om kinderen veilig 

te laten opgroeien, zonder mishandeling, verwaarlozing 

of misbruik en ervoor te zorgen dat jongeren op eigen 

benen kunnen staan. 

Yvonne: “Hbo’ers denken meer overstijgend en verdiepen 

zich in de theorie. Mbo’ers zijn aanpakkers. Ze zijn 

praktisch ingesteld en vinden het prettig om onderdeel 

te zijn van een team. Juist die mbo-studenten van 

de opleiding Maatschappelijke Zorg, kunnen we heel 

goed gebruiken. Jonge teamplayers die goed kunnen 

communiceren, stevig in hun schoenen staan, voor 

zichzelf opkomen en zichzelf laten zien.”



Fun & 
Feitjes
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Studenten 
geven Gilde 

Sociale Studies 
gemiddeld 

een 6.5

Limburg positief gezond.  
Initiatief van provincie met als 

doel in 2025 1,1 miljoen 
inwoners met de gezondste 

levensstijl van NL

Bij Gilde  
Sociale Studies 

kun je 
cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE

Wereldgezondheidsdag
7 april

6.5
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 Op 3 december  
is het Wereld  

Gehandicapten  
Dag

6 verschillende 
opleidingen

>6

Elk jaar slagen 
honderden 
vakmensen bij  
Gilde Sociale  
Studies

Verspreid over 
5 gemeenten

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

Gilde 
Sociale Studies 

werkt nauw 
samen met 

regionale 
instellingen

7

Op 7 
verschillende 
locaties
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unieke opleiding: Gezondheidsprofessional
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#hetechtewerk
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Een gezondheidsprofessional motiveert en begeleidt  
cliënten en de mensen om hen heen om preventief  

aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. 
 

Uitgangspunt zijn de 6 pijlers van positieve gezondheid:

 1. Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
 2. Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
 3. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

 4. Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 5. Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

 6. Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

UNIEKE OPLEIDING

Gezondheidsprofessional
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'HOE BEVALT 
JE OPLEIDING?'

'WAT ZIJN JE 
TOEKOMST-
PLANNEN?'

WAAROM HEB JE VOOR DEZE OPLEIDING GEKOZEN?

“Ik ben zelf heel erg behulpzaam en dat ligt in de lijn om 

mensen te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. 

Dat kan in zorgcentra maar bijvoorbeeld ook thuis. Die 

bewustwording is erg belangrijk.”

HOE BEVALT DE OPLEIDING?

“Het is een combinatie van theorie over de algemene 

gezondheidspijlers en praktijkoefening met andere 

studenten, waarbij we onderling het gesprek aangaan over 

bijvoorbeeld goede en slechte voeding. En hoe je kunt 

adviseren en overtuigen om dat patroon te veranderen. 

Van die gesprekken maak je verslagen en rapportjes.”

WAT ZIJN JE TOEKOMSTPLANNEN?

“De opleiding Gezondheidsprofessional is voor mij de 

opstap naar een hbo-opleiding fysiotherapie. En daarna 

wil ik een universitaire studie osteopathie gaan doen: 

hardnekkige lichamelijke klachten en sportblessures 

met manuele handelingen aanpakken. Ik blijf dus zeker 

in de gezondheidssector en als er ruimte overblijft 

wil ik misschien wel in deeltijd de kennis die ik als 

gezondheidsprofessional heb opgedaan, in de praktijk 

brengen.”

ROMI HEIJMAN  UIT ECHT 

VOLGT DE OPLEIDING 

GEZONDHEIDSPROFESSIONAL

VOLG ONS INSTAGRAM 

ACCOUNT EN CHECK  

ONZE STORIES
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'HOE BEVALT 
JE OPLEIDING?'

'WAT ZIJN JE 
TOEKOMST-
PLANNEN?'

33

'WAAROM HEB  
JE VOOR DEZE  
OPLEIDING  
GEKOZEN?'

Meer weten  
over de opleiding  
Gezondheidsprofessional?
 
Beluister  
de Podcast!
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Maatschappelijke Zorg Niveau 4

Niveau Duur Startsalaris Leerweg Locatie Competenties

Gezondheidsprofessional

niveau 4 3 jaar  € 2.400,- / € 2.500,- 
bruto per maand

bol Venlo, 
Groenveldsingel

 40

behulpzaam,  
creatief, fit 
en gezond, 

inlevingsvermogen

Voor ieder mens is het belangrijk om lekker in je vel 
te zitten. In deze nieuwe opleiding leer jij cliënten en 
collega's te motiveren en te begeleiden om preventief 
aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl op basis 
van positieve gezondheid. Kom en leer coachen als 
een echte gezondheidsprofessional! Het bijzondere 
aan deze opleiding is dat je wordt opgeleid tot 
gezondheidsprofessional én persoonlijk begeleider 
maatschappelijke zorg. Je gaat dus voor twee diploma’s 
en durft deze pittige uitdaging aan te gaan.

Tijdens de opleiding Gezondheidsprofessional leer je 
cliënten en de mensen om hen heen te begeleiden op het 
gebied van positieve gezondheid, waaronder van voeding, 
beweging, ontspanning en mentaal welbevinden. Alles 
draait om het coachen en motiveren om een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Denk aan het opstellen van een 
beweegplan of het klaarmaken van een gezonde maaltijd. 

Je helpt cliënten eigen regie te houden. 
Daarnaast wordt je uitgedaagd om je eigen 
leerproces op school en op stage vorm te geven, 
natuurlijk onder begeleiding van het docententeam 
gezondheidsprofessional. Ook ga je aan de slag met het 
beroepsprofiel persoonlijk begeleider maatschappelijke 
zorg dat mooi te combineren is met het werk van de 
gezondheidsprofessional. 

Naast de algemene vakken Nederlands, Rekenen en 
Loopbaan en burgerschap krijg je beroepsspecifieke 
vakken zoals coachingsvaardigheden en mindfullness 
om het welzijn van mensen te bevorderen. Zoals bij alle 
opleidingen volg je een of meer keuzedelen. Dit zijn 
aanvullende vakken die je net dat beetje extra geven. Kies 
iets dat aansluit bij je vak óf verbreed juist je kennis op 
een heel ander gebied.

2

diploma's
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Verder studeren en baankansen
We horen het steeds meer van onze stagebedrijven en andere 
zorginstellingen: er is een tekort aan personeel. Jij komt, met je 
diploma van het Gilde Sociale Studies, dan ook als geroepen.  
Jouw baankansen zijn goed; bedrijven staan op je te wachten.

Uit het vak

Als gezondheidsprofessional kun je op veel 
plekken aan de slag. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, 

zorginstellingen, in de gehandicaptenzorg maar 
ook asielzoekerscentra. Je leert hoe je cliënten 
en collega’s kunt helpen een gezonde leefstijl te 
ontwikkelen en te behouden. Dit staat allemaal in 

het begeleidingsplan dat jij leert te maken. Je 
bent niet bang om initiatief te nemen en komt 

met nieuwe ideeën.
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Niveau Duur Startsalaris

€ 2.000,- / € 2.300,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

communicatief 
sterk, probleem-
oplossend, veel 
lef, zorgzaam en 
mensenkennis

3 jaar Sittard-Geleen,  
Roermond, 

Venlo, Venray,  
Weert

niveau 3

Verzorgende-IG/
Maatschappelijke Zorg

In 3 à 4 jaar 2 diploma’sCombi-opleidingen

Wil jij niet 1, maar 2 opleidingen doen? Dan is een combi-
opleiding misschien iets voor jou. Door de combinatie kom 
je bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg of medische zorg 
terecht. Je wordt veelzijdig opgeleid, dus de mogelijkheden 
liggen voor het oprapen. In 3 of 4 jaar behaal je niet 1, maar 
2 diploma’s. Het beste van 2 werelden. We leiden breed 
op, zodat de kansen op werk groter worden. Jij bent de 
medewerker van de toekomst.

36
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Mbo-Verpleegkundige/
Maatschappelijke Zorg

In 3 à 4 jaar 2 diploma’s Combi-opleidingen

Niveau Duur Startsalaris

€ 1.500,- / € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

behulpzaam, 
inlevingsvermogen, 

luistervaardig, 
mensenkennis en 

teamspeler

4 jaar Sittard-Geleen, 
Roermond, 

Venlo, Venray, 
Weert

niveau 4

37
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#hetechtewerk
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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.
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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. Als bol-student heb je recht 
op studiefinanciering en een studentenreisproduct.

PRAKTISCHE INFORMATIE



Melissa aan het w
oo

rd

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

43
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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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Roermond
Kerkeveldlaan 1 (bol)

Marathonlaan 4 (bbl)

Venlo
Groenveldsingel 40

Weert
Drakesteyn 5 (bol)

Vogelsbleek 5 (bbl) 
(Ziekenhuis)

Venray
Henri Dunantstraat 40

locaties
Gilde Sociale Studies

Sittard
Poststraat 8 (bbl)
combi-opleidingen

Gilde Sociale Studies
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildesocialestudies.nl

Vind en volg ons:

 @gildesocialestudies

 gildesocialestudies

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



48

past sociale 
studies  
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


