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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 
gildebouwschool.nl.
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Een duurzaam en energieneutraal  
bouwproject coördineren? Het wegennet 
toekomstproof maken? Bij Gilde Bouwschool  
leiden we mensen op voor werk dat er écht toe  
doet. In Nederland zijn we namelijk constant bezig 
om onze leefomgeving te verbeteren. Een ding 
is zeker: er moet altijd gebouwd, gerenoveerd, 
gerestaureerd of gerepareerd worden!

De bouw is veelomvattend en samen bedenken we 
oplossingen die nuttig, innovatief en uitdagend zijn. 
Bijvoorbeeld de nul-op-de-meter-woning, levens-
bestendig wonen, energieopwekkende wegen en 
regenwaterreservoirs. Oplossingen waar ambitieuze 
denkers én doeners voor nodig zijn. Vakmensen van 
de bovenste plank, die vanuit hun hart 'met hoofd en 
handen' werken.

#hetechtewerk

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

Gilde Bouwschool biedt vakonderwijs met sterke wortels 
in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te leiden 
van metselaar en schilder tot midden kaderfunctionaris en 
van vakman grond-, weg- en waterbouw en straatmaker tot 
machinist grondverzet, werkt Gilde Bouwschool 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 BOUWSCHOOL. 
HET ECHTE WERK.
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Overal waar je kijkt, wordt gebouwd. 
Nieuwe woonwijken worden 
gerealiseerd, wegen vernieuwd en 
huizen gesloopt. Daar is vakkracht voor 
nodig! Jij draait er je hand niet voor om. 
Moet er iets gebouwd of opgeknapt 
worden? Dan ben jij van de partij. 

Aanbod in opleidingen
Bij Gilde Bouwschool leer jij van je talent je werk te maken. 
Van timmeren tot schilderen en van stratenmaken tot het 
aansturen van een team op de bouwplaats: wij hebben de 
perfecte opleiding voor jou. Aan jou de keuze: Vakman Grond-, 
Weg- en Waterbouw, Middenkaderfunctionaris Bouw, Metselaar, 
Straatmaker, Machinist Grondverzet of Schilder.

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

Kijk snel welke  
opleiding bij jou past. 



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
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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
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Infratechniek zit in bijna alles wat je om je heen 

ziet: grond, water, wegen. Wat is er nodig om een 

weg aan te leggen? Hoe plaats je verkeerslichten 

en hoe leg je een damwand aan? Dat interesseert 

jou. Terecht, want infratechniek is een heel divers 

vak. Tijdens de opleiding brengen we je veel 

techniek bij. Zo leg je een mooie basis om aan de 

slag te gaan in een boeiende wereld. Gaat jouw 

hart sneller kloppen van een strak bestrate weg of 

een kaarsrechte stoep? Ben je graag buiten, heb 

je verantwoordelijkheidsgevoel en vind je het leuk 

om met je handen te werken? Je werkt precies en 

netjes. Je beleeft plezier aan het opleveren van een 

mooie leefomgeving. Ga voor de bestemming infra! 

OPLEIDINGEN • Vakman Grond-, Weg- en 
Waterbouw & Allround 
Vakman Grond-, Weg- en 
Waterbouw

• Machinist 
Grondverzet 

• Opperman Bestratingen 
en Straatmaker

12

14

Kom wegen banen

10

Niveau
2 en 3 



9



Vakman Grond-, Weg- en 
Waterbouw & Allround 
Vakman Grond-, Weg-  
en Waterbouw

Niveau

niveau 
2 en 3 

Duur

2 jaar 
(niveau 2) 

3 jaar 
(niveau 3)

Startsalaris Leerweg

bbl

Locatie Competenties

behulpzaam, , 
praktisch ingesteld, 

ruimtelijk- en 
technisch inzicht

Grond-, Weg- en Waterbouw Niveau 2 en 3

Roermond
Marathonlaan 

4
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Als (Allround) Vakman Grond-, Weg- en Waterbouw 
ben je straks grootmeester van onze infrastructuur. 
Voordat het zover is, leer je alles over het bedienen 
van graafmachines en het controleren van 
kabels en leidingen. Je oefent met het lezen van 
bouwtekeningen en dieptes, hoogtes en afstanden 
bepalen. 

We leren je hoe je wegfunderingen uitbreekt, 
aanbrengt en repareert. Bij de niveau 3-opleiding 
ga je nog een stapje verder. Tijdens deze opleiding 
leer je alles over het aanleggen en beheren van 
onze infrastructuur. Van riolering tot wegfundering 
en van waterdepots tot verkeerslichten. Je leert 
werkzaamheden voorbereiden, plannen en verdelen. 
Ook leer je de voortgang en kwaliteit te bewaken en 
de naleving van voorschriften te controleren.

€ 1.700,- – € 2.000,-
bruto per maand



Uit het vak

Als vakman grond-, weg- en waterbouw (of zoals ze in ‘het wereldje’ zeggen: 
gww), help je bij de aanleg van rioleringen, oeverconstructies en wegverhardingen. 
Ook verricht je het grondwerk. Denk aan het graven van sleuven of waterdepots. 
Je opdrachtgevers zijn aannemers, Rijkswaterstaat, provincies of gemeentes en 
particulieren. Maar ook grote havenbedrijven en luchthavens hebben vakmensen 

zoals jij nodig. Lekker afwisselend werk in de buitenlucht!

Als allround vakman grond-, weg- en waterbouw heb je heel afwisselend werk.  
Je legt bijvoorbeeld wegen, bruggen en rioleringen aan en onderhoudt deze.  

Je werkt aan grote projecten samen met collega’s, uitvoerders of onderaannemers. 
Je organiseert de werkzaamheden van je team en administreert de voortgang  

van het werk. Zo timmer je samen aan de weg!

Verder studeren en baankansen
Bedrijven in de infra-, bouw- en 
civiele techniek schreeuwen om 
goed opgeleid personeel. En 
daar ben jij er één van na het 
afronden van je opleiding. Wil je 
toch nog een niveau 4-opleiding 
volgen? Dat kan! Misschien is 
Middenkaderfunctionaris Infra  
iets voor jou? 



Machinist 
Grondverzet

Niveau

niveau 3

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 1.800,- – € 2.400,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

Grond-, Weg- en Waterbouw Niveau 3

Roermond
Marathonlaan 

4
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Tijdens de opleiding leer je verschillende 
machines besturen en haal je de daarbij 
behorende certificaten. Jouw machine is straks 
jouw belangrijkste tool om je werk goed te doen. 
Je leert ook hoe een graafmachine werkt, hoe 
je die onderhoudt en hoe je kleine reparaties 
uitvoert. Sleuven en bouwputten graven, 
terreinen egaliseren, grondsanering en baggeren 
komen aan bod, net als nog vele andere 
grondverzetwerkzaamheden. Die oefen je volop 
in de praktijk, want een grondverzetmachine 
besturen, leer je niet uit een boekje. Natuurlijk 
krijg je ook les in regelgeving en veiligheid.

praktisch, 
probleemoplossend, 

ruimtelijk- en 
technisch inzicht
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Uit het vak

Jij werkt in woonwijken, havens, industriegebieden, op bouwplaatsen of aan de weg. 
Eigenlijk overal waar grond verplaatst moet worden! Jouw werk is afwisselend. De 

ene dag help je bij het plaatsen van heipalen voor een groot bouwproject, de andere 
dag verwijder je oud asfalt voor de aanleg van een nieuwe snelweg. Dat doe je 

grondig! Je werkt op afwisselende tijden, overdag, maar ook wel eens op niet 9-tot-
5-tijdstippen. 

Werk aan de infrastructuur vindt vaak ’s nachts en in het weekend plaats, zodat het 
voor zo min mogelijk overlast zorgt. Een ding is zeker: jouw werk ligt aan de basis 

van veel bijzondere projecten. Iets om trots op te zijn. Is er iets mis met je machine, 
dan fix je dat als het even kan zelf. Ook zorg je dat die in prima conditie blijft. Je 

houdt altijd de gemaakte uren en kosten bij en houdt je baas of de aannemer goed 
op de hoogte.
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Verder studeren en baankansen
Bedrijven in de infra-, bouw- en civiele techniek schreeuwen om goed opgeleid 
personeel. En daar ben jij er één van na het afronden van je opleiding! Niks 
houdt je tegen om flink aan je weg te timmeren. Wil je liever nog een niveau 
4-opleiding gaan volgen? Dat kan! Misschien is Middenkaderfunctionaris Infra 
iets voor jou? 



Opperman Bestratingen 
en Straatmaker

Niveau

niveau 
2 en 3

Duur

2 jaar

Startsalaris Leerweg

bbl

Locatie Competenties

Grond-, Weg- en Waterbouw

Roermond
Marathonlaan  

4

14

Elk bouwwerk begint met voorbereidende werkzaamheden. 
Denk aan het inrichten van het werkterrein, het veiligstellen 
van kabels en leidingen en het plaatsen van putten. Hoe dit 
moet en wat erbij komt kijken, leer je tijdens de opleiding. 
Ook het bedienen van de trilplaat en graafmachines komen 
aan bod, zodat je straks goed weet wat er komt kijken bij 
bestratingswerk. Dat komt helemaal goed met de opleiding 
Opperman Bestratingen. 

Volg je de niveau 3-opleiding Straatmaker dan leer je ook welke 
soorten bestratingen er zijn. Van bakstenen tot natuurstenen. 
En van keien tot tegels. Om een straat compleet in te kunnen 
richten leer je tekeningen lezen, oppervlakten en hoeveelheden 
berekenen, parkeervakken en verkeersdrempels uitzetten. Ook 
de grond profileren en egaliseren hoort bij je ‘lesmateriaal’.

Niveau 2 en 3

fit en gezond, 
praktisch ingesteld, 

ruimtelijk- en 
technisch inzicht

€ 1.700,- – € 2.400,-
bruto per maand
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Uit het vak

Bestratingen heb je overal: winkelcentra, parkeerplaatsen, parken, speeltuinen, 
bedrijventerreinen, noem maar op. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen een paar 
tegels of klinkers leggen. Je werkt bij een klein of groot bedrijf dat gespecialiseerd is 

in bestratingen. 

Als opperman bestratingen werk je samen met een straatmaker aan wegen, trottoirs 
en andere bestratingen. Je voert voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het 

inrichten van het werkterrein, het veiligstellen van kabels en leidingen en het stellen 
van banden en kolken. Tijdens het straatwerk voer je zand en stenen aan voor de 

straatmaker en maak je passtukken. Je veegt het straatwerk in, trilt de bestrating aan 
en helpt de straatmaker bij het plaatsen van straatmeubilair.

Als straatmaker leg je soms moeilijke patronen of werk je met lastige of grote 
materialen. Jij vindt alles een uitdaging. Je stuurt het team aan en onderhoudt 
contacten met de uitvoerder en de opdrachtgever. Ook bewaak je de planning  

van jouw team en zorg je altijd voor een optimale kwaliteit.
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Verder studeren en baankansen
Bedrijven in de infra-, bouw- en civiele techniek schreeuwen om goed opgeleid 
personeel. En daar ben jij er één van na het afronden van je opleiding! Niks 
houdt je tegen om flink aan je weg te timmeren. Wil je doorstuderen? Dat kan!  
Stroom door naar Straatmaker of misschien is Middenkaderfunctionaris Infra  
iets voor jou? 
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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.



fot

Surprise! Bekijk hier, 
hoe Ellen in het zonnetje  
werd gezet.
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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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Als middenkaderfunctionaris ga je aan de slag 

met werkopdrachten en ontwerpen voor bouw 

en onderhoud van gebouwen of infrastructuur. Je 

zorgt dat het ontwerp, de werkvoorbereiding en 

de uitvoering goed en volgens budget en planning 

worden uitgevoerd. Je werkt georganiseerd en 

bent een teamspeler. Een middenkaderfunctionaris 

is de schakel tussen de werkvloer en de directie. 

Dat wil zeggen dat je opdrachten geeft aan 

het uitvoerend personeel, maar ook verslag 

uitbrengt aan bijvoorbeeld de directie. Je spreekt 

zowel de taal van de vakmensen als die van de 

bedrijfsleiding. Jij werkt klantgericht.

Niveau

4

OPLEIDINGEN • Middenkader functionaris 
Bouw & Middenkader- 
functionaris Infra

Kom het overzicht 
bewaken

20
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Het 1e leerjaar scholen we je in zowel bouw als 
infra, zodat je ontdekt welke richting het beste 
bij jou past. Kies je voor infra? Dan leer je hoe je 
infrastructuren ontwerpt en hoe je de voorbereiding 
en uitvoering regelt. Ook maak je tekeningen en 
kostenberekeningen en werk je constructies uit. 
Klanten adviseren en collega’s aansturen, horen 
straks bij je taken. Geen zorgen! Wij leren je de fijne 
kneepjes van communicatie en advies. 

Is bouw jouw ding? Dan leer je technisch tekenen 
en ontwerpen (CAD-tekenen, BIM). Nauwkeurig zijn 
is hierbij van belang. Wiskunde en natuurkunde 
zijn een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je 
rekent bijvoorbeeld uit hoe zwaar een huis is, zodat 
je de fundering daarop kunt aanpassen. Verder leer 
je hoe je het budget van een meerjarenbegroting 
bewaakt of de projectvoortgang analyseert en 
rapporteert.

Middenkader functionaris 
Bouw & Middenkader-
functionaris Infra

Niveau

niveau 4

Duur

4 jaar

Startsalaris

€ 1.900,- – € 2.500,-
bruto per maand

Leerweg

 bol 
(Bouw) 
en bbl 
(Infra)

Locatie Competenties

Manager Bouw of Infra Niveau 4

Roermond  
(Kasteel 

Hillenraedtstraat, 
bouw),

(Marathonlaan, Infra) 
 Horst (Bouw) 20

goede leider, 
stressbestendig, 

cijfervaardig,
teamspeler
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Uit het vak

Als middenkaderfunctionaris bouw werk je samen met anderen aan het 
voorbereiden, bouwen en onderhouden van allerlei soorten gebouwen. 

Van bushokjes en huizen tot scholen en winkelcentra. Je maakt ontwerpen, 
bereidt de uitvoering voor, voert projecten uit, doet metingen en beheert de 

gebouwde omgeving. 

Als middenkaderfunctionaris infra ben je betrokken bij de bouw en het 
onderhoud van wegen, water- of spoorwegen, bruggen en ondergrondse 
netwerken. Je werkt ontwerpen uit, bereidt de uitvoering voor en voert 

projecten uit. Je bewaakt de kosten en houdt ook rekening met zaken zoals 
weer, arbo en milieu. Elk project is uniek. En daar ben jij onderdeel van! 
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Verder studeren en baankansen
Bedrijven binnen de bouw- en 
civiele techniek schreeuwen om 
goed opgeleid personeel. En daar 
ben jij er één van na het afronden 
van je opleiding! Niks houdt je tegen 
om flink aan je weg te timmeren.  
Wil je doorstuderen? In het hbo 
kun je bijvoorbeeld Bouwkunde en 
Civiele Techniek studeren.



LOOP
JE MEE ?

2222

ANNE EN BO
STUDENTEN MIDDENKADER 
FUNCTIONARIS BOUW

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom in de wereld van 

bouw van Gilde Bouwschool 

in Roermond.

Benieuwd hoe het er bij ons 

op locatie aan toe gaat?



KIJK JE 
MEE?
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ROAN 
STUDENT  

METSELAAR

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom in de wereld 

van metselaar van Gilde 

Bouwschool 

in Roermond.

Benieuwd hoe het er 

tijdens een pratijkles aan 

toe gaat?
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Hoe vaak fiets je langs een gebouw en denk je: 

wow, dat is vet gemaakt! Als metselaar in de dop 

heb jij een goed oog voor architectuur en mooi 

metselwerk. Of het nou gaat om een hypermodern 

pand of een historisch monument: jij waardeert 

vakmanschap als je het ziet. Metselen lijkt 

misschien makkelijk, maar je hebt verschillende 

technieken nodig om bogen, versieringen, 

schoonmetselwerk en gebogen metselwerk te 

kunnen maken. 

Je metselt muren die achter een stuclaag 

verdwijnen, maar ook metselwerk dat zichtbaar 

blijft. Wat je ook maakt: het moet strak en 

zorgvuldig gebeuren. Van fundering tot het dak, 

binnen en buiten: jij metselt en verlijmt het straks 

allemaal. 

OPLEIDINGEN • Metselaar en 
Allround Metselaar

Kom 
bouwen

26

Niveau
2 en 3 



25



Metselaar

Niveau

niveau 
2 en 3

Duur

2 jaar 
(niveau 2)

3 jaar 
(niveau 3)

Startsalaris

€ 1.800,- – € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie

Roermond  
(Kasteel 

Hillenraedtstraat),
Horst

Competenties

nauwkeurig, 
praktisch,  

ruimtelijk- en 
technisch inzicht

Je leert hoe je een verbindmiddel zoals cement maakt 
en hoe je stenen het best plaatst om mooie en stevige 
muren te maken. Daar komt meer bij kijken dan je 
misschien denkt. Zo zijn er veel verschillende soorten 
stenen, manieren om stenen te stapelen, verbind- en 
hulpmiddelen. 

Bij de opleiding Allround Metselaar leer je niet alleen 
metselen en lijmen, maar ook hoe je bijzonder metselwerk 
maakt, zoals boogjes en vlechtingen. Naast het stellen 
en repareren van muren leer je alle ins en outs over 
constructies en werkmethodes. Je oefent planningen 
maken en een team aansturen.Je werkt bij beide 
opleidingen lekker veel met je handen, maar je krijgt ook 
de nodige theorie.

Metselaar en 
Allround Metselaar

26

Niveau 2 en 3



Uit het vak

Als metselaar ben je graag in de buitenlucht. 
Lekker met je handen werken en mooie dingen 
maken. Je herstelt bijvoorbeeld het voeg- en 

metselwerk van een monument, zodat het weer vele 
jaren mee kan. Hierbij profiteer je van je ruimtelijk 

inzicht, creativiteit en handigheid. Voor renovatie van 
woningen of andere gebouwen en nieuwbouw draai jij 
je hand niet om. Je metselt, lijmt en voegt het allemaal. 

Meestal werk je samen met een collega of in een 
team, onder verantwoordelijkheid van een voorman. 

Na wat jaartjes ervaring ben jij misschien die 
voorman wel! Omdat je op verschillende 

plaatsen werkt, is je baan lekker 
afwisselend.

27

Verder studeren en baankansen
Bouwbedrijven schreeuwen om goed opgeleid personeel. En daar ben jij er  
één van na het afronden van je opleiding! Niks houdt je tegen om flink aan  
je weg te timmeren. Wil je toch liever doorstuderen? Dat kan! Misschien is 
Allround Metselaar of Middenkaderfunctionaris Bouw iets voor jou? 



Tot 2025 zijn er in Nederland 
veel nieuwe werknemers
in de bouw nodig. 

In 2025 zijn er 

481.000 
mensen 

nodig in de 
 bouw.

Ruim 20.000 
werknemers 

gaan namelijk met 
welverdiend 

pensioen.

Grote woningbouw- 
projecten en ambities 

op duurzaamheid  
zorgen voor  

werkgelegenheid.

Veel werkgelegenheid - Direct een goed salaris 
en doorstroommogelijkheden - Veelzijdig werk - 

Omscholing kan - Binnen, buiten of onder de grond 
werken - Werken in een team - Nederland is nog niet af. 

Bouw mee!

Pluspunten
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LOOP
JE MEE ?

DAAN
STUDENT OPLEIDING 
TIMMERMAN

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom in de wereld 

van bouw van Gilde 

Bouwschool 

in Roermond.

Benieuwd hoe het er 

tijdens een pratijkles aan 

toe gaat?

29
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Thuis, op je werk of op school: ieder gebouw heeft 

wel iets wat gemaakt is door een timmerman. 

Kijk maar eens om je heen. Aftimmerwerk, uitzet- 

en stelwerk, daken en dakkapellen: ze zijn niets 

zonder een timmerman. Als er iets gerepareerd 

moet worden, bellen ze jou. Daarbij gebruik je 

hamers, boormachines, zagen en schuurmachines. 

Eén ding hebben alle timmermannen met elkaar 

gemeen: ze zijn dol op hout. Je kunt er dan ook 

de mooiste dingen mee maken. En wat ruikt er 

nou lekkerder dan een grote berg zaagsel?  

Klinkt bekend? Dan is een timmermansopleiding 

echt iets voor jou. 

OPLEIDINGEN • Timmerman en 
Allround Timmerman

Kom spijkers met 
koppen slaan

32

Niveau
2 en 3 
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Timmerman Niveau 2 en 3

Niveau

niveau 
2 en 3

Duur

2 jaar 
(niveau 2)

3 jaar 
(niveau 3)

Startsalaris

€ 1.700,- – € 2.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie

Roermond  
(Kasteel  

Hillenraedtstraat),
Horst

Competenties

Je leert op allerlei manieren met hout werken. Bijvoorbeeld 
het repareren van een dakconstructie, het bouwen van 
een trap en het plaatsen van kozijnen en ramen. Jouw 
ruimtelijk inzicht komt hierbij goed tot zijn recht. Bij de 
opleiding horen ook theorievakken. Je leert bijvoorbeeld 
over de eigenschappen van verschillende houtsoorten. 
Diverse gereedschappen en materialen leer je gebruiken. 
Bij de opleiding Allround Timmerman oefen je complexe 
herstelwerkzaamheden uitvoeren, tijdelijke constructies 
aanbrengen en collega’s aansturen. Je oefent zowel je 
technische als leidinggevende vaardigheden in de praktijk, 
maar een stukje theorie mag niet ontbreken!

Timmerman en 
Allround Timmerman

32

praktisch ingesteld, 
technisch- en 

ruimelijk inzicht, 
visueel ingesteld



Uit het vak

Als timmerman ben je veel op pad. Je kunt voor particulieren werken, maar ook 
voor zakelijke klanten. Zo kom je overal: bij mensen thuis, in kantoorgebouwen 
of in openbare ruimtes. Je maakt de mooiste houtconstructies en herstelt oude 
constructies weer in ere. Je werkt mee aan de meest afwisselende projecten.  

De ene dag plaats je nieuwe kozijnen in een wijk in aanbouw, de andere dag help 
je met de restauratie van een historisch pand. Vaak werk je samen in een team met 

andere vakmensen, zoals schilders, dakdekkers of afbouwers. Jouw werk vormt voor 
hen de basis. Je snapt hoe belangrijk het is dat die goed is. Gelukkig is dat aan jou 
wel besteed: jij wordt blij van écht mooi vakwerk! Ben jij allround timmerman dan 
verdeel je het werk over je collega’s en zorg je dat jullie samen vakwerk leveren. 

Daarbij leer je al snel waar ieders krachten liggen.

33

Verder studeren en baankansen
Bouwbedrijven schreeuwen om goed opgeleid personeel. En daar ben jij er 
één van na het afronden van je opleiding! Niks houdt je tegen om flink aan 
de weg te timmeren. Wil je toch liever doorstuderen? Dat kan! Misschien is 
Allround Timmerman of Middenkaderfunctionaris Bouw iets voor jou? 



Fun & 
Feitjes

34

1 op de 5 
bouwbedrijven heeft een 

personeelstekort

Bij Gilde 
Bouwschool kun 

je cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE

Er zijn ongeveer 165.000 
bouwbedrijven in Nederland

Het proces van een bouwvergunning 
totdat de woning klaar is duurt  
gemiddeld 2 jaar
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Meer dan 
250 studenten

13
verschillende 
opleidingen

>13

Elk jaar 
50-60 
gediplomeerden

Verspreid over 
2 gemeenten

Ongeveer 300.000 
mensen in Nederland 
werken in de bouw

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

Er werken 
meer dan 400 

stagebedrijven 
samen met Gilde 

Bouwschool

predicaat topopleiding
Schildersopleidingen: 
top-opleiding 2022.
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OUD-STUDENT  
AAN HET WOORD
IAN SANDERS, 
OVER DE OPLEIDING  
ALLROUND TIMMERMAN 

“Iets met mijn handen doen gecombineerd 

met hout vond ik altijd al leuk. Dus heb ik me 

ingeschreven voor Allround Timmerman. Het is 

een fijne opleiding, die goed te doen is. Je mag 

hier heel veel praktisch bezig zijn. Fijn. Theorie 

is niet zo mijn ding. Als ik de keuze heb om met 

mijn neus in de theorieboeken te zitten of iets 

moois te maken dan kies ik altijd voor het laatste. 

Dakkappellen en overkappingen maken doe ik 

het liefst. Ik hoop mijn eigen bedrijf hierin te 

kunnen beginnen. Maar eerst ga ik een aantal 

jaren werken in loondienst. Waarschijnlijk bij mijn 

stagebedrijf Van Wijnen in Sittard.”

Ik mag hier heel  
veel praktisch bezig 

zijn. Fijn.

Bouwmensen Limburg

Gilde Bouwschool werkt samen 
met Bouwmensen Limburg in Horst 
om jou op te leiden tot een vakman 

of vakvrouw. Je volgt de opleiding bij 
ons, bij Bouwmensen Limburg krijg je 
praktijkscholing en je werkt bij een 

bouwbedrijf. Zo leer je 
het vak optimaal!
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Stage
Stages zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel 
van je opleiding. Want bij je stage breng je wat je 
leert in de praktijk. Je krijgt een voorproefje van je 
uiteindelijke werk en met een beetje geluk hou je er 
zelfs een baan aan over. Gilde Bouwschool begeleidt 
je dan ook graag naar het perfecte stageadres!

STAGEBEDRIJF 
AAN HET WOORD
MIKE SELDER VAN  
SELDER BOUW  
IN ROERMOND 

“In mijn metselbedrijf werken zo’n 30 tot 35 

metselaars. We werken door heel Limburg. 

Een paar jaar geleden heb ik me aangemeld 

bij Bouwmensen Limburg. Nu krijg ik om de 

vier weken drie stagiairs/bbl’ers. Zij gaan om 

en om vier weken naar Bouwmensen voor 

praktijkscholing en dan weer vier weken in mijn 

bedrijf aan de slag. Ze hebben genoeg kennis en 

kunde in huis, maar ik weet wel dat ze buiten veel 

meer leren dan binnen. Een stagiair/bbl’er zet ik 

tussen twee ervaren metselaars in, dan pikt hij 

vanzelf de handigheid op. Inmiddels heb ik zes 

van hen in dienst genomen.”

Inmiddels heb  
ik zes van hen in 
dienst genomen.
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Wat jij met je ogen ziet, kan je met je handen 

maken. Vanaf een tekening maak jij de mooiste 

creaties. Van stoelen en tafels tot een volledig 

(scheeps)interieur. In een werkplaats ben je bezig 

met zagen, boren, schroeven en schuren tot het 

perfecte eindresultaat is bereikt. 

Het liefst sta jij in een werkplaats of werk je op 

locatie bij de klant. Grote machines, werkkleding 

aan, muziekje op. Jij vermaakt je wel! Je bent graag 

bezig met de nieuwste technieken, toepassingen 

en materialen. En je werkt ook net zo lief met 

ambachtelijke machines en gereedschappen.  

Je werkt secuur en je stelt veiligheid voorop.

OPLEIDINGEN • Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

•  Allround Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

• Werkvoorbereider
Meubelindustrie/
(Scheeps)interieurbouw

42

44

Kom mooie 
interieurs maken

40

Niveau
2, 3 
en 4
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Interieurbouwer Niveau 2

Niveau

niveau 2 

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.700,- – € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie

Venlo

Competenties

Als (scheeps)interieurbouwer of meubelmaker maak je 
meubels, maar ook volledige interieurs voor bijvoorbeeld 
gebouwen, schepen of beursstands. Tijdens de opleiding 
leer je welke soorten hout en andere materialen je het 
beste kunt gebruiken en waarvoor. Ook leer je werken 
met (elektrisch) handgereedschap en stationaire 
houtbewerkingsmachines.

Voor het maken van perfecte meubels en interieurs heb je 
creativiteit, kennis en kunde nodig. Natuurlijk ga je voor 
een top eindresultaat voor de klant. Ook veilig werken is 
hierbij belangrijk. Bij Gilde Creatie & Design College krijg 
je ruimte voor jouw ideeën en maak je straks de mooiste 
meubels en interieurs.

Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

40

goed met cijfers,
praktisch ingesteld,

ruimtelijk- en 
technisch inzicht



Uit het vak

Je werkt bij een meubelmakerij, scheepsbouwer, 
interieurbouwbedrijf of meubelfabriek. Je maakt 

producten in series en/of unieke voorwerpen van hout. 
Soms combineer je hout met andere materialen. Alles 
maak je op maat, zodat het precies past. Je werkt met 
allerlei computergestuurde machines maar ook met 

handgereedschappen zoals een beitel en hamer.

41

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn goed. Er is veel werk te krijgen in dit vakgebied.
Je kunt natuurlijk ook doorstuderen als je dat wilt. Denk aan de opleiding 
Allround Meubelmaker/(Scheeps)interieurbouwer (niveau 3).



Interieurbouwer Niveau 3

Niveau

niveau 3

Duur

3 jaar

Startsalaris

€ 1.700,- – € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie

Venlo

Competenties

Tijdens je studie leer je de ins en outs over het vakgebied 
van een (scheeps)interieur bouwer en meubelmaker. Je 
werk begint bij een idee voor een meubel of interieur.  
Dit idee verwerk je in een tekening om uiteindelijk tot een 
mooi en passend eindresultaat te komen. 

Zeker als je een nieuw interieur ontwerpt, is nauwkeurig 
passen en meten heel belangrijk. Natuurlijk bedenk je 
welke materialen en gereedschappen je nodigt hebt.  
Je leert werken met zowel moderne als oude technieken.

Je leert anderen aansturen zodat zij ‘jouw’ meubel of 
interieur kunnen maken. Zelf steek je ook graag je handen 
uit de mouwen.

Allround Meubelmaker/
(Scheeps)interieurbouwer

42

goed met cijfers, 
creatief, ruimtelijk- en 

technisch inzicht, 
teamspeler



Uit het vak

Na je opleiding werk je bijvoor beeld in een 
meubelmakerij of (scheeps)interieurbouwbedrijf. 

Meubels op maat maken heb jij tot een ware kunst 
verheven. Of het nou gaat om een keukentafel of om 
het inrichten van de kajuit van een klein plezierjacht. 
Jij tekent de situatie perfect uit, stemt je ontwerp en 
de offerte af met de klant, kiest de juiste materialen 

en zorgt - samen met je team - voor een perfect 
resultaat op maat.

43

Verder studeren en 
baankansen

Jouw baankansen zijn net 
zo stevig als jouw creaties. 

De werkgelegenheid in 
dit vakgebied is groot. 
Wil je verder studeren? 

Dat kan! Je kunt een mbo 
niveau 4-opleiding volgen, 
bijvoorbeeld de opleiding 

Werkvoorbereider 
Meubelindustrie/

(Scheeps)-interieurbouw.



Interieurbouwer Niveau 4

Niveau

niveau 4

Duur

2 jaar  
kopopleiding

na niveau 
3 Allround 

Meubelmaker/
(Scheeps)

interieurbouwer

Startsalaris

€ 1.900,- – € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie

Venlo

Competenties

Tijdens de opleiding leer je eerst allerlei meubels 
en inrichtingen maken. Daarna kies je wat het 
beste bij jou past. Werk je het liefst aan meubel- 
en interieurprojecten? Aan nieuwbouw- of 
renovatieprojecten? Of wil je aan het werk bij een 
werkplaats voor scheepsinterieur? Wat je ook kiest, 
met jouw voorbereiding, planning en begeleiding 
kunnen anderen aan het werk. Zo leveren jullie samen 
de beste resultaten, waarbij je ook oog hebt voor een 
veilige werkomgeving.

Werkvoorbereider
Meubelindustrie/
(Scheeps)interieurbouw

44

goed met cijfers, 
ondernemend, 
ruimtelijk- en 

technisch inzicht, 
teamspeler

Verkorten 
kan!
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Verder studeren en 
baankansen

De werkgelegenheid in dit 
vakgebied is groot. Wil je 
verder studeren? Dat kan! 
Je kunt na niveau 4 een 
hbo-opleiding volgen. 

Uit het vak

Je werkt bij bedrijven in de hout- en meubelbranche 
die meubels en/of (scheeps)interieurs ontwerpen en 

produceren. Als werkvoorbereider bereid je projecten tot 
in de puntjes voor. Je maakt duidelijke werktekeningen, 

koopt materialen in en berekent de kosten. Met jouw 
planning en begeleiding kunnen collega’s aan de slag. 
Ze weten precies wat nodig is voor de opdracht van 

de klant.
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Entreeopleiding Bouwen, 
Wonen en Onderhoud

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris

€ 1.600,- – € 2.200,-
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

fit en gezond, 
nauwkeurig, 

praktisch ingesteld, 
ruimtelijk inzicht

Niveau 1

Roermond 
(Kasteel Hillenraedt-

straat)

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.

Deze opleiding is ontzettend veelzijdig. Na een 
jaar kan je bijvoorbeeld aan de slag in de bouw of 
meubelbranche. Je leert omgaan met verschillende 
gereedschappen en kan (eenvoudige) tekeningen 
uitwerken tot een product. Werk jij graag met je 
handen? Dan is dit de opleiding voor jou! 

Op school krijg je vakken zoals Nederlands en 
rekenen. Deze zijn heel belangrijk om door te 
stromen naar mbo-niveau 2. Je praktijkopdrachten 
doe je op je werk. 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 op je plek? Je 
trajectbegeleider helpt dan zoeken naar een andere 
opleiding. Dat is namelijk het mooie van Gilde Entree 
Onderwijs: je krijgt goede begeleiding en hulp bij je 
keuzes.
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Uit het vak

Als je meteen aan het werk gaat, help je bij 
werkzaamheden in de bouw of in de hout- en 

meubelbranche. Je werkt volop buiten. Hier help je 
andere vakmensen bij hun taken. Je brengt 

materialen naar ze toe, geeft ze de juiste 
gereedschappen aan en zorgt dat de werkplaats 

of werkruimte bij de klant netjes  
opgeruimd blijft. 

Verder studeren en baankansen
Er zijn in Nederland heel veel mensen 
in de bouw nodig. Er gaan namelijk 
een boel mensen met pensioen en 
er ligt veel werk voor je klaar. Je 
kunt ook doorstromen naar een 
niveau 2-opleiding, zoals Metselaar of 
Timmerman.
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Elk gebouw of interieur ziet er weer perfect 

uit nadat de schilder langs is geweest. Ben je 

iemand die nauwkeurig werkt, oog heeft voor 

detail en graag op verschillende plekken zijn 

handen uit de mouwen steekt? Dan is dit jouw 

richting. Tijdens de opleiding leer je natuurlijk 

alles over het schildersvak. 

En een schilder doet meer. Denk aan schuren, 

behangen en glaszetten. Ook dat krijg je onder 

de knie. Daarnaast leer je omgaan met klanten 

om hen van goed, vakkundig advies te kunnen 

voorzien. Zo heb je straks alles in huis om een 

goede, klantgerichte schilder te worden! 

Niveau
2 en 3

OPLEIDINGEN • Schilder

• Gezel Schilder

50

52

Kom kleur 
aanbrengen
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Elk jaar beoordeelt de 
Keuzegids mbo alle 

opleidingen in het land. 
De beste krijgen een 

kwaliteitszegel en mogen 
zich topopleiding noemen. 
Onze schildersopleidingen 

behoren tot die selecte 
groep.



Bij schilderen komt een hoop kijken. Om te zorgen 
dat jij je het schildersvak eigen maakt, leer je op deze 
topopleiding alles over de verschillende verfsoorten, 
schoonmaakmiddelen, gereedschappen en andere 
materialen. 

We leren je hoe je kleine reparaties uitvoert, 
bijvoorbeeld als een houten kozijn beschadigd is. Ook 
glaszetten en behangen komen aan de orde. Je loopt 
veel stage, want schilderen leer je vooral door het veel 
te doen. Doe je de bol-opleiding? Dan ben je 75% op 
school en 25% op stage. En kies je voor bbl, dan werk 
je en kom je 1 dag per week naar school.

Schilder

Niveau

niveau 2

Duur

2 jaar

Startsalaris

€ 1.700,- – € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Roermond

Competenties

fijne motoriek, 
klantvriendelijk, 

nauwkeurig, 
praktisch ingesteld

50

Schilderen Niveau 2

bol en bbl
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Uit het vak

Je werkt voor een schilderbedrijf of je gaat als zelfstandig vakman aan de 
slag. Als schilder ben je niet van suiker, want je krijgt te maken met alle 

weersomstandigheden. Ook hoogtevrees is voor een schilder geen optie: 
heel wat dakkapellen verdienen namelijk een likje verf! De ene week werk 
je aan nieuwbouwwoningen om alle muren, deuren en kozijnen in de verf 
te zetten. De week erna ga je aan de slag in een gebouw dat gerenoveerd 

wordt. Hier voer je kleine reparaties uit en zorg je dat alles er weer als 
nieuw uitziet. Je werkt regelmatig samen met andere vakmensen op de 
bouwplaats, bijvoorbeeld met stukadoors of tegelzetters. Samen leveren 

jullie écht vakwerk.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn kleurrijk! De 
werkgelegenheid in het schildersvak is 
op dit moment heel groot. Natuurlijk 
kun je hierna de opleiding Gezel 
Schilder gaan volgen.



Natuurlijk leer je schilderen als de beste, maar dat 
is niet alles. Verschillende verfsoorten en andere 
materialen hebben straks voor jou geen geheimen 
meer. Je hanteert de kwast net zo handig als dat je de 
spuitcabine bedient. Je krijgt ook de fijne kneepjes 
van het behangen en glaszetten onder de knie. 
Duurzame toepassingen hebben jouw voorkeur.

Je krijgt lessen in de vorm van theorie, maar het 
meeste leer je in de praktijk. Als gezel schilder 
stuur je vaak collega’s aan, dus krijg je ook les 
in leidinggeven en plannen. Natuurlijk staat ook 
klantcontact op het programma, zodat je klanten 
straks perfect kunt adviseren.

Gezel Schilder

Niveau

niveau 3

Duur

2 - 3 jaar

Startsalaris

€ 1.800,- – € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg Locatie

Roermond

Competenties

klantvriendelijk, 
nauwkeurig, 

praktisch ingesteld, 
goede leider

52

Schilderen Niveau 3

bol en bbl
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Uit het vak

Je bent een echte vakman. Je weet alles van het schilderen van nieuwbouw, 
maar ook voor onderhoudswerk of renovaties draai jij je hand niet om.  

Je zet ook wel eens glas en als klanten liever behang dan tex op hun muren 
hebben, verzorg je dat met de grootste precisie. De omstandigheden waarin 

je werkt, zijn niet altijd even gemakkelijk. Het weer kan tegenzitten en je 
moet soms op lastig te bereiken plekken werken. Hoogtevrees is dan niet 

handig! Nieuwe medewerkers of leerlingen komen bij jou met vragen.  
Je vindt het leuk om je passie voor het vak door te geven. Je klanten merken 

dit ook. Ze overleggen graag met jou over een kleurplan.

Verder studeren en baankansen
Jouw baankansen zijn kleurrijk! De 
werkgelegenheid in het schildersvak 
is op dit moment heel groot. 
Natuurlijk kun je hierna een mbo 
niveau 4-opleiding gaan volgen.



LOOP JE 
MET ONS 
MEE ?

LINDA & NICK
STUDENTEN  
SCHILDEREN

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij  

Gilde Bouwschool 

in Roermond.

Benieuwd hoe het er  

bij ons op locatie 

aan toe gaat?

54
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Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Bekijk het hier!



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? 

Guus aan h

et
 w

oo
rd
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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. 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



PRAKTISCHE INFORMATIE
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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.

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 groot dat je een reis- of werkvergoeding krijgt van 
je leerbedrijf. 

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

 

 

sluit aan
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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.



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

Gilde Bouwschool
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildebouwschool.nl

Vind en volg ons:

@gildebouwschool

 @gildebouwschool

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1
(Bouw en Schilderen)

Marathonlaan 4 (Infra)

Horst
Gebr. van Doornelaan 63 
(Bouw)

Venlo
Hagerhofweg 15 
(meubelmaken/ 
(scheeps)interieurbouw)



past  
bouw 
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


