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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 
gildeacademiemedischassisterenden.nl.



In
ho

ud
so

pg
av

e

#hetechtewerk 4 

Medisch Assisterenden 8
Apothekersassistent 10 
Dokterssassistent 14
Tandartsassistent 20 

Gilde Loopbaancentrum 28

Gilde Bedrijfsopleidingen  32

Contact 34



4

Mensen een stralende glimlach 
bezorgen of advies geven over 
het gebruik van medicijnen? Bij Gilde 
Academie voor Medisch Assisterenden  
leiden we mensen op voor werk dat er écht 
toe doet. Assisterenden zijn namelijk de 
onmisbare schakel in een praktijk.

Gezondheid is alles. Daarom bedenken we 
samen 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 Academie voor Medisch Assisterenden heeft een traditie 
in vakonderwijs met sterke wortels in Noord- en Midden-
Limburg. Door studenten op te leiden tot dokters-, tandarts- 
of apothekersassistent, werkt Gilde Academie voor Medisch 
Assisterenden 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 ACADEMIE  
VOOR MEDISCH ASSISTERENDEN. 
HET ECHTE WERK



5

Kun jij goed met mensen omgaan? Vind 
je het leuk om zaken goed te regelen 
en het gezicht bij de dokter, tandarts of 
apotheek te zijn? Dan is een opleiding 
tot medisch assistent echt iets voor jou.

Aanbod in opleidingen
In deze opleidingen leer je alles om een klantvriendelijke  
en supergoed georganiseerde medisch assistent te worden. 
Goede assistenten zijn goud waard voor huisartsen, tandartsen 
en apothekers. Ze zorgen dat het spreekuur op rolletjes 
loopt, dat mensen zich op hun gemak voelen, beantwoorden 
brandende vragen en geven uitleg over behandelingen en 
medicatie. Ze zijn hét vriendelijke gezicht achter de balie.

wat kies jij?

5

Ik koos voor 
Tandarts- 
assistent...
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 je leuk? 
Waar ben je goed in? 
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? 

Benieuwd naar onze opleidingen  
en de mogelijkheden voor jouw toekomst?  
Bekijk welke vakscholen het beste bij jou  

passen. Vraag de brochures  
digitaal aan of krijg ze thuis gestuurd.  

Alles is mogelijk!

Vakschoolbrochures

6



7

Kom je er niet 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!  

Neem deel aan onze studiekeuze-workshop 
of maak  een gratis afspraak met een 

loopbaanadviseur.

Aanmelden!

Heb je alle opties goed overwogen 
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.

Open avond, open dag  
en X-perience Loopbaancentrum

7
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Druk, druk, druk! De medische zorg is een 

hectische wereld. Een wereld waarin zowel 

zorgaanbieders als patiënten wel wat extra 

steun kunnen gebruiken. Iemand die patiënten 

rustig uitlegt wat er speelt, of iemand die de 

administratie zorgvuldig afhandelt. Die helpende 

hand? Dat word jij, met een opleiding aan de 

Gilde Academie voor Medisch Assisterenden.

OPLEIDINGEN • Apothekersassistent

• Doktersassistent

•  Tandartsassistent

10

14

20

Kom collega’s  
ondersteunen

Niveau
4
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Al 8 jaar op rij
Elk jaar beoordeelt de Keuzegids 

mbo alle opleidingen in het 
land. De beste krijgen een 

kwaliteitszegel en mogen zich 
topopleiding noemen. We zijn 
supertrots dat de opleidingen 

van Gilde Academie voor Medisch 
Assisterenden deze zegel al 8 jaar 

achter elkaar mogen dragen.



Apothekersassistent

Medisch Assisterenden Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar

Startsalaris Leerweg Locatie

Venlo

Competenties

behulpzaam, 
klantvriendelijk, 
luistervaardig, 

nauwkeurig

10

bol en bbl

Als apothekersassistent ben je de schakel tussen de 
arts en de patiënt. Je levert de geneesmiddelen af 
die door de arts worden voorgeschreven. Het is een 
grote verantwoordelijkheid, maar bij Gilde Academie 
voor Medisch Assisterenden bereiden we je goed 
voor. Je hebt veel medische en farmaceutische 
kennis nodig om je vak goed te kunnen uitoefenen. 
Rekenen is ook belangrijk. In het eerste leerjaar 
ga je al meteen in de praktijk aan de slag. Daar 
maak je kennis met alle werkzaamheden die een 
apothekersassistent verricht. Je maakt onder 
andere recepten klaar, je informeert de patiënt 
over de geneesmiddelen die je aflevert, je doet de 
administratie en je houdt de voorraad op orde. 

Tijdens je opleiding neem je ook deel aan 
verschillende keuzedelen. Dit maakt je opleiding 
nóg leuker en geeft je toekomst meer richting. 
Bijvoorbeeld het keuzedeel 'Specifieke doelgroepen 
voor de apothekersassistent'. Je verdiept je kennis 
over allerlei ziektebeelden en gaat verder aan de 
slag met medicatiebewaking. Hierbij controleer je of 
alle medicijnen die iemand slikt wel samen gebruikt 
mogen worden. Een andere optie is het keuzedeel 
'Geneesmiddelen bereiden en aseptisch handelen'. 
Je loopt dan stage in twee ziekenhuisapotheken 
en leert werken in steriele ruimtes. Hier bereid 
je bijvoorbeeld injecties en infusen die in het 
ziekenhuis gebruikt worden.

€ 2.050,- – € 2.650,- 
bruto per maand
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Uit het vak

Je werkt in een openbare apotheek, een 
politheek of een ziekenhuisapotheek. Een 

politheek is een openbare apotheek in de hal van het 
ziekenhuis, een ziekenhuisapotheek is een zeer grote 
apotheek in het ziekenhuis waar alle geneesmiddelen 

voor dit ziekenhuis klaargemaakt worden. Je stelt 
geneesmiddelen samen, maakt recepten klaar en geeft 

deze mee aan patiënten. Aan de balie geef je goede 
voorlichting over het gebruik van de medicatie. Dit is 
een belangrijk onderdeel van je beroep. Voor overleg 
sta je in nauw contact met huisartsen en specialisten 

in je regio. Verder hou je  de voorraad bij en 
zorgt dat administratief alles klopt. Een 

verantwoordelijke baan dus!

Verder studeren en baankansen 
De werkgelegenheid voor apothekersassistenten is goed in onze regio. 
Wij vinden het ook belangrijk dat onze studenten aan de slag kunnen 
zodra zij hun diploma op zak hebben. Verder studeren op het hbo kan 
bijvoorbeeld richting Farmakunde.



LOUBNA DERDEJAARS 

APOTHEKERSASSISTENT

“Iets in de taken van een apothekersassistent trok mij aan 

en de theorie die erbij komt kijken leek me ook interessant. 

Het beroep past daarnaast ook gewoon bij mijn karakter! 

Je moet goed met mensen om kunnen gaan. Maar ook 

duidelijk kunnen communiceren want het is belangrijke 

informatie die je klanten meegeeft in een apotheek. Het 

is ook fijn als je mensen een beetje kunt 'lezen', er komen 

immers veel verschillende mensen aan jouw balie.  

Die diversiteit maakt het werk echt leuk.

 

De opleiding is fijn opgebouwd. In het eerste jaar maak je 

kennis met het beroep en leer je de basis. In het tweede en 

derde jaar ga je je verder verdiepen en aan de slag in het 

werkveld. We hebben op school een echte apotheek waarin 

we praktijksituaties oefenen. Je wordt dus niet zomaar in 

het diepe gegooid. Ook de docenten zijn leuk! Ik heb met 

iedereen wel een klik. Ze doen echt hun best voor je.”

STUDENT AAN HET WOORD

Twijfel je nog? Kom dan 

eens langs! Stel al je vragen 

aan studenten die nu de 

opleiding volgen. Zo heb 

ik het ook gedaan en toen 

wist ik het zeker; ik word 

apothekersassistent.

12



#hetechtewerk
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Als mensen de huisarts bellen, krijgen ze jou 
aan de telefoon. Door de juiste vragen te stellen, 
weet jij hoeveel spoed een klacht heeft. Het is 
daarom ook belangrijk dat je als doktersassistent 
het een en ander weet van ziekte beelden, 
behandelplannen, medicijnen en andere medische 
zaken. Daarom krijg je bijvoorbeeld les in anatomie. 
Je volgt theorieles, maar je leert ook veel in de 
praktijk. Zoals wonden verzorgen, bloedprikken en 
bloeddruk meten. Deze handelingen verricht elke 
doktersassistent in spe.

Doktersassistent

Medisch Assisterenden Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 1.950,- – € 2.600,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Venlo

Competenties

klantvriendelijk, 
luistervaardig, 

nauwkeurig

bol en bbl
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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.

Uit het vak

Je werkt in de praktijk van een huisarts 
of specialist, in een gezondheidscentrum of 

een medisch centrum. Hier ben je veel met de 
patiënten bezig. Aan de telefoon en aan de balie. 

Je verzorgt de intake van nieuwe patiënten en geeft 
advies. Bijvoorbeeld over medicijngebruik of je geeft 

een toelichting op de uitslag van een bloedonderzoek. 
Jij schat in hoe ernstig klachten zijn. Soms moet je 

een spoedafspraak inplannen of de patiënt doorsturen 
naar de Spoed Eisende Hulp. Een andere keer kunnen 
ze met jouw advies zichzelf thuis behandelen, zodat 

ze niet onnodig naar de dokter komen.  
De administratie? Die houd jij zorgvuldig 
bij. Van de agenda van de artsen tot de 

financiën. Volop afwisseling dus!

Verder studeren en baankansen
De baankansen in onze provincie zijn heel goed. Onze 
afgestudeerden vinden allemaal snel een baan. Met dit diploma 
kun je natuurlijk ook verder studeren op het hbo.



LOOP
JE MEE ?
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RENSKE 
STUDENT OPLEIDING 
DOKTERSASSISTENT

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij Gilde Academie 

voor Medisch Assisterenden 

in Venlo.

Benieuwd hoe het op locatie 

aan toe gaat?



Onze vakschool is 
kleinschalig. 
Docenten  

en studenten 
kennen elkaar bij 

naam.

LUCIËLLE VAN WIJLICK 
DOCENT 
DOKTERSASSISTENT
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“Onze vakschool is kleinschalig. Docenten en studenten kennen 

elkaar bij naam. In ons docententeam zitten mensen uit de 

praktijk, zoals een tandarts, een apothekersassistent en een 

doktersassistent. Zo krijg je uit de eerste hand het vak onder de 

knie. Dit geeft je een goede basis voor jouw stage en straks voor 

je baan. Binnen onze opleidingen vinden we diversiteit belangrijk. 

Het maakt niet uit wat je bent, maar wie je bent. Ongeacht cultuur, 

geloofsovertuiging of seksuele geaardheid, ben je hier meer dan 

welkom. In deze veilige setting, prettige sfeer en professionele 

omgeving leiden wij jaarlijks zo’n 100 studenten op. En dat we 

het goed doen, blijkt ook uit de resultaten in de Keuzegids MBO-

Studies, waarin we al voor het achtste jaar op rij uitgeroepen zijn tot 

topopleiding. Mijn studenten geven mij veel energie. Zeker wanneer 

ik merk dat door iets wat ik zeg of doe in mijn lessen of daarbuiten 

iemand iets durft, aan het denken wordt gezet of zijn horizon 

verbreedt. Dat is een kroontje op m’n werk.”



18

Jij bent 
het gezicht 
van de 
praktijk
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Als tandartsassistent heb je veel tandheelkundige en 
medische kennis nodig. Je leert over de anatomie van 
de mond, tandproblemen en tandvleesaandoeningen. 
Ook maak je kennis met de vele medische 
hulpmiddelen, materialen en behandelmethoden die de 
tandarts in zijn werk gebruikt. Jij weet straks precies 
wat de tandarts van plan is en wat hij daarbij nodig 
heeft. Je krijgt theorieles van een gediplomeerd 
tandarts, tandtechnicus, mondhygiënist en 
tandartsassistent, maar oefent ook veel in de praktijk. 
Je voert bijvoorbeeld kleine behandelingen uit op een 
oefenpop. Stages stomen je klaar voor het echte werk 
in de praktijk. Naast de medische vakken krijg je ook 
Nederlands en rekenen.

Tandartsassistent

Medisch Assisterenden Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 1.950,- – € 2.250,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

behulpzaam, 
klantvriendelijk, 

nauwkeurig, 
technisch inzicht
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Uit het vak

Als tandartsassistent ben je de rechterhand van 
de tandarts, orthodontist of kaakchirurg. Jij legt 
alles klaar voor de behandelaar én de patiënt.  

Tijdens de behandeling maak jij röntgenfoto’s en geef 
je materialen aan. Na de behandeling administreer je 
alles zorgvuldig en reinig je de gebruikte materialen. 

Je zorgt dat patiënten zich op hun gemak voelen.  
Je plant afspraken voor controles of behandelingen 
en geeft advies over mondhygiëne of de nazorg van 
een behandeling. Met jouw hulp kunnen patiënten 

hun mooie en gezonde glimlach aan iedereen 
laten zien!

Verder studeren en 
baankansen

De werkgelegenheid 
voor tandartsassistenten 

is uitstekend. Je kunt 
ook verder studeren op 
het hbo, bijvoorbeeld 

Mondzorgkunde.
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EEN DAGJE...

medisch  
assisteren

Medisch Assisterenden

Janine is 17, ze zit in het 2de jaar van de opleiding 
Tandartsassistent in Venlo. Ze is behulpzaam, 
klantvriendelijk en nauwkeurig. Drie eigenschappen die 
goed passen bij haar opleiding, maar ook goed van pas 
komen bij Doktersassistent of Apothekersassistent.  
Alle 3 de opleidingen zijn door de Keuzegids MBO-
studies bekroond met het predicaat ‘Top-opleiding’.  
Kom kijken hoe een schooldag van Janine eruitziet! 

08.30

AANKOMST STATION 
VENLO

 

PAUZE 

10.45

“Op het studieplein klets 
ik met klasgenoten bij 
over het weekend.  
Een kwartiertje pauze 
vliegt voorbij!”

 

KEUZEDEEL

09.45

“Ik zit nu in het 2de jaar van mijn opleiding. Tijdens 
keuzedelen kom ik steeds meer te weten over datgene 
wat ik écht interessant vind. Mijn ambities zijn verder te 
studeren op het hbo. Vandaar dat ik nu het keuzedeel 
Voorbereiding hbo volg. Hier leren we op een andere, 
meer onderzoekende manier te leren.” 

 

08.45

HOORCOLLEGE

“Eenmaal aangekomen op 
school volg ik de bordjes 
‘Medisch Assisterenden’ naar 
de 3e etage. Zo heb ik meteen 
mijn beweging gehad voor 
vandaag. Gelukkig kan ik even 
op adem komen tijdens een 
hoorcollege. Je hebt een hoop 
medische kennis nodig om een 
tandarts, apotheker of dokter 
te assisteren. Mijn docent, die 
zelf tandarts is, legt de theorie 
op een leuke manier uit. Super 
interessant alle verhalen uit de 
echte praktijk!” 

Medisch Assisterenden Niveau 4

“De trein was mooi op 
tijd dus ik ben lekker 
vroeg op het station.  
Nu kan ik op mijn gemak 
naar de Groenveldsingel 
lopen zodat ik op tijd in 
de les zit.”  
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15.00
“Leerzaam dagje en lekker 
om een beetje op tijd klaar 
te zijn. De trein komt net 
aanrijden. Haije!” 

SCHOOL’S OUT!

LUNCH BREAK HEEL HOLLAND...WAARMEE KAN IK 
U HELPEN?

12.30

“Even wat lekkers halen 
in de kantine op school. 
Heerlijk weer is het 
vandaag, dus we zitten 
lekker buiten.” 

14.00
“Vandaag leren we bij 
Nederlands hoe je een 
sollicitatiebrief schrijft. 
Handig om te weten 
wanneer ik straks het 
werkveld in ga!” 

13.00
“Als medische assistent is het 
belangrijk dat je goed met 
mensen leert omgaan en dat je 
het juiste advies geeft. Dit leren 
we tijdens de balielessen. Hier 
bootsen we realistische  
casussen na. Vandaag ben 
ik de balie-assistent. Best 
spannend. Ook de administra-
tieve kant van het vak, zoals 
afspraken maken, komt tijdens 
deze les terug. En de medische 
computerprogramma’s behan-
delen we stapje voor stapje.” 

HANDEN UIT DE
 MOUWEN 

 

11.00
“Handen uit de mou-
wen! Het is tijd voor 
praktijk. Deze lessen 
vind ik het leukst. Hier 
worden we klaarge-
stoomd voor het echte 
werk. De beroepsprak-
tijk wordt erg realistisch 
nagebootst. We hebben 
zelfs een eigen tand-
artspraktijk op school. 
Het lijkt net alsof je echt 
in een praktijk aan het 
werk bent. En voor je 
het weet is het alweer 
tijd voor pauze.” 

23
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Wie weet word jij wel 
genomineerd door 
jouw stagebedrijf!

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.

Wendy had er geen woorden voor!
Bekijk het hier! 

Wendy van Dijk uit Horst is hét TopTalent 2021 van Gilde 
Opleidingen. Ze volgt bij Gilde Creatie & Design College 
de opleiding Werkvoorbereider Meubelindustrie/(Scheeps)
interieurbouw in bbl-vorm.
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fot

Surprise! Bekijk hier, 
hoe Ellen in het zonnetje  
werd gezet.

25

TopDocent
‘Ik ben zo verrast dat 
mijn hartslag nog steeds 
op 120 zit’

‘Ik wil benaderbaar 
zijn voor mijn 

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!

Ellen Smolenaars is TopDocent 2021 van Gilde Opleidingen. 
Gilde Sociale Studies in Weert is haar werkterrein. Voordat ze als 
docent aan de slag ging, werkte ze 10 jaar als verpleegkundige 
bij de specialistische ggz-instelling Vincent van Gogh. Ze deelt 
in de lessen regelmatig haar eigen praktijkervaringen. 
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Fun & 
Feitjes
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Er worden gemiddeld per 
dag 3 potjes urine naar de 
huisartsenpraktijk gebracht

CUM
LAUDE

Nederland heeft 2.000 openbare 
apotheken. In 1 openbare apotheek 
verwerken ze dagelijks ongeveer  
500 recepten

Onze opleidingen Medisch 
Assisterenden zijn NR1 van 
NL (Keuzegids mbo 2022)

Een dokters-
assistent zit gemiddeld 250 

minuten per dag aan de telefoon

Bij Gilde 
Academie voor 

Medisch 
Assisterenden 

kun je 
cum laude 
afstuderen
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Meer dan 235 
studenten

3
verschillende 
opleidingen

>3

Elk jaar 
65-80 
gediplomeerden

Gevestigd 
in Venlo

In de 85 ziekenhuisapotheken 
werken 370 ziekenhuisapothekers 
en 6500-7000 Apothekers- 
assistenten

In de openbare apotheken van 
NL werken maar liefst 15.697 
apothekersassistenten en  
2.226 apothekers

Elk jaar wordt 
er 25 km 
gaasverband 
gebruikt 
binnen de huis-
artsenpraktijk

Ongeveer 150 
stagebedrijven werken samen  

met Gilde Academie 
voor Medisch 

Assisterenden

Al 8 jaar op rij 
topopleiding



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. 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?
 

• Hulp bij het maken van een studiekeuze 
[studiekeuzeadvies]

• Hulp wanneer je vastloopt in je opleiding 
vanwege een verkeerde studiekeuze 
[heroriëntatie]

• Hulp wanneer je verder wilt studeren, 
maar nog niet weet in welke opleiding 
[doorstroomadvies]

• Studiekeuzeworkshops 
• Voorlichtingen voor ouders over studiekeuze  

en het mbo 
• Loopbaan- en opleidingsadvies voor werkenden



Havo- of vwo-diploma? 
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

Bol
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.

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 dag 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.
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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 
 
Verdiepen binnen jouw vakgebied!
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?

Breed
inzetbaar

• 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 
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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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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.

Klaar voor de toekomst?  
Sluit aan! 
gildebedrijfsopleidingen.nl

Wil je meer weten over de 
mogelijkheden? Heb je specifieke 
vragen? Of wil je een afspraak 
maken? Neem contact met ons op.

info@gildebedrijfsopleidingen.nl
telefoon 088 468 21 11
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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 Academie  
voor Medisch Assisterenden

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

Gilde Academie voor Medisch Assisterenden 
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeacademiemedischassisterenden.nl

Vind en volg ons:

 @gildemedischassisterenden

 gildemedischassisterenden
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past  
medisch 
assisteren 
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


