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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 
gildeinstituutvoorveiligheid.nl.
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Gevaarlijke munitie of mijnen  
opsporen, zorgen dat mensen veilig  
met het openbaar vervoer kunnen reizen  
of op uitzending helpen bij de  
wederopbouw van een dorp? Bij Gilde 
Instituut voor Veiligheid leiden we mensen 
op voor werk dat er écht toe doet. Samen 
zorgen we voor een veilige omgeving.

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

#hetechtewerk
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Gilde Instituut voor Veiligheid biedt vakonderwijs met sterke 
wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten 
op te leiden van Defensie-medewerkers tot beveiligers en 
leidinggevenden, werkt Gilde Instituut voor Veiligheid 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  
INSTITUUT VOOR VEILIGHEID. 
HET ECHTE WERK.



We dromen van een wereld zonder geweld, 

zonder diefstal en zonder conflicten. Helaas 

bestaat die wereld niet. Gelukkig werken er 

iedere dag mannen en vrouwen hard om 

onze veiligheid te garanderen. Daar kun jij er 

één van worden!

Aanbod in opleidingen
Bij Gilde Instituut voor Veiligheid leer je hoe jij jouw steentje 

bijdraagt om de wereld een stukje mooier te maken. Met 

jouw rechtvaardigheidsgevoel maak jij zelf al de keuze 

tussen goed en fout. Wij helpen je op weg om anderen ook 

een stukje beter te maken. De opleidingen zijn verdeeld 

in verschillende richtingen: Defensie en Veiligheid en de 

opleiding Leidinggevende Team, Afdeling en Project. Alle 

opleidingen van Gilde Instituut voor Veiligheid zitten in 

Roermond. Bij ons krijg je theorie in de ochtend en praktijk 

in de middag.

wat kies jij?
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Kijk snel welke  
opleiding bij jou past. 

Ik koos voor 
Beveiliger,  
niveau 2...
en die eerste dag was best spannend!  
Ik heb de juiste keuze gemaakt.  
Wat kies jij? 



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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Defensie is een van de grootste werkgevers van 

Nederland. Een bedrijf dat bekend staat om de 

veelzijdige toekomstperspectieven en goede 

arbeidsvoorwaarden. Defensie strijdt voor een 

wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid 

kunnen leven. Dat is hun missie en daarvoor 

gaan ze op missie. Broederschap staat in alles 

voorop. Vrienden omschrijven jou als zorgzaam 

en betrouwbaar. Jij bent sociaal en werkt graag 

samen in een team. Jij vindt het niet erg om 

door de modder te kruipen en wil het liefst de 

hele wereld zien. Opdrachten volg je op zonder 

tegen te stribbelen. Wel houd je altijd je hoofd 

erbij. Het leven van een militair is afwisselend 

en avontuurlijk, maar kan ook lichamelijk en 

geestelijk erg zwaar zijn. Je begrijpt dat er 

gevaren zitten aan dit leven en neemt geen 

onnodige risico’s.

Niveau
2 en 3

OPLEIDINGEN • Aankomend Medewerker 
Grondoptreden

• Aankomend Onderofficier 
Grondoptreden

• Militair Medewerker
Genie/ Allround Militair 
Medewerker Genie

• Militair Medewerker 
ICT Support

• Allround Militair 
Medewerker 
IT Systems and Devices
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verdedigen
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Defensie Niveau 2

Niveau

niveau 2

Duur

1,5 - 2 jaar

Startsalaris

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

werkenbijdefensie.nl/
vacatures

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

fit en gezond, 
stressbestendig, 

teamspeler, veel lef

Tijdens de opleiding Aankomend Medewerker 
Grondoptreden leer je hoe je jezelf verplaatst 
op verschillende terreinen, op welke wijze je te 
werk gaat bij calamiteiten en wat de juiste manier 
is om beveiligingstaken uit te voeren. Je krijgt 
ook algemene vakken als Nederlands, Engels en 
rekenen. Daarnaast sport je veel. Deze opleiding 
bereidt je voor op een functie als soldaat, matroos, 
marinier of korporaal. Je kiest tijdens de opleiding 
welke functie het beste bij je past, zodat je je kunt 
specialiseren. Elke maand duik je één week de 
praktijk in: de perfecte aanvulling op je lessen.

Aankomend Medewerker 
Grondoptreden
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Uit het vak

Als aankomend medewerker grondoptreden ga je 
aan de slag als militair bij de cavalerie (verkenners) 

of de pantserinfanterie. Je voert allerlei militaire taken 
uit. Zo leg je weg-blokkades aan, spoor je mijnen of 

gevaarlijke munitie op en treed je op bij incidenten en 
rampen.Verkennende patrouilles zijn ook een belangrijk 

onderdeel van je werk. Bijvoorbeeld om informatie 
te verzamelen over een gebied, route, persoon of 

object.

Verder studeren en 
baankansen

Na deze opleiding kun je 
zo doorstromen naar een 

opleiding binnen Defensie. 
De kans op een baan is

dan ook groot. Natuurlijk 
zou je ook een  

niveau 3-opleiding kunnen 
volgen. Bijvoorbeeld 

Aankomend Onderofficier 
Grondoptreden.
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Defensie Niveau 3

Niveau

niveau 3

Duur

2,5 - 3 jaar

Startsalaris

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

werkenbijdefensie.nl/
vacatures

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

fit en gezond, 
goede leider, 

stressbestendig,  
veel lef

Je duikt meteen het militaire leven in! Je krijgt 
steeds 3 weken les op school en 1 week op de 
kazerne. Hier leer je de militaire basisvaardigheden 
van een militair instructeur. Op school krijg je veel 
sportles, maar ook Nederlands, Engels en rekenen. 
Daarnaast volg je nog 3 keuzedelen. Defensie 
bepaalt welke keuzedelen er worden aangeboden.

Aankomend Onderofficier 
Grondoptreden
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Uit het vak

Als onderofficier grondoptreden heb je een 
leidinggevende functie binnen Defensie. Dit is bij de 
cavalerie of de pantserinfanterie. Je krijgt instructies 

van je officier of andere leidinggevenden. Deze speel je 
door aan je team en je ziet erop toe dat alles zorgvuldig 

wordt uitgevoerd. Van patrouilleren tot het inrichten 
van checkpoints, en van het onschadelijk maken van 

mijnen tot het in kaart brengen van vijandelijk 
gebied.

Verder studeren en baankansen
Na deze opleiding kun je zo doorstromen naar een opleiding binnen 
Defensie. De kans op een baan is dan ook groot voor deze opleiding.

13



Studenten eren 
gesneuvelde  
Britse militair 

Bike2Honour. Fietsen om te eren. Dat 
hebben 25 studenten en 4 begeleiders van  
Gilde Instituut voor Veiligheid gedaan. Ze 
vertrokken naar Engeland om de zoon van 
soldaat Richard Sydney Huitt te bezoeken. De 
Britse soldaat is op 12 kilometer van Roermond 
gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog 
op 24 januari 1945, met de bevrijding dus in 
het vizier. Richard jr., de zoon van de gevallene, 
is inmiddels 77 en zijn laatste wens was het 
bezoeken van het graf van zijn vader op de 
militaire begraafplaats in Nederweert. Met de 
inzameling van sponsorgeld via het project 
Bike2Honour kregen ze dit voor elkaar. 

14

Een goede daad voor een goede daad



Studenten eren 
gesneuvelde  
Britse militair 

15

In Hull ontmoette de groep Richard jr. 
met in gedachten de oorlogshelden 
van toen en hun strijd om onze vrijheid. 
De Nederlandse eerbrengers zakten 
vervolgens af richting Normandië, 
waar Richard sr. voet aan wal zette in 
1944. In de tussentijd deden ze allerlei 
plaatsen aan die belangrijk waren in de 
geschiedenis van de gesneuvelde Brit 
en zijn Britse tankbemanning: het Royal 
Tank Regiment en de trainingsgebieden.

In de plaats Caen sprongen de studenten 
op mountainbikes voor een estafette naar 
het graf van de militair in Nederweert. 
620 kilometer fietsen in 24 uur zonder 
te stoppen. Het is exact de route die 
Richard en vele andere oorlogshelden 
zo’n 75 jaar geleden te voet hebben 
afgelegd. 

Na de ceremonie waarbij ze de medailles 
naar Richard sr. terugbrachten, vervolgde 
de groep hun weg op de mountainbike 
richting het eindpunt: hun school aan de 
Kasteel Hillenraedtstraat 1 in Roermond. 
De studenten werden vergezeld door 
motoren en voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

Raimondo Bogaars, militair instructeur 
en een van de initiatiefnemers, vertelt: 
“We wilden ervoor zorgen dat de zoon 
van Richard Huitt en zijn echtgenote 
het graf van hun (schoon)vader konden 
bezoeken. Het was een heel grote 
wens van hen. Prachtig dat wij deze in 
vervulling hebben kunnen laten gaan.”



Defensie Niveau 2 en 3

Niveau

niveau 
2 en 3

Duur

2 jaar  
(niveau 2)
2,5 - 3 jaar  
(niveau 3)

Startsalaris

€ 1.600,- / € 1.900,- 
bruto per maand

werkenbijdefensie.nl/
vacatures

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

fit en gezond, 
technisch inzicht, 
stressbestendig, 

teamspeler

Je leert communiceren, motiveren en heel veel 
over techniek. Zo krijg je les in bouwtechniek, 
installatietechniek én elektrotechniek. Als je 
bij Defensie wilt werken, moet je een goede 
conditie hebben. Sport en fitness zijn dan ook 
belangrijke onderdelen van je opleiding. Tijdens 
militaire basisvaardigheden verdiep je je in jouw 
toekomstige werkgever. Je bent namelijk steeds 
3 weken op school en 1 week op de kazerne. Hier 
neemt een militair instructeur je onder zijn hoede, 
zodat je leert van de besten.

Militair Medewerker 
Genie/Allround Militair 
Medewerker Genie

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

Je werkt bij de luchtmacht of landmacht. 
Je kan bijvoorbeeld uitgezonden worden naar 

een crisisgebied, waar ook ter wereld. Je richt de 
compound in. Verder help je bij het aanleggen van 
bruggen, bunkers, gebouwen, observatieposten of 

bijvoorbeeld douches. Je levert als militair medewerker 
genie een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw 

van een gebied. Denk aan het opknappen van openbare 
gebouwen, het herstellen van wegen of waterpompen 

aanleggen. Omdat jij veel kennis hebt van 
bouwkunde, installatietechniek en elektrotechniek, 

ben je breed inzetbaar. Nog belangrijker: 
je helpt daardoor heel veel mensen. 

Dankbaar en belangrijk werk!

Verder studeren en baankansen
Na deze opleiding kun je zo doorstromen naar een opleiding binnen 
Defensie. De kans op een baan is dan ook groot.

Bij het behalen van je diploma van deze opleiding ontvang je ook 
een certificaat waarmee je naast een baan of vervolgopleiding bij 
Defensie terechtkunt in de burgermaatschappij.
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Defensie Niveau 2

Niveau

niveau 2 

Duur

1,5 - 2 jaar

Startsalaris

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

werkenbijdefensie.nl/
vacatures

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

communicatief, 
fit en gezond, 

probleemoplossend, 
stressbestendig

Bij de opleiding Militair Medewerker ICT Support 
ben je lekker praktisch bezig. Zie het werken op 
een kantoor niet zo zitten? Dan past de opleiding 
Militair Medewerker ICT support vast bij jou. Naast 
je voorbereiding op een functie als militair leer je 
software installeren, zoals Windows en Office. Ook 
leer je hoe je computers en printers aansluit en 
onderhoudt. Ook militaire vaardigheden en zorgen 
voor jezelf en anderen zijn een onderdeel van je 
dagelijkse lessen. Werk dat van levensbelang kan 
zijn! Zo sta jij straks je mannetje (of vrouwtje!) bij 
Defensie.

Militair Medewerker  
ICT Support

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

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

verbindingsdienst, waar je er mede voor zorgt dat alle 
eenheden aangestuurd kunnen worden en met elkaar 

kunnen communiceren via PC’s en telefoonverbindingen. 
Je vindt het leuk als elke werkdag anders is en je 
weet je hoofd koel te houden ook onder moeilijke 
omstandigheden. Terwijl je collega’s de fysieke 

uitdagingen aangaan zorg jij mede voor de 
digitale veiligheid.

19

Verder studeren en baankansen
Na deze opleiding ben jij klaar om te starten aan een opleiding 
binnen Defensie. De kans op een baan is dan ook groot. Bij het 
behalen van je diploma van deze opleiding ontvang je ook een 
certificaat waarmee je naast een baan of vervolgopleiding bij 
Defensie terechtkunt in de burgermaatschappij.



Defensie Niveau 3

Niveau

niveau 3 

Duur

2,5 - 3 jaar

Startsalaris

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

werkenbijdefensie.nl/
vacatures

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

communicatief, 
fit en gezond, 

probleemoplossend 
en stressbestendig

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

Allround Militair 
Medewerker IT Systems 
and Devices

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

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

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

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

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

bijvoorbeeld bij de CIS-/ICT-helpdesk.

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

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



LOOP
JE MEE ?

KEYWAN
STUDENT OPLEIDING 
BEVEILIGER, NIVEAU 2

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom in de wereld 

van veiligheid van Gilde 

Instituut voor Veiligheid  

in Roermond.

Benieuwd hoe het er  

op school aan toe gaat?
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KOM 
KIJKEN
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RENDY
STUDENT AANKOMEND  

ONDEROFFICIER GRONDOPTREDEN

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom in de wereld van 

Defensie van Gilde Instituut 

voor Veiligheid  

in Roermond.

Benieuwd hoe het er bij 

ons op locatie aan

toe gaat?
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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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Veiligheid is belangrijk. Zeker vandaag de 

dag. Samen met een team draag jij bij aan 

een veiligemaatschappij. In uniform bewaak 

jij evenementen en (openbare) gebouwen. 

Jij hebt zeker geen 9-tot-5-mentaliteit. Als 

beveiliger werk je namelijk vaak in de avond, 

in het weekend of tijdens feestdagen. Je 

maakt elke dag wel iets mee wat niemand 

anders meemaakt. Natuurlijk doe jij veel 

meer dan beveiligen. Jij bent vaak het eerste 

aanspreekpunt als er iets gebeurt. Dat wil 

zeggen dat je soms ook eerste hulp verleent 

tot de hulpdiensten zijn gearriveerd. Je straalt 

autoriteit uit en blijft altijd vriendelijk en beleefd. 

Ook als de situatie stressvol is.

Niveau
2, 3 
en 4

OPLEIDINGEN • Beveiliger, niveau 2

• Handhaver Toezicht en 
Veiligheid

• Leidinggeven Team, 
Afdeling en Project

• Vakman ondernemer

28
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36

40

Kom surveilleren 
en beveiligen
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Veiligheid Niveau 2

Niveau

niveau 2 

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.600,- 
bruto per maand.  

Door onregelmatigheidstoeslagen  
kan het salaris  

een stuk hoger worden.

Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

fit en gezond, 
probleemoplossend, 

stressbestendig, 
teamspeler

Een goede beveiliger is van alle markten thuis. 
Je leert daarom bijvoorbeeld branden blussen en 
ontruimingsoefeningen begeleiden, maar volgt 
ook lessen in zelfverdediging en weerbaarheid. 
Als beveiliger krijg je te maken met veel regels 
en wetten. Daar besteden we tijdens je opleiding 
volop aandacht aan. Je examens leg je extern af 
bij Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging 
(SVPB). Naast alle vakken die om veiligheid draaien, 
krijg je ook Nederlands, rekenen en Engels.

Beveiliger, niveau 2
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Uit het vak

In Nederland kun je als beveiliger alle kanten op. 
Je werkt in de particuliere beveiligingssector. Je 

werkt voor personen, kantoren, winkels, fabrieken of 
als beveiliger bij evenementen. Een beveiliger verricht 

controlerondes en kijkt of er geen rare dingen gebeuren. 
Je houdt toezicht op de veiligheid en naleving van 

bedrijfsregels en de wet- en regelgeving. En ontvangt 
bezoekers. Je werktijden zijn vaak niet standaard, 
want juist ’s avonds en ’s nachts is er vaak extra 
behoefte aan een goede beveiliger zoals jij. Een 
ding is zeker: beveiliger is een uitdagende en 

afwisselende baan!

Verder studeren en baankansen
De werkgelegenheid in dit vak is heel goed. Er is altijd 
vraag naar goede beveiligers. Je kunt natuurlijk ook 
doorstromen naar een niveau 3-opleiding. Hoe meer jij je 
specialiseert, hoe groter de kans op een baan.



Veiligheid Niveau 3

Niveau

niveau 3 

Duur

3 jaar

Startsalaris Leerweg

bol

Locatie

Roermond 

Competenties

fit en gezond, 
inlevingsvermogen, 
probleemoplossend, 

stressbestendig, 
veel lef

Tijdens de opleiding ben je veel buiten. Hier 
oefen je met een praktijkbegeleider de theorie 
die je op school leert, bijvoorbeeld over het 
inschatten van gevaarlijke situaties. Je gaat 
aan de slag bij evenementen of assisteert een 
stadstoezichthouder. Je krijgt ook Nederlands, 
Engels, rekenen en veel sportles. Je volgt 
een langere stage bij een toezichthoudende 
organisatie. Tijdens die stage word je ook in 
de avonduren, weekenden, vakanties en tijdens 
feestdagen ingezet.

Handhaver Toezicht  
en Veiligheid
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€ 1.800,- 
bruto per maand
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Uit het vak

Als handhaver speel je een belangrijke rol in de publieke veiligheid. Je werkt 
meestal bij een gemeente of bij een publieke organisatie voor toezicht en veiligheid. 

Wildplassers, dieven en foutparkeerders krijgen geen kans als er een handhaver 
toezicht en veiligheid in de buurt is. Je ziet toe op de orde en veiligheid en grijpt 

in als regels worden overtreden. Je mag mensen aanhouden en beboeten. Jij kunt 
tegen een stootje en weet hoe je agressie kunt beheersen.

De werkzaamheden zijn afwisselend; je weet nooit precies hoe de volgende werkdag 
eruitziet. Je werktijden zijn onregelmatig. Dat betekent dat je ook in avonduren, 

tijdens weekenden en tijdens feestdagen wordt ingezet als dat nodig is.

Verder studeren en baankansen
De werkgelegenheid voor handhavers is  
op dit moment goed. Je kunt natuurlijk 
ook doorleren, bijvoorbeeld met de niveau 
4-opleiding Leidinggeven op Basis van 
Vakmanschap. Deze opleiding duurt 1 jaar.
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Benieuwd naar de 
beleving van  
The Passion?

Scan de QR-code, en 
bekijk de samenvatting 
van The Passion 2021.

Fotografie: Floris Heuer
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EEN VAN DE  
HANDHAVERS
Kyara Ijzermans (18) was een van de tweedejaars studenten Handhaver Toezicht 

en Veiligheid die meewerkte aan het evenement. Met de nadruk op werken.  

Ze stond aan de toegangspoort, samen met een verkeersregelaar en steward. 

“We werden echt gezien als een van de handhavers, niet als studenten.  

Ook door de securitymedewerkers van het evenement.  

Dat was echt super leuk”, vertelt ze. 

BEGELEIDEN EN TELEURSTELLEN

Gelukkig is het evenement zonder ongeregeldheden verlopen. Kyara moest 

vooral mensen om het plein heen leiden. “De helft wist niet eens dat er een 

evenement was”, zegt ze lachend. “De rest moest ik teleurstellen dat ze niet 

mochten gaan kijken.” Ondanks het gebrek aan publiek, waren er dus toch veel 

mensen. En dat is precies wat Kyara zo leuk vindt aan het vak. “Ik hou ervan om 

met mensen in contact te zijn.”

DE JUISTE KEUZE

Of deze praktijkervaring bevestigt dat Kyara het juiste vak gekozen heeft? 

Absoluut. “Ik vind regelgeving heel interessant en stilzitten is echt niks voor mij.”

Duizenden bezoekers komen elk jaar op het evenement The Passion af.  

In 2021 verliep dit – net als alle andere evenementen – net een beetje anders: 

zonder publiek. Toch moest het evenement in goede banen geleid worden.  

Wie dit deden? Studenten van Gilde Instituut voor Veiligheid natuurlijk!



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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Zelfstandig Ondernemen Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

1 jaar

Startsalaris

maximaal € 2.700,-  
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond 

Competenties

communicatief 
sterk, goede leider, 

organisatietalent

Deze opleiding geeft je de vaardigheden om in 
jouw vak leiding te geven, dit hoeft niet per se een 
opleiding van Gilde Instituut voor Veiligheid te zijn.

Bij deze opleiding leer je in 1 jaar alle skills die een 
goede leidinggevende vakman in huis moet hebben. 
Denk aan communicatievaardigheden. Zo zijn er 
tal van gesprekstechnieken. Welke pas je wanneer 
toe? Je leert hoe je medewerkers goed aanstuurt 
en het personeelsbeleid toepast. Ook arboregels 
en kwaliteitswetgeving komen langs tijdens het jaar. 
Naast al deze lessen krijg je ook algemene vakken 
zoals Nederlands, Engels en rekenen.

Leidinggevende Team, 
Afdeling en Project
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Uit het vak

Elk vak is anders, maar leidinggevenden hebben 
een aantal dingen gemeen. Je plant en verdeelt 

de werkzaamheden van jezelf en je medewerkers. 
Hebben je medewerkers hulp nodig, bij hun werk 
of op persoonlijk vlak? Dan sta jij ze daarin bij. In 

werkoverleggen zorg jij dat de agendapunten 
besproken worden en deel je belangrijke 

informatie met je team.

Verder studeren en Baankansen
Met deze opleiding heb jij een goede 
kans op een baan. Het staat goed op je 
cv en biedt mogelijkheden om in een 
leidinggevende functie terecht te komen.
Daarnaast biedt deze opleiding een mooie 
opstap naar het hbo.



FLASH
BACK

De opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid  
niveau 3 deed Jorn (bijna) met twee vingers in de neus. 
Een langdurige carrière in de handhaving zag hij echter niet 
zitten, dus verder leren leek hem de beste keus. “Via school 
kwam ik in aanraking met deze opleiding en dacht: deze 
vaardigheden goed beheersen is nooit verkeerd. Dat gaan 
we doen! Bovendien won ik daarmee een extra jaar om na te 
denken over wat ik nu precies wil.”

Dat antwoord kwam gaandeweg de studie. “We hadden 
een keuzedeel ‘overstap naar het hbo’ en dat heeft mij het 
laatste zetje gegeven. Ik maakte kennis met het hbo, met 
het werktempo, de inhoud, structuur en ben een dag gaan 
meelopen”, aldus de inmiddels enthousiaste hbo’er. “Nu 
doe ik de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Avans 
Hogeschool in Den Bosch.”

JORN
OUD-STUDENT 

Gilde Instituut voor Veiligheid biedt studenten naast het 

bestaande aanbod een opleiding Leidinggevende Team, 

Afdeling en Project aan. Een opleiding die je binnen één jaar 

klaarstoomt voor een leidinggevende functie. Een goede 

aanvulling, vindt Jorn van den Heurik die vorig schooljaar 

voor deze optie koos. Tijdens dit jaar heeft hij niet alleen veel 

geleerd, het jaar heeft hem ook de tijd gegeven om de juiste 

vervolgstappen te kiezen. En promotie te maken!
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De perfecte route
Eigenlijk volgt hij een studie in dezelfde lijn, alleen een 
niveau hoger. ”Ja, ik heb de perfecte route gekozen”, 
reageert Jorn nuchter. “Veel ‘oude’ kennis komt nu weer 
aan bod en in het vak Organisatiekunde komen onderdelen 
voorbij uit de éénjarige opleiding: bijvoorbeeld mensen 
aansturen, communicatietechnieken, dossiers bijhouden, 
slechtnieuwsgesprekken. Door het oefenen en de 
handvatten is de drempel om dergelijke gesprekken aan te 
gaan veel lager.”

Jorn weet dit uit eigen ervaring. Want, mede dankzij de 
opleiding Leidinggevende Team, Afdeling en Project is 
hij bij Lidl doorgestroomd van Hulpkracht tot Assistent 
Filiaalmanager. “Ik ben de jongste assistent van Lidl 
Limburg”, vult hij met gepaste trots aan. 

Binnen één jaar 
klaar voor een  
leidinggevende 

functie.
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Zelfstandig Ondernemen Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

1 jaar Roermond,  
Venlo (bbl),

Venray 
 (bbl)*

Startsalaris

maximaal € 2.700,-  
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie Competenties

communicatief 
sterk, goede leider, 

klantvriendelijk, 
organisatietalent

Krijg jij binnenkort je mbo-diploma niveau 3 of 4 of 
heb je dat al in je bezit? En wil je een eigen bedrijf 
starten of doorstromen naar het hbo? Binnen 
een jaar leer jij alles over financieel management, 
productontwikkeling en klanten werven. Ook 
creëren en innoveren, plannen en organiseren en 
commercieel handelen zijn belangrijke onderdelen 
van de opleiding. Met je diploma Vakman 
Ondernemer op zak kun je je droom verwezenlijken. 
Zoals het opstarten van je eigen bedrijf!

Vakman Ondernemer

40
*De opleiding wordt aangeboden in Roermond, Venray of Venlo. Of de opleiding 
op alle locaties doorgaat, hangt af van het aantal aanmeldingen.
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Uit het vak

Als vakman ondernemer run jij je eigen 
bedrijf. Je denkt altijd een aantal stappen 
vooruit, bent bereid hard te werken en wilt 

risico’s nemen. De werkzaamheden zijn divers en 
uitdagend. 

Het hebben van een eigen bedrijf vereist financieel 
en commercieel inzicht. Je bent ondernemend, 

communicatief sterk en gaat graag met mensen om. 
Daarnaast zoek je graag de spanning op. Jouw 
werk gaat altijd door, maar daar haal jij juist je 

energie uit. De beloning is daardoor des 
te groter.

Verder studeren en baankansen
Of je straks een eigen bedrijf wilt starten, in loondienst 
gaat werken of verder wilt leren op het hbo. Met dit 
diploma op zak vergroot je je kansen enorm. 



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

Meer info? Ga naar: 
gildeloopbaancentrum.nl.

Waarvoor kun je terecht bij 
het Gilde Loopbaancentrum?
 

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

over onder andere ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid.



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

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

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

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





#hetechtewerk



Fun & 
Feitjes

Opleidingen Aankomend  
Medewerker Grondoptreden en 
Aankomend Medewerker  
Onderofficier Grondoptreden NR1 
van NL (Keuzegids mbo 2021)
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Studenten 
geven Gilde 

Instituut voor 
Veiligheid 

gemiddeld 
een 7.2

7.2

Bij Gilde 
Instituut voor 

Veiligheid 
kun je 

cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE

Defensie heeft 3 hoofdtaken. 
-  Beschermen van eigen grondgebied 
en dat van bondgenoten.

-  Bevorderen van (internationale)  
rechtsorde en stabiliteit.

-  Leveren van bijstand bij  
rampen en andere crisissituaties
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Ruim 200
studenten

9 verschillende 
opleidingen

>9

Elk jaar 99% 
geslaagd

Onze studenten 
assisteren bij  

ME-oefeningen 
van politie en 

marechaussee

Alle studenten van 
Gilde Instituut voor 
Veiligheid gaan in 
de tweede week 
van de opleiding op 
driedaagse bivak

Er werken 21  
stagebedrijven samen met 

Gilde Instituut voor 
Veiligheid

De studenten 
van Gilde Instituut voor Veiligheid 
worden ingezet bij herdenkingen, 
veteranendagen, Cityrun en Venloop

Gevestigd in 
Roermond
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Contact

onze 
vakscholen:

Benieuwd
naar onze 

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



locatie Gilde  
Instituut voor Veiligheid

Gilde Instituut voor Veiligheid
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeinstituutvoorveiligheid.nl

Vind en volg ons:

 @gildeveiligheid

 gildeveiligheid

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1
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Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Ons actuele opleidingsaanbod vind je op gildeopleidingen.nl



past  
veiligheid  
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


