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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 
gildezorgcollege.nl.
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Mensen begeleiden, verplegen en  
verzorgen. Zorg is overal. Bij mensen  
thuis, in ziekenhuizen en in instellingen.  
Bij Gilde Zorgcollege leiden we mensen 
op voor werk dat er écht toe doet. 
Zorgmedewerkers vormen namelijk het 
kloppende hart van onze samenleving.

Zorg is 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

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

Gilde Zorgcollege biedt vakonderwijs met sterke wortels in 
Limburg. Door studenten op te leiden van verpleegkundige en 
verzorgende tot zorgtechnicus, werkt Gilde Zorgcollege elke 
dag aan haar missie: het ontwikkelen van vakmensen met een 
stevige basis voor de toekomst.

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

WELKOM BIJ GILDE ZORGCOLLEGE. 
HET ECHTE WERK.
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Zorg is overal. Bij mensen thuis, in 
ziekenhuizen, in instellingen. Het zorgt 
dat mensen lekkerder in hun vel zitten. 
Of dat ze zich niet meer ongerust 
hoeven te maken om hun zieke 
familielid.

Aanbod in opleidingen
Zorg gaat veel verder dan wonden verzorgen of een 
infuus aanleggen. Je hebt het in alle soorten en maten. Denk aan 
geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, 
thuiszorg en ouderenzorg, om er maar eens een paar te noemen. 
Met een opleiding van het Gilde Zorgcollege op zak kun je  
direct aan de slag in de zorg of verder studeren, bijvoorbeeld 
voor hbo-verpleegkundige. De perfecte basis voor jouw 
toekomst in de zorg! De opleidingen zijn verdeeld in de volgende 
richtingen: Facilitaire Dienstverlening, Verpleging, Verzorging en 
Zorgtechniek.

wat kies jij?

5

Ik koos voor 
Mbo- 
Verpleegkundige...
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

6
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Kom je er niet aan uit welke opleiding je  
wilt volgen? Dat kunnen we ons goed 

voorstellen. Er is een enorm aanbod om  
uit te kiezen. We helpen je graag verder!  

Maak een gratis afspraak met een 
loopbaanadviseur.

Aanmelden!

Heb je al je opties goed afgewogen 
en weet je het helemaal zeker?

Dan ben je er helemaal klaar voor. 
Meld je meteen aan voor een opleiding!

gildeopleidingen.nl

Deze activiteiten geven je een goed beeld  
van een opleiding en de locatie. Een bonus  
is dat je direct vragen kan stellen aan een  

docent of student. Weet je nog niet waar je  
naar toe wilt? Doe eerst de studiekeuzetest  

en vraag onze vakschoolbrochures aan.

Infoavond, open dag  
en X-perience Loopbaanadvies



88

Je houdt van afwisselend werk en werkt 

graag met je handen. Netjes en beleefd ben 

jij van nature. Dat komt goed uit want als 

medewerker facilitaire dienstverlening ben 

jij veel met mensen bezig. 

Jouw dag begint vaak met een kopje koffie. 

Daarna bespreek je met je leidinggevende 

wat er die dag moet gebeuren. Dit kan van 

alles zijn. Van onderhoud aan gebouwen tot 

schoonmaken, en van maaltijden bereiden 

tot spullen verplaatsen.  

Geen dag is hetzelfde.

OPLEIDINGEN •  Medewerker Facilitaire 
Dienstverlening 

Kom met
mensen werken

10

Niveau
2
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Medewerker 
Facilitaire Dienstverlening

Niveau Duur Startsalaris

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

Leerweg

bol

Locatie Competenties

behulpzaam, flexibel, 
praktisch ingesteld

Niveau 2

1 - 2 jaar

Bij de opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening 
leer je veel in de praktijk tijdens stages. Op school krijg je 
les in huishouden, administratie, catering, onderhoud en 
receptiewerk. Je volgt ook algemene vakken zoals Nederlands 
en rekenen. De studenten van de opleiding Medewerker 
Facilitaire Dienstverlening volgen onderwijs samen met 
studenten van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn.

Geleen, 
Roermond,

Venlo, Venray, 
Weert

niveau 2

Facilitaire Dienstverlening
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Uit het vak
Je werk is net zo afwisselend 

als de opleiding. ‘Facilitaire’ dienstverlening 
zegt het al: je faciliteert. Of, beter gezegd, 

jij zorgt ervoor dat alles in het gebouw waar je 
werkt vlot verloopt, voor cliënten, bezoekers of 

werknemers.

Bij het reilen en zeilen van een gebouw komt 
van alles kijken. Jij houdt je bijvoorbeeld bezig 
met schoonmaak, onderhoud, voorraadbeheer, 

catering of de post. Als professioneel 
manusje-van-alles draai jij nergens 

je hand voor om.

Verder studeren en baankansen
In Noord- en Midden-Limburg is de baankans het grootst. Je kunt natuurlijk ook 
doorstuderen en een mbo niveau 3-diploma halen. Misschien haal je daarna zelfs een 
niveau 4-papiertje! Zo specialiseer jij je nóg meer en vergroot je je baankansen.



12

Een heuse woning met zelfs een tuintje. 
Dat is Leerrijk; een leerwoning in ons 

gebouw aan de Kerkeveldlaan in Roermond. 
Studenten van de opleiding Facilitaire 
Dienstverlening en Helpende Zorg/

Welzijn ervaren in een huiselijke sfeer wat 
er zoal komt kijken bij de verzorging of 

ondersteuning in een thuissituatie.

Leerrijk, 
een huis om 
in te leren
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Leerrijk, 
een huis om 
in te leren
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Niemand heeft graag hulp nodig. Maar als je 

het toch nodig hebt, dan wil je graag dat het 

goed gebeurt. Jij bent een sociale en nette 

verzorger. Je behandelt een cliënt als mens, 

niet als een nummer. 

Je bent van nature een verzorgend persoon en 

hebt een luisterend oor. De verzorging in gaan 

is voor jou dan ook een logische keus. Andere 

mensen blij maken, geeft jou een fijn gevoel.

OPLEIDINGEN •  Dienstverlening en Zorg 
(niveau 1)

•  Helpende Zorg/Welzijn 
(niveau 2)

• Verzorgende-IG (niveau 3)

Kom helpen

16

18

22

Niveau
1, 2  
en 3
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Dienstverlening en Zorg

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris

€ 1.100,- / € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

behulpzaam, 
inlevingsvermogen, 

mensenkennis, 
zorgzaam

ENTREEOPLEIDING Niveau 1

Venlo,
Weert,

Roermond

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

Praktijkles, dát staat centraal tijdens deze opleiding. 
Je leert op-en-top schoonmaken, maar krijgt ook les  
in het ondersteunen van hulpbehoevende mensen.  
Op school krijg je vakken zoals Nederlands en 
rekenen. Daarmee leg je een goede basis om door te 
kunnen stromen naar niveau 2.  

Na 4 maanden krijg je een studieadvies.  
We kijken dan naar je studieresultaten,  
inzet en gedrag om te bepalen of dit de opleiding 
voor jou is of niet. Zit je niet echt op je plek?  
Je trajectbegeleider zoekt dan samen met jou  
naar een andere opleiding.
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Uit het vak

Na deze opleiding kun je 
meteen aan het werk, bijvoorbeeld 
in een zorgcentrum, in de horeca

of bij de thuiszorg. Je helpt bij het opruimen 
en schoonmaken. Hebben bewoners van het 

zorgcentrum boodschappen nodig? 
Dan ga jij even mee om ze te helpen. 
Het werk is heel afwisselend: van licht 

verzorgend werk tot een 
praatje maken. 

Verder studeren en baankansen
Deze opleiding is een hele goede  
basis om door te kunnen stromen 

naar niveau 2, en misschien 
wel uiteindelijk naar een niveau 

3-opleiding. Dit vergroot je 
baankansen. In de verpleegkunde is 

bijvoorbeeld heel  
veel werk te krijgen!
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Helpende 
Zorg/Welzijn

Niveau Duur Startsalaris

€ 1.400,- / € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

behulpzaam, 
communicatief,  

praktisch ingesteld,
rechtvaardig

Niveau 2

1 - 2 jaar Sittard, Geleen, 
Roermond, 

Venlo, Venray, 
Weert

niveau 2

Verzorging

Je leert hoe je kinderen, ouderen, zieken of mensen met 
een lichamelijke beperking helpt met dagelijkse dingen, 
zoals koken, administratie of persoonlijke hygiëne. Je krijgt 
praktijklessen en volgt workshops. Je loopt veel stage bij 
verschillende doelgroepen, zodat je voorbereid bent op alle 
situaties. Je krijgt ook les in Nederlands en rekenen.
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Uit het vak

Je werkt bijvoorbeeld bij een 
gastouder, op een kinderdagverblijf 

of zorgboerderij. Of in een zorgcentrum, 
revalidatiecentrum of woonbegeleidingscentrum 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Hier ben je de reddende engel van de patiënten 
of bewoners. Van mensen met een geestelijke of 
lichamelijke beperking tot mensen die revalideren 
na zwaar hersenletsel. Superdivers en dankbaar 

werk, want iedereen heeft zo zijn eigen behoeften. 
Je helpt ze bijvoorbeeld met aankleden, 

boodschappen doen of hun kamer opruimen. 
Als het kan, leer je ze hoe ze zelf meer 
kunnen doen, om ze beetje bij beetje 

meer zelfstandigheid 
terug te geven.

Verder studeren en baankansen
De werkgelegenheid stijgt. In onze regio 
is deze het grootst van Nederland. 
Je kunt natuurlijk altijd verder studeren. 
Bijvoorbeeld Verzorgende-IG.
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EEN DAGJE BIJ

Helpende Zorg/Welzijn

Verzorging

20

 

 

09.00
Elke ochtend starten we 
samen op. Met andere 
studenten, een docent en 
een medewerker/vrijwil-
liger van Samen Zorgen 
Huis Leudal kijken we 
wat er deze dag op de 
planning staat en maken 
een taakverdeling.

10.00

Ik maak een wandeling en 
doe een spelletje met een 
bewoner. Daarna gaan we 
boodschappen doen voor 
de middagactiviteit. Een 
student helpt in de keuken 
mee bij het voorbereiden 
van de lunch.

OPSTARTEN LET'S GO! LUNCH

12.00
Rond lunchtijd halen we 
de bewoners op voor 
de lunch. We serveren 
de maaltijd en assiste-
ren ook bij het eten zelf.

 

MIDDAGACTIVITEIT

13.00

Na de lunch ruimen we 
alles op en brengen 
we de bewoners terug 
naar hun kamer. Andere  
studenten gaan alvast 
aan de slag met de  
middagactiviteit.

Niveau 2 

Jennifer over een dagje in de praktijk Samen Zorgen Huis Leudal. 8 weken lang, 1 dag in de week 
gaat Jennifer met haar klas aan de slag met het echte werk.

Het Samen Zorgen Huis Leudal is gevestigd in het voormalige klooster Mariabosch in Baexem. 
Het richt zich op mensen die vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen, moeten revalideren 
of hun laatste levensfase ingaan. Op liefdevolle en deskundige wijze ontvangen zij kortdurende 
zorg. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, verpleegkundige en met steun van diverse 
zorginstanties.
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13.30

In de middag kiezen 
de bewoners een leu-
ke activiteit. Denk aan 
bloemschikken, kaar-
ten, appeltaart bakken 
of zelf friet maken.

CREATIEF AFRONDEN

14.30
We evalueren samen 
hoe het ging vandaag 
en verdelen alvast wat 
taken voor de volgende 
week.

LEREN IN DE 
PRAKTIJK:  

"Een dag meedraaien 
zorgt voor meer beleving. Ik 
ben nog meer overtuigd van 
mijn beroepskeuze en boven-
dien extra gemotiveerd om 
deze te realiseren." Jennifer 

is doorgestroomd naar 
Verzorgende-IG op 

niveau 3.
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Verzorgende-IG

Niveau Duur Startsalaris

€ 2.000,- / € 2.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

behulpzaam, 
doorzettingsvermogen, 

luistervaardig, 
stressbestendig

Niveau 3

2 - 3 jaar

Wij hoeven jou niet te zeggen hoe je behulpzaam bent. 
Wat zijn de behoeften, wensen en mogelijkheden van 
een cliënt? En hoe speel ik daar -samen met collega's- 
met een goed zorgplan op in? Dat én meer leer jij 
allemaal tijdens je opleiding. Dat doe je door een 
combinatie van theorie- en praktijklessen.  
Je krijgt bijvoorbeeld les in hoe je een cliënt het 
beste kunt begeleiden, het geven van injecties en je 
leert tegelijkertijd alles over ziektebeelden, anatomie 
en fysiologie. Daarnaast krijg je ook vakken zoals 
Nederlands en rekenen.

Sittard, Geleen, 
Roermond, 

Venlo, Venray, 
Weert

niveau 3

Verzorging
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Jij neemt initiatief en hebt een 
open en kritische houding. En 

omdat ieder mens en iedere situatie 
anders is, ben je flexibel en kun jij je 
als geen ander aanpassen en inleven. 
Geduld en tact zijn heel belangrijk, net 
als correcte sociale vaardigheden en 

daadkracht.

Verder studeren en baankansen
Met de opleiding Verzorgende-IG op 
zak ben jij klaar om aan het werk te 
gaan. Je baankansen zijn top! Je kunt 
natuurlijk ook doorstuderen. De combi-
opleiding Maatschappelijke Zorg/Mbo-
Verpleegkundige bijvoorbeeld, dat is een 
niveau 4-opleiding die perfect aansluit.

Uit het vak

Je werkt in een verzorgingshuis, 
verpleeghuis, in de gehandicaptenzorg, 

 in de thuiszorg of de kraamzorg. 
Je kunt goed met mensen omgaan en weet van 
aanpakken. Als verzorgende-IG ondersteun je 
patiënten op vlakken waarop ze dat zelf niet 
kunnen. Dit doe je zelfstandig, maar je werkt 

ook graag samen.
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Jij bent netjes, zorgvuldig en biedt altijd een 

luisterend oor. Anderen helpen zit in jouw bloed. 

Jij voelt van nature haarfijn aan waar iemand 

behoefte aan heeft. Een belangrijke eigenschap, 

want de ene patiënt is de andere niet. Jij ziet jezelf 

al helemaal rondlopen. In een ziekenhuis, een 

zorgcentrum of bij mensen thuis. 

Je bent oplossingsgericht en hebt standaard 

een glimlach op je gezicht. Extra belangrijk, want 

als mensen verpleging nodig hebben, kunnen 

ze wel wat extra vriendelijkheid gebruiken.

Niveau

4

OPLEIDINGEN • Mbo-Verpleegkundige

•    Verpleegkundige  
Top-Opleiding  
(klinische zorg) 

28

Kom het  
verschil maken

26



2525



26

Mbo-Verpleegkundige

Niveau Duur Startsalaris

€ 2.500,- / € 2.800,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

behulpzaam, 
inlevingsvermogen, 
probleemoplossend, 

stressbestendig

Verpleging Niveau 4

4 jaar Sittard, Geleen, 
Roermond, 

Venlo, Venray, 
Weert

niveau 4

Verantwoordelijk en zorgzaam ben je al. De rest leer 
je tijdens de opleiding. Mensen begeleiden met een 
positieve kijk op gezondheid en preventief handelen, 
verpleegkundige vaardigheden en verzorging. Maar ook 
zorgplannen opstellen en de patiëntenadministratie 
voeren. Je leert daarnaast alles over ziektebeelden, 
anatomie en fysiologie. Verplegen is met mensen 
werken. 

Je leert daarom niet alleen hoe je mensen verzorgt, 
maar ook hoe je hen begeleidt en informeert.
Bijvoorbeeld hoe je een slechtnieuws gesprek voert. 
Naast je zorgvakken krijg je ook Nederlands, Engels  
en rekenen.
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Uit het vak

Jij hebt het mooiste vak van de wereld: 
mensen helpen en je steentje bijdragen op het 
gebied van preventie en voorlichting. Dit doe 
je bijvoorbeeld in de thuiszorg, de geestelijke 
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, in 

een ziekenhuis of een zorgcentrum. Je kunt je 
specialiseren in een bepaalde doelgroep. Van 
ouderen tot mensen die revalideren, en van 

gehandicapten tot mensen met een psychische 
aandoening. Jouw werk is geen dag 

hetzelfde!

Verder studeren en baankansen
Als verpleegkundige kun jij meteen aan de 
slag. Er is namelijk veel werkgelegenheid 
in onze regio voor afgestudeerden in deze 
richting. Verder studeren op het hbo, 
bijvoorbeeld Verpleegkunde kan natuurlijk ook.
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Verpleegkundige 
Top-Opleiding  
(klinische zorg)

Niveau Duur Startsalaris

€ 2.500,- / € 2.800,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie Competenties

behulpzaam, 
inlevingsvermogen, 
probleemoplossend, 

stressbestendig, 
zorgzaam

Niveau 4

4 jaar

Wil jij meteen de praktijk induiken? Dan is deze 
opleiding misschien iets voor jou. Je krijgt les op 
school, maar doet vooral veel praktijkervaring op in  
een ziekenhuis. Vanaf leerjaar 3 kun je de opleiding  
ook voortzetten als bbl. 

Het grote verschil tussen de opleidingen Mbo-
Verpleegkundige en Verpleegkundige Top-Opleiding 
(klinische zorg) is de nauwe samenwerking met 
ziekenhuizen en het andere roc in Limburg. Tijdens  
deze opleiding loop je alleen stage in ziekenhuizen.  
Op school krijg je theorievakken zoals anatomie, 
pathologie en klinische verpleegkunde. 

Let op, de opleiding wordt nu alleen aangeboden in 
Geleen en Roermond. Dit is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen per locatie. Naast je zorgvakken volg je 
ook Nederlands, Engels en rekenen.

Geleen, 
Roermond

niveau 4

Verpleging
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Uit het vak

In het ziekenhuis waar je werkt, 
ben jij het aanspreekpunt voor de patiënten. 

Jij stelt een verpleegplan op. Tijdens het verblijf 
help je patiënten bij de persoonlijke verzorging 

en verlies je ze geen moment uit het oog. 
Jij observeert nauwkeurig hoe het met 

‘jouw’ patiënten gaat.

Bij een crisissituatie word jij meteen opgeroepen 
omdat je goed kunt omgaan met onverwachte 

en instabiele zorgsituaties. Je werk is 
afwisselend. Dat is leuk, maar vraagt 

ook om flexibiliteit!

Verder studeren en 
baankansen
Als verpleegkundige 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. Of je 
stroomt door naar het hbo.
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STUDENT AAN HET WOORD

Kay Grubben
student Verpleegkundige Top-Opleiding

“Mijn moeder is verpleegkundige. Door haar 
weet ik hoe fijn het is om voor mensen te zorgen 
en ze beter te maken. Ik moest stoppen in het 
tweede jaar van hbo Verpleegkunde omdat ik een 
sportblessure kreeg. Toen mijn blessure over was, 
heb ik me ingeschreven voor de Verpleegkundige 
Top-Opleiding bij Gilde Zorgcollege. Ik heb het 
erg naar mijn zin. We gaan snel door de stof heen, 
dat maakt het uitdagend. En veel afwisseling vind 
ik ook fijn. Eén dag per week ben ik bij VieCuri 
in Venlo. Ervaren verpleegkundigen komen vaak 
vertellen over hun specialisme. Ik hang dan echt 
aan hun lippen. Zó interessant allemaal. Ik wil na 
deze opleiding gaan werken bij VieCuri. En dan kan 
ik eventueel een hbo-studie of specialisatie ergens 
anders in gaan volgen. Het ligt er gewoon aan wat 
ik tegenkom en wat ik dan leuk vind.”

30

       Ik hang dan echt  
aan hun lippen.
Zó interessant allemaal.
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Simone Meijers-Gussen  
docent Verpleegkunde  

en Verloskunde 

KRAAMZORG

“Kraamzorg is een prachtig vak. Bijna niets mooiers dan zorgen 
voor moeder en kind. En daarnaast natuurlijk voor de vader en 
eventueel andere kinderen in het gezin. Als je voor kraamzorg 
kiest geef je professionele begeleiding aan moeder en kind. Je 
monitort de gezondheid van hen beiden. Je doet observaties en 
controles en daarnaast ondersteun je de verloskundige tijdens 
de bevalling. Je bent zeer zelfstandig en flexibel. Je richt je op 
ondersteuning, instructie en voorlichting aan het gezin.  
Je geeft bijvoorbeeld voorlichting over borstvoeding of wat te 
doen als een baby huilt. De kraamverzorgende zorgt gedurende 
8 dagen voor een veilige start voor moeder, kind en gezin. Het 
is best een pittig beroep, meestal is er sprake van de bekende 
roze wolk, maar je wordt ook geconfronteerd met heftige 
zorgen en problemen in gezinnen. Je loopt stage voor een 
kraamcentrum en bent meestal acht dagen achter elkaar op 
één plek. Je hebt een speciale, belangrijke rol in de bijzondere 
eerste dagen van het leven van een baby en het gezin. Het 
is heel dankbaar werk. Lijkt dit wat? Meld je dan aan voor de 
opleiding Verzorgende-IG."
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Goede zorg blijft een uitdaging in Nederland. 

De kwaliteit moet hoog zijn. Mensen blijven steeds 

vaker en langer thuis wonen. Zorgtechniek maakt 

dit mede mogelijk. Als zorgtechnicus installeer je 

bijvoorbeeld domoticasystemen. 

Dat zijn alle systemen die zorg op afstand 

makkelijker maken. Denk aan bewegingssensoren 

die registreren of een cliënt op de grond 

gevallen is. Of een alarmknop die hulpdiensten 

waarschuwt als dat nodig is. Hierdoor voelen 

cliënten zich niet alleen veiliger, ze krijgen 

ook daadwerkelijk betere of snellere hulp.

Niveau

4

OPLEIDINGEN • Zorgtechnicus

•  Verzorgende-IG/
Maatschappelijke Zorg

•   Mbo-Verpleegkundige/
Maatschappelijke Zorg

Kom de zorg 
verbeteren

34

42

43

COMBI-OPLEIDINGEN
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Zorgtechnicus

Niveau Duur Startsalaris

€ 1.900,- / € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie Competenties

communicatief, 
nauwkeurig, technisch 

inzicht, zelfstandig,  
zorgzaam

Niveau 4

4 jaar

Jij bent sociaal en hebt technisch inzicht. 
In je eerste schooljaar leg je een brede technische basis 
en leer je veel over het menselijk lichaam tijdens je 
anatomie- en pathologielessen. Daarnaast krijg je les in 
sociale vaardigheden en communicatie.

Tijdens de studie leer je werken met verschillende 
systemen. Na je opleiding weet jij precies welke 
systemen je wanneer moet gebruiken en ben je in staat 
uitleg te geven aan cliënten. Zorgvragen weet jij als 
geen ander te vertalen naar technische oplossingen.

Roermondniveau 4

Zorgtechniek
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Verder studeren en baankansen
Door de vergrijzing van de samenleving, de toename  
van werkgelegenheid in de zorg én technologische 
ontwikkelingen op zorggebied, hebben zorgtechnici 
een goede kans op werk. Je kunt ook verder studeren 
in het hbo, bijvoorbeeld Zorg en Technologie, Human 
Technology, Biometrie, Mens en Techniek.

Uit het vak

De ene dag werk je in een zorginstelling 
en de andere dag leg je bij mevrouw Janssen 

een heel systeem aan waardoor zij langer thuis 
kan blijven wonen. Je kunt ook terecht bij de 

facilitaire of technische dienst in een ziekenhuis. 
Misschien werk je wel bij een bedrijf dat 

zorgdomotica bouwt, installeert en onderhoudt. 
Je kunt alle kanten op!
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Voor studenten Zorgtechnicus is het handig om te 
weten hoe al die hulpmiddelen in de praktijk worden 
gebracht. Bart Gubbels en Seth Vossen, studenten 
Zorgtechnicus bij Gilde Zorgcollege, zagen dit wel 
zitten en gingen stagelopen bij De Zorggroep. Ze 
volgden de stagecarrousel waarin ze in 10 weken 
meedraaien op allerlei locaties en afdelingen.  
Kijken, meelopen en proeven van het vak dus.

“Ik wilde iets met techniek doen, dat is mijn hobby”, 
vertelt Seth. “Maar dan wel op een plek waar je ook 
veel sociale contacten hebt. De zorg is wat dat betreft 
ideaal, dus daarom koos ik voor deze opleiding. Het is 
fijn dat je op deze stage echt van dichtbij ziet waarom 
innovatie in de zorg nodig is en dat je ervaart hoe 
mensen ermee omgaan.”

Bart: “Met deze opleiding kun je veel kanten op. Je 
kunt servicemonteur worden in een zorginstelling of bij 
de technische dienst van een ziekenhuis. “Ik heb nu al 
zoveel gezien tijdens mijn stage bij De Zorggroep dat 
ik me een goed beeld kan vormen van de praktijk. 

In mijn eerste week ging ik werken met Tessa”, vertelt 
Bart. “Dat is een kleine, sociale robot die je kunt 
programmeren zodat deze op gezette tijden instructies 
geeft aan de cliënt. Toen ik in gesprek kwam met 
cliënten, medewerkers en mantelzorgers merkte ik 
de grote voordelen van Tessa. Het is een handige 
geheugensteun die mensen echt structuur biedt.” 
Seth: “Toen ik stage liep op de dagbesteding merkte 
ik dat medewerkers de cliënten best vaak moeten 
verplaatsen en daarbij zwaar moeten tillen. “Naar de 
wc, in de bus, in de stoel of uit bed: alles gaat met de 
hand en soms met twee mensen. Ik denk dat daar nog 
veel winst te behalen is met een speciale lift.”

36

Innovatie is echt 
nodig in de zorg
De techniek staat voor niets… ook in de zorg. 
Je ziet steeds meer technische snufjes om 
de zorg te ondersteunen. Denk aan robots 
die het leven stukken makkelijker maken. Of 
een slimme medicijndispenser die medicatie 
automatisch en veilig aanreikt aan de cliënt.

Bart

Seth

36

STAGE BIJ DE ZORGGROEP
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LivingLab
Zorg-
techniek

LivingLab Zorgtechniek
op de Kerkeveldlaan in Roermond

is hét kenniscentrum voor innovatieve 
zorg en technologie. Gemeente 

Roermond heeft het LivingLab mede 
mogelijk gemaakt door het verlenen van 
een subsidie. Ruim 20 bedrijven stellen 

hun nieuwste vormen van  
technologie ter beschikking.  
Denk aan beeldschermzorg,

zorgrobots, sensortechnologie
en interactieve spiegels.

Er is van alles te zien en
te ervaren! De aanwezige snufjes

worden continu uitgebreid en vervangen
door de allernieuwste technologie.
Wil jij zorgtechniek komen ervaren?
Kom langs! Onze studenten geven
rondleidingen. Kun je hen meteen
het hemd van het lijf vragen over

de opleiding! Neem contact op via 
livinglab@rocgilde.nl.

37

WANDEL DOOR DE 
GANGEN VAN LIVINGLAB 

IN ROERMOND
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#hetechtewerk



Fun & 
Feitjes

Studenten 
geven Gilde 
Zorgcollege 

gemiddeld 
een 6.6

In het LivingLab 
hebben we een 

escape-room 
(thema’s posi-

tieve gezondheid 
en zorgtechniek)

Bij Gilde 
Zorgcollege 

kun je 
cum laude 
afstuderen

Wereldgezondheidsdag
7 april

6.6

CUM
LAUDE

40

Rode 
Kruis dag
8 mei



Op 8 
verschillende 
locaties

8 
verschillende 
opleidingen

1 
vakschool

Gilde 
Zorgcollge 

werkt nauw 
samen met 

regionale 
instellingen

18

8

Verspreid over 
5 gemeenten

Elk jaar 
slagen 

honderden 
vakmensen 

bij Gilde 
Zorgcollege

Op 12 mei is  
de jaarlijkse 
dag van de 
verpleging

Opleidingen Medewerker 
Facilitaire Dienstverlening en 

Helpende Zorg/Welzijn nr 1 regio 
Zuid (Keuzegids mbo 2021)

41
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Niveau Duur Startsalaris

€ 2.700,- / € 3.000,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

communicatief sterk, 
probleemoplossend, 
veel lef, zorgzaam, 

mensenkennis

3 jaar Sittard,  
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 tot 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.

42
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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

Locatie Competenties

behulpzaam, 
inlevingsvermogen, 

luistervaardig, 
mensenkennis, 

teamspeler

4 jaar  Sittard, 
Roermond, 

Venlo, Venray, 
Weert

niveau 4

43
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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.

45

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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2 0 2 0

NIENKE CUNNEN:
HÉT TOPTALENT 
VAN GILDE OPLEIDINGEN

Top 
   Talent

Het juryoordeel was unaniem: Nienke Cunnen 
uit het Brabantse Neerkant is hét TopTalent van 
Gilde Opleidingen. Tijdens de speeddates met 
juryleden werden 13 studenten die genomineerd 
waren door hun stagebedrijf aan de tand gevoeld. 
De 6-koppige jury stelde een top 3 samen. Nienke 
was topfavoriet door haar drive maar zeker ook 
omdat ze als vwo’er heel bewust gekozen heeft 
voor het mbo. Het praktische, het werken met 
hoofd, handen en hart en vooral met mensen 
werken trekt haar enorm aan. 
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Ze zat tijdens de verkiezing in het tweede jaar. 
"Het voelde alsof ze al bijna naar leerjaar vier 
ging, vertelt Marleen Maas. Zij is stagebeleider 
bij de zorginstelling. “We zitten bij Sint 
Jozef midden in een transitie. Nienke is nu 
verpleegkundige en tegelijkertijd teamleider. 
Er wordt veel van haar gevraagd, mede in 
het ontwikkelen van deze functie. Dat vraagt 
nogal veel naast haar opleiding, haar eigen 
ontwikkeling en haar sociale leven dat ook 
doorgaat. Een dikke pluim is wel op haar plaats 
voor Nienkes doorzettingsvermogen. Daarnaast 
heeft ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
naar haar team, bewoners en hun familie toe. 
Voor ons echt een TopTalent dus.”

Nienke volgt bij Gilde Zorgcollege 
in Venray de Combi-opleiding Mbo-
Verpleegkundige/Maatschappelijke 
Zorg in bbl-vorm. Haar stagebegeleider, 
collega’s en bewoners bij Sint Jozef 
Wonen & Zorg in Meijel lopen helemaal 
met haar weg.

STAGEBEDRIJF AAN HET WOORD

 
Scan de QR code en
bekijk de uitreiking van  
het TopTalent van 2020.
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Het klinkt misschien nog heel ver weg, maar wist je dat 

je bij Gilde Opleidingen alle mogelijkheden hebt om door 

te stromen naar een hoger niveau? Ook als je een andere 

leerroute wil volgen, helpen we je graag verder! 

doorstromen
na je mbo-diploma

Verbreed je kennis 
 
Wil jij je verder specialiseren in jouw vakgebied?  
Kies voor een (verkorte) vervolgopleiding op een hoger niveau. 

Wij bieden jou alle mogelijkheden en hulp om zo goed mogelijk door 
te stromen. Samen met jou bepalen we hoe we je vervolgopleiding bij 
Gilde Opleidingen kunnen verkorten of versnellen. En wie weet, heb jij 
binnen 1 jaar een hoger diploma behaald!

Wat zijn de  
mogelijkheden? 
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doorstromen
Word jij dat  
zwaargewicht in  
jouw vakgebied?

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

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

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

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

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

Uitgelicht! 

Voordelen voor jou 

Breed
inzetbaar
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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.

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 ga je een 
aantal dagen per week naar school, de andere dagen 
heb je praktijk/stage waar je de geleerde theorie kan 
toepassen in het werkveld. Een fijne bijkomstigheid: als 
bol-student heb je recht op studiefinanciering en een 
studentenreisproduct.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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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)

Kasteel Hillenraedtstraat 1
(entreeopleiding)

Venlo
Groenveldsingel 40

Hagerhofweg 15
(entreeopleiding)

Weert
Drakesteyn 5 (bol)

Vogelsbleek 5 (bbl) 
(Ziekenhuis)

Venray
Henri Dunantstraat 40

Sittard en Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1, 
Geleen (bol) 

Poststraat 8, Sittard (bbl)

locaties Gilde Zorgcollege

Gilde Zorgcollege
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildezorgcollege.nl

Vind en volg ons:

 @gildezorgcollege

 gildezorgcollege

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



past  
de zorg
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


