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Neem dan snel een kijkje  
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#hetechtewerk 4 

Kapper 8
Kapper (niveau 2) 12
Haarstylist Dame/Haarstylist Heer (niveau 3) 14
Salonmanager Dame/Salonmanager Heer (niveau 4) 16 

Schoonheidsspecialist 28
Schoonheidsspecialist (niveau 3) 32
Allround Schoonheidsspecialist (niveau 4) 34

Gilde Loopbaancentrum 46

Gilde Bedrijfsopleidingen 48

Contact 50

In
ho

ud
so

pg
av

e



4

Iemand helemaal laten ontspannen  
met een massage of een complete  
make-over geven? Bij Gilde 
Wellness & Beauty College leiden we 
mensen op voor werk dat er écht toe doet. 
We zorgen voor een mooier Nederland.

Schoonheid zit van binnen. Samen zorgen 
we ervoor dat deze beauty ook naar buiten 
straalt. Dit doen we door mensen op hun 
gemak te stellen en in de watten te leggen. 
Hier zijn veelbelovende denkers én doeners  
voor nodig. Die vanuit hun hart 'met hoofd 
en handen' werken.

#hetechtewerk
Gilde Wellness & Beauty College biedt vakonderwijs met sterke 
wortels in Noord- en Midden-Limburg en bij internationale 
wellnesscentra. Door studenten op te leiden van kapper  
tot schoonheidsspecialist werkt Gilde Wellness & Beauty 
College elke dag aan haar missie; het ontwikkelen van 
vakmensen met een stevige basis voor de toekomst.

Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de 
echte wereld. Wij staan voor het echte werk, het ambacht, 
van vakmensen. Binnen een groot netwerk brengen we 
kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige, veilige  
en vertrouwde omgeving.

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

WELKOM BIJ GILDE WELLNESS  
& BEAUTY COLLEGE.
HET ECHTE WERK.
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De opleidingen van Gilde Wellness & 
Beauty College gaan veel verder dan 
het creëren van een nieuw kapsel of 
een ontspannende massage. Jij leert 
naar de klant te luisteren en speelt in 
op wat hij nodig heeft.  

Aanbod in opleidingen
Van kapper tot salonmanager of 
schoonheidsspecialist: wij hebben  
de perfecte opleiding voor jou! Ze zijn 
verdeeld over 2 richtingen: Kapper  
en Schoonheidsspecialist.

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

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
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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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Als de klant bij jou in de stoel zit, zie jij gelijk 

wat er nodig is om het kapsel nóg mooier 

te maken. Je geeft advies, maar luistert ook 

goed naar de wensen van de klant. Deze zijn 

voor iedereen anders dus jouw werk is heel 

afwisselend. Één ding is elke dag hetzelfde: jij 

zorgt dat klanten tevreden en vol zelfvertrouwen 

de deur weer uitlopen.

OPLEIDINGEN •  Kapper

•  Haarstylist Dame/
Haarstylist Heer 

•  Salonmanager Dame/ 
Salonmanager Heer 

12

14

16

Kom knappe 
kapsels knippen

Niveau
2, 3 
en 4
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ONDERWIJS

kwalificerend, ontwikkelingsgericht  
en persoonlijk.

KOP onderwijs

Ons onderwijs is opgebouwd uit verschillende modules die je in jouw 

eigen tempo doorloopt en daarbij kies je je eigen leerroute. Samen 

met je trajectbegeleider, dit is je individuele coach, kijken we naar 

jouw leerwensen. We hebben oog voor wat het leerbedrijf van jou 

vraagt. De docenten dagen je voortdurend uit in een realistisch leer-

omgeving en daarnaast doe je praktijkervaring op tijdens je stage. 

#hetechtewerk
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Leer de fijne kneepjes van het kappersvak bij Gilde 
Wellness & Beauty College. Tijdens de opleiding 
leer je de basishandelingen wassen, masseren, 
knippen, föhnen en kleuren. Behandelingen voer je 
uit op modellen die je zelf regelt. Hygiëne-, milieu- 
en arboregels zijn belangrijke onderdelen die ook 
terugkomen tijdens de lessen. Praktijkervaring doe 
je op tijdens stages in een erkende kapsalon en in 
onze eigen salon @PUUR.  
 
 

Omdat steeds meer kappers de make-up en 
nagelbehandelingen voor klanten verzorgen, spijker 
je je kennis bij met keuzedelen. Dit zijn aanvullende 
vakken die je net dat beetje extra geven. Naast al 
deze lessen krijg je ook nog Nederlands, rekenen, 
loopbaan en burgerschap.

Kapper

Kapper Niveau 2

Niveau

niveau 2

Duur

1 - 2 jaar

Startsalaris

€ 1.100,- / € 1.200,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

creatief, 
klantvriendelijk, 

nauwkeurig 

12
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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 pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 4.

Verder studeren en baankansen
Kappers in onze regio hebben 
voldoende kans op het vinden 

van een baan binnen hun 
vakgebied. De werkgelegenheid 
krijgt een dikke voldoende! Ook 

kun je gaan voor het diploma 
van Haarstylist Dame/Heer of 
Salonmanager Dame/Heer.

Uit het vak

Als kapper doe je niet ‘iets met haren’, maar 
juist een heleboel met mensen. Je beantwoordt 

de telefoon, maakt met iedereen een praatje 
en geeft advies over producten en kapsels. Je 

bent klantvriendelijk en neemt voor iedereen de 
tijd. Je knipt, föhnt, kleurt en wast. Ook reken je 

behandelingen af en verkoop je producten. Samen 
met je collega’s zorg je ervoor dat de klanten de 

salon weer tevreden en met een fantastische 
coupe verlaten.
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Kleuren, snijden, modelleren, opsteken, vlechten  
en speciale kapsels creëren zijn onderdelen van  
je opleiding Haarstylist Dame. Kies je voor de 
opleiding Haarstylist Heer dan leer je alle technieken 
van het heren kappersvak, denk aan het knippen en 
snijden van het kapsel. Maar ook het knippen, 
trimmen en scheren van baard en snor. Je leert niet 
alleen alle technieken van het kappersvak, maar ook 
hoe je deze zo creatief mogelijk inzet om de mooiste 
kapsels te creëren. Dit oefen je in praktijklessen, in 
onze salon @PUUR en tijdens stages bij een erkende 
kapsalon. 

Je geeft ook vakkundig advies over kapsels, 
haarkleuren en verzorgingsproducten. Oefening 
baart kunst! Daarom neem je vaak modellen mee 
naar school op wie jij je knip- en verfkunsten oefent. 
Naast al deze lessen krijg je ook nog Nederlands, 
rekenen, loopbaan en burgerschap. Zoals bij alle 
opleidingen volg je keuzedelen. Dit zijn aanvullende 
vakken die je net dat beetje extra geven. 

Haarstylist Dame/
Haarstylist Heer 

Kapper Niveau 3

Niveau

niveau 3

Duur

2 - 3 jaar
1 jaar 

kopopleiding 
(na diploma

niveau 2 
Kapper)

Startsalaris

€ 1.250,- / € 1.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie

Venlo

Competenties

creatief,  
fijne motoriek, 
klantvriendelijk 
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Uit het vak

Je werkt in een kapperszaak. Jij bent een zelfstandige 
kapper die heel de dag in de weer is. Soms is het best 
hectisch, bijvoorbeeld als er een aantal klanten zitten 
te wachten. Dankzij een goede planning en duidelijke 

communicatie met je collega’s of team heb jij alles onder 
controle. Ook geef je vanuit jouw rol advies. Je knipt, 
föhnt, kleurt, snijdt, modelleert, vlecht, steekt op en 

zet permanenten.

Verder studeren en baankansen
Kappers in onze regio hebben 
voldoende kans op het vinden 

van een baan binnen hun 
vakgebied. De werkgelegenheid 

krijgt een dikke voldoende!  
Je kunt hierna ook nog 
de niveau 4-opleiding 

Salonmanager Dame of 
Salonmanager Heer gaan doen.
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Kapper Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar
1 jaar 

kopopleiding  
(na niveau 3  
Hairstylist 

Dame/Heer)

Startsalaris

rond de € 1.500,- en  
€ 1.600,- in 

loondienst. Voor een 
salon manager met 
een eigen zaak is  

dit wisselend.

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

creatief,  
fijne motoriek, 

inlevingsvermogen, 
klantvriendelijk, 

nauwkeurig

Ondernemen zit in je bloed. Je leert een 
ondernemersplan op te stellen en hoe je collega’s 
motiveert. Voor het runnen van een kapsalon leren 
we je niet alleen alles over de laatste haarmode 
en kniptechnieken, maar ook over boekhouden en 
personeelsbeheer. Daarnaast leer je vaktechnische 
trainingen voor te bereiden en verzorgen. Een hele 
klus! Na deze opleiding weet jij hoe je jouw team 
motiveert en je klanten tevreden stelt. 

Arboregels en -wetten op het gebied van 
kwaliteit en veiligheid zijn ook onderwerpen die 
je tegenkomt tijdens je lessen. Dit zijn vooral 
theorielessen, maar ook in de praktijk ga je flink 
aan de slag.  

Je ontwikkelt en presenteert je eigen haarmodelijn 
op basis van de laatste trends. Je leert 
specialistische haarbehandelingen uitvoeren en 
je vakmanschap op een creatieve manier inzetten. 
Naast al deze lessen krijg je ook nog Nederlands, 
rekenen, loopbaan en burgerschap. Zoals bij alle 
opleidingen volg je keuzedelen. Dit zijn aanvullende 
vakken die je net dat beetje extra geven.

Salonmanager Dame/ 
Salonmanager Heer
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Uit het vak

Je hebt een eigen salon of bent salonmanager 
in een kapperszaak. Je stuurt het kappersteam 
aan en voert zelf behandelingen uit waar nodig. 
De kwaliteit bewaken is een van je belangrijkste 

speerpunten. Heeft een van je medewerkers moeite 
met een bepaalde techniek? Dan help je ze een 

handje of regel je bijscholing. Ook de boekhouding, 
planning en administratie behoren tot jouw 

verantwoordelijkheden. Een goede band met je 
medewerkers vind je heel belangrijk, maar ook 

de klanten krijgen alle aandacht.

Verder studeren en baankansen
Kappers in onze regio hebben voldoende 
kans op het vinden van een baan binnen 
hun vakgebied. De werkgelegenheid krijgt 
een dikke voldoende! Je kunt natuurlijk ook 
verder studeren op het hbo.

Masterclass
Speciaal voor de zeer gemotiveerde student die op zoek is naar extra uitdaging en 
verdieping is er de masterclass. Iets voor jou? Dan schrijf je aan het einde van het 
2e jaar een motivatiebrief. Een jury beoordeelt deze en beslist of je in leerjaar 3 
mag deelnemen aan de masterclass. De masterclass bestaat uit bijvoorbeeld:  
social media, pitchen of haar- en hoofdhuidproblemen.
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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.

19

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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MUSTAFA JANSSEN, 
OUD STUDENT KAPPER EN  
EIGENAAR TOPSTYLISTEN 
HAAR&HEM

De aantrekkingskracht van zijn nieuwe, 
luxe kapsalon in Herkenbosch reikt 
van Maastricht tot in Venlo. Zijn 
geheim? “Blijven vernieuwen, goed 
luisteren naar de klant, het juiste 
advies geven en de mensen een 
thuisgevoel bieden. Mijn missie is de 
klanten blij en mooi maken.”

Aan de Craenberglaan in Herkenbosch 
heeft hij een kapsalon die ook 
topkwaliteit uitstraalt. Met eersteklas 
materialen en een warme sfeer. “We 
doen ook make-up en helpen bij 
hoofdhuidproblemen. Dat hoge niveau 
streven we telkens weer na. Bij ons 
vinden ze echt hun verwenmoment.”

                 Een droom 
die is uitgekomen.

EEN EERSTEKLAS KAPSALON
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Mustapha leerde de kapperspraktijk bij Gilde 
Wellness & Beauty College. “Die studie heb ik als 
fijn ervaren. Ik was geen studiebol en voelde me 
pas echt gelukkig als ik zelf met de handjes aan 
de slag kon. Ik ben begonnen als medewerker 
in een kapsalon. Maar dan komt het moment dat 
je merkt dat je in die rol niet meer kunt groeien. 
En dan ga je denken aan een eigen zaak. De 
band met Gilde Wellness & Beauty College is 
altijd gebleven. We zijn een vast stagebedrijf 
van de school. Drie van onze medewerkers zijn 
hier begonnen als stagiaire van Gilde Wellness & 
Beauty College en hebben zoveel talent dat ze nu 
in vaste dienst zijn.” 
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De haren in de plooi en de baard mooi in het 

gareel. De moderne man gaat steeds vaker 

voor het complete plaatje. Waarbij hij ook de 

wenkbrauw-, oog- en neusharen niet uit het oog 

verliest. En waar kun je dan beter naartoe dan 

een barbier? Een vakspecialist die zijn knip-, 

föhn-, snijd- en scheervaardigheden beheerst en 

tegelijkertijd zorgt voor beleving. Als een van de 

weinige roc’s bieden wij het keuzedeel Barbier 

aan in onze eigen barbiershop.

Als je (baard)haar 
maar goed zit

Keuzedeel
Barbier
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Andere keuzedelen 
waaruit je kunt kiezen 

zijn bijvoorbeeld:

nagelstyling, visagie 
of image styling.



Welkom 
bij salon 
@PUUR 

Aan de Groenveldsingel in Venlo zit onze salon @PUUR 
– jouw mooiste jij. In deze sfeervolle en professioneel 
ingerichte salon proef je als student van Gilde Wellness 
& Beauty College het echte werk. Je oefent alle 
behandelingen op échte klanten: van een nieuwe coupe 
tot een complete schoonheidsbehandeling. Je knipt, wast, 
epileert, masseert, verft en brengt make-up aan. 

24
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Wil jij je ook een keer  
in de watten laten 

leggen bij  
salon @PUUR? 

Maak een afspraak via 
de website.
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Fun & 
Feitjes
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Studenten  
geven Gilde  
Wellness &  

Beauty College 
gemiddeld

 een 7.2

Onze kappers van Gilde 
Wellness & Beauty College 
zijn al 3 keer op rij winnaar 

van de scholenwedstrijd 
"Funk up your Head"

7.2
De eerste make-up werd gemaakt 
door Egyptenaren en bestond uit  
koper en lood

De dikste huid zit onder 
je voeten en op je handen. 
De dunste huid zit op je oogleden, 
deze is maar 0,02 mm dik

Wij hebben 
gemiddeld 

120.000 haren 
op ons hoofd
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Meer dan 340
studenten

Gilde Wellness & 
Beauty College  
NR1 regio Zuid  

(Keuzegids mbo 
2021)

7
verschillende 
opleidingen

>7

Elk jaar 
ongeveer 150
gediplomeerden

Gevestigd 
in Venlo

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

Bij Gilde 
Wellness 
& Beauty 
College kun 
je cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE

Er werken ruim  
400 stagebedrijven samen  

met Gilde Wellness  
& Beauty College
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Een schoonheidsspecialist weet hoe belangrijk 

het uiterlijk en welzijn is. Mensen die er goed 

uitzien voelen zich vaak ook goed. Ze presteren 

beter en zijn over het algemeen gelukkiger.  

Jij gebruikt je creativiteit en helpt mensen aan 

een verzorgder uiterlijk. Je zorgt dat de klant 

zelfverzekerd de salon verlaat.

OPLEIDINGEN • Schoonheids specialist

•  Allround 
Schoonheidsspecialist

32

34

Kom Nederland 
mooier maken

Niveau
2, 3  
en 4
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Modulair, Ondersteunend,  
Ontwikkelingsgericht  
Integratief onderwijs. 

MOOIerwijs

Krachtig, uitdagend en vernieuwend onderwijs, dat is wat wij 

je bieden bij de opleidingen tot schoonheidsspecialist. Tijdens  

workshops en practica ontwikkel jij je tot een echte professional. 

Daarnaast zorgen het bijwonen van colleges ervoor dat je alle  

theoretische vakkennis leert. Zelfs algemene vakken, zoals  

Nederlands zijn beroepsgericht. 

 

Jouw trajectbegeleider (dit is je persoonlijke coach) en docenten 

begeleiden én ondersteunen je. Wie ben jij, wat kun je en wat wil je 

bereiken? Dit vinden wij heel belangrijk en het maakt ons onderwijs 

persoonlijk en vertrouwd. 

Samen met jouw studiegroep ga je aan de slag met uitdagende  

challenges. Doordat daarnaast de leerstof opgedeeld is in modules, 

biedt dit je houvast, structuur én de ruimte om de opleiding in eigen 

tempo af te ronden. Mooi toch?!

30

ONDERWIJS
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Je leert alles over lichaams- en gezichts-
behandelingen, hand- en voetverzorging en de 
basistechnieken make-up. Een huidanalyse en 
behandelplan opstellen zijn ook belangrijke taken 
van een schoonheidsspecialist. Iedereen heeft 
een andere huid waarop de juiste huidverzorging 
afgestemd moet worden. De theorie bestaat uit 
lessen over anatomie en fysiologie en over de 
stoffen in de producten die je gebruikt. In de 
praktijklessen leer je bijvoorbeeld masseren, 
wimpers verven en epileren.  

Oefenen op je medestudenten, modellen en echte 
klanten doe je in onze eigen salon @PUUR en 
in de praktijklessen. Je krijgt ook Nederlands, 
ondernemen en rekenen. Zoals bij alle opleidingen 
volg je een of meer keuzedelen. Dit zijn aanvullende 
vakken die je net dat beetje extra geven.

Schoonheids specialist

Schoonheids specialist Niveau 3

Niveau

niveau 3

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.300,- / € 1.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

visueel ingesteld, 
klantvriendelijk,  

nauwkeurig

32

Verkorten 
kan!
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Uit het vak

Je werkt in een schoonheidssalon, bij een 
wellnesscentrum of misschien wel in een luxe 

parfumeriezaak. Ook in een hotel of op een cruiseschip 
werken vaak schoonheidsspecialisten. Je analyseert de 
huid en stelt een behandelplan op. Naast het verzorgen 

van de huid, help je klanten ook met het weghalen 
van ongewenste lichaamsbeharing of je geeft ze een 

massage. Daarnaast adviseer je de klanten over 
producten die perfect zijn voor hun huidtype en 
regel je administratieve zaken, zoals de inkoop.

Verder studeren en baankansen
Limburg heeft veel goede schoonheidsspecialisten waardoor er niet altijd genoeg banen 
zijn voor iedereen. Vooral in Midden- en Noord-Limburg is de concurrentie hoog. Zoek je 
het iets meer richting Zuid-Limburg dan heb je al meer kans op het vinden van een baan 
binnen jouw vakgebied. Of kies voor een baan in de internationale wellness branche. 
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Je maakt kennis met de vele kanten van 
beauty en wellness. Natuurlijk leer je alles over 
schoonheidsbehandelingen. En hospitality loopt 
als een rode draad door je opleiding. Je oefent 
je kennis in de praktijklessen, in onze eigen 
salon @PUUR én bij je stage. Je leert hier alles 
over lichamelijke verzorging en specialisaties die 
gericht zijn op massages en huidverbetering. 
Denk aan acnebehandelingen, shiatsu- of 
bindweefselmassages. Je doet ook huidanalyses  
en maakt behandelplannen.  

De theorie is daarbij ook belangrijk. Deze gaat 
over anatomie, fysiologie, arboregels en hygiëne. 
Bovenop al deze vakken en lessen krijg je ook nog 
Nederlands, Engels, ondernemen en rekenen. Zoals 
bij alle opleidingen volg je een of meer keuzedelen. 
Dit zijn aanvullende vakken die je net dat beetje 
extra geven.

Allround 
Schoonheids specialist

Schoonheids specialist Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar
1 jaar  

(na diploma  
niveau 3  

Schoonheids- 
specialist)

Startsalaris

€ 1.400,- / € 1.500,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

inlevingsvermogen, 
fijne motoriek, 
kritische blik, 
nauwkeurig

Verkorten 
kan!
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Uit het vak

Je werkt in een (inter)nationale wellness-, spa- en/
of thermenomgeving. Bijvoorbeeld een luxe hotel, 

vakantiepark, (huidverbeterende) schoonheidssalon of 
fitnesscentrum. Als allround schoonheidsspecialist ben 
je vaak gespecialiseerd in behandelmethodes, zoals de 
behandeling van acne of andere huidverbeteringen. Bij 

aandoeningen die niet in één keer op te lossen zijn, 
stel je een behandelplan op. Administratieve taken 

horen er ook bij. Misschien open  
je wel je eigen beautysalon?

Verder studeren en baankansen
Limburg heeft veel goede schoonheidsspecialisten 
waardoor er niet altijd genoeg banen zijn voor 
iedereen. Zoek je het iets meer richting het zuiden 
van onze provincie dan heb je meer kans op het 
vinden van een baan binnen jouw vakgebied. Of kies 
voor een baan in de internationale wellness branche. 

Expert of Wellness
Een plusprogramma voor de gemotiveerde student die op zoek is naar extra 
uitdaging en verdieping. Studenten uit het 2e jaar krijgen de kans zich te 
ontwikkelen tot Expert of Wellness. Het programman is zeer afwisselend. Zo krijg je 
masterclasses van gedreven en deskundige vakmensen uit het bedrijfsleven. Door 
deel te nemen aan dit programma, behaal je een certificaat bovenop je diploma, en 
vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt.
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LISETTE VAN ROOIJ 
VAN ART DE BEAUTÉ IN MEIJEL

“Ooit ben ik begonnen om stagiairs op 
te leiden, omdat ik het gewoon heel druk 
had. Je kunt dan ‘nee’ verkopen of iets 
anders verzinnen. Ik koos voor dat laatste. 
Inmiddels ben ik zo’n 11 jaar stagebedrijf 
van Gilde Wellness & Beauty College. 
Meestal heb ik 2, soms wel 3 stagiairs 
tegelijk. Ik vind het heel fijn om hen iets te 
leren. En ze zelfvertrouwen te geven. Als 
ik merk dat ze er echt voor willen gaan, 
dan ga ik er ook voor. Het is geven en 
nemen. Ik leg hen graag uit waarom ze iets 
(moeten) doen. Daar leren ze het meest 
van. Ik hou hen een spiegel voor. Zou jij 
het leuk/fijn vinden als je zo verwelkomd 
wordt? Als je dit doet, hoe zal de klant dat 
ervaren? Wat denkt iemand als hij deze 
etalage bekijkt? Zo gaan ze zelf dingen 
inzien. Ik vind het mooi om te zien hoe ze 
onervaren binnenkomen en uiteindelijk 
de deur uitgaan met het gevoel dat ze het 
vak beheersen. Natuurlijk moeten ze als ze 
gaan werken nog meer ervaring opdoen en 
nog meer groeien, maar als ik hen een heel 
eind op weg kan helpen, geeft me dat veel 
voldoening.”

Art de Beauté totaal cosmetique 

STAGEBEDRIJF AAN HET WOORD

Ik vind het heel  
fijn om hen 

iets te leren. En ze 
zelfvertrouwen  

te geven.
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Beleving is o  
zo belangrijk

Keuzedeel
Wellness en sauna

De olie en de ruimte zijn lekker warm, 

de lavendel-geurkaars doet goed z'n 

best, het licht is gedempt, er klinkt een 

rustgevend achtergrondmuziekje...  

de massage kan beginnen.  

De beleving is o zo belangrijk bij een 

wellnessbehandeling of een dagje 

sauna. Je legt de klant echt in de watten 

en bezorgt hem een heerlijk dagje, waar 

hij nog graag aan terugdenkt met een 

smile op zijn gezicht.  

In het keuzedeel Wellness bij Gilde 

Wellness & Beauty College leer je alles 

over die beleving. Maar zeker ook over 

de behandelingen zoals: hotstone 

massage, kruidenstempelmassage, 

ayurveda massage, hamam-

behandelingen, klankschalen, 

oorkaarsen, spa manicure en pedicure. 

Het verzorgen van opgietingen krijg je 

onder de knie tijdens een bezoek aan 

een sauna.
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LOOP
JE MEE ?

4040

CARLIJN
STUDENT 
SCHOONHEIDSSPECIALIST

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom in de wereld van 

Schoonheidsspecialist 

van Gilde Wellness & 

Beauty College in Venlo.

Benieuwd hoe het er 

tijdens een pratijkles aan 

toe gaat?



KIJK
JE MEE ?
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AUKJE
STUDENT AAN DE 

KAPPERSOPLEIDING

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij de kappers van 

Gilde Wellness & Beauty 

College in Venlo

Benieuwd hoe het er  

op locatie aan 

toe gaat?
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Cynthia aan het w
oo

rd

Fadime 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? 
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Word jij dat  
zwaargewicht in  
jouw vakgebied?

• Met een hoger niveau de arbeidsmarkt op
•  Klaar voor een doorstroom naar een hoger 

mbo-niveau of zelfs het hbo
• Verbreden van je kennis 
• Een sterke basis
• Breder inzetbaar
• Specialiseren in een vakgebied
• Nog meer uit je opleiding en jezelf halen

VAKMAN ONDERNEMER, NIVEAU 4 
Verwezenlijk je droom en start een eigen bedrijf!

LEIDINGGEVENDE TEAM, AFDELING 
EN PROJECT, NIVEAU 4 
Leer in één jaar de skills van een goede 
leidinggevende vakman.

Kijk voor meer info over deze en andere opleidingen 
op onze website gildeopleidingen.nl.

Uitgelicht! 

Voordelen voor jou 

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

Meer info? Ga naar: 
gildeloopbaancentrum.nl.

Waarvoor kun je terecht bij 
het Gilde Loopbaancentrum?
 

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

over onder andere ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid.
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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 soms 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

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

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

Vind jij proeven aan de praktijk leuk, maar wil je 
toch liever wat vaker ‘gewoon’ naar school gaan? 
Kies dan voor een bol-traject! Bij een bol-opleiding 
wissel je periodes school af met stage waar je de 
geleerde theorie kan toepassen in het werkveld. Een 
fijne bijkomstigheid: als bol-student heb je recht op 
studiefinanciering en een studentenreisproduct.
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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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Venlo
Groenveldsingel 40

locatie Gilde Wellness  
en Beauty College

Gilde Wellness & Beauty College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildewellnessbeautycollege.nl

Vind en volg ons:

 @gildewellnessbeauty 

 gildewellnessbeauty

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  
wellness en 
beauty  
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


