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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 
gildeentreeonderwijs.nl.
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#hetechtewerk
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BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

WELKOM BIJ GILDE ENTREE ONDERWIJS.
HET ECHTE WERK.

Niet alle jongeren vinden makkelijk  
hun draai in het mbo. Omdat kennis en 
vaardigheden vaak op een schoolse manier 
aangeleerd worden, sluit dit niet  
goed aan bij de behoeften van kwetsbare 
studenten. Dat weten we bij Gilde 
Entree Onderwijs en daarom bieden we 
Entreeopleidingen aan waarin je veel met 
je handen werkt. We leiden je vooral in de 
praktijk op. Voor het echte werk.

Zonder (vmbo-)diploma maak je weinig 
kans op een leuke en goede baan. 
Daarom leiden wij je op niveau 1 op tot 
assistenten in de bouw, horeca, mobiliteit 
dienstverlening en retail, logistiek of metaal- 
en installatietechniek.

Heb je hierna de smaak te pakken, kun je doorstromen naar 
een niveau 2-opleiding. Waarna de baankansen opeens 
stukken groter zijn. Natuurlijk kun je ook gaan werken als 
assistent. Ook assistenten zijn onmisbaar op de werkvloer. 

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.



5

Zonder diploma’s liggen de banen  
niet voor het oprapen. Zelfs niet 
voor mensen die liever met hun 
handen werken. Gelukkig kan Gilde 
Entree Onderwijs je daarbij helpen. 
Wij bieden jou dé opstap naar een 
vervolgopleiding of werk. 

Aanbod in opleidingen

Ik koos voor 
Entreeopleiding  
Mobiliteits-
branche...
en die eerste dag was best spannend!  
Ik heb de juiste keuze gemaakt.  
Wat kies jij? 

Wij hebben onderwijs voor bijna alle Entreeopleidingen 
die het mbo te bieden heeft. 

wat kies jij?
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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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Wil jij graag naar het mbo, maar heb je geen 

diploma? Ben je 16 jaar of ouder? Dan zijn 

de opleidingen van Gilde Entree Onderwijs 

iets voor jou. In een jaar tijd behaal jij je mbo-

diploma niveau 1. En dat biedt mogelijkheden! 

Je kan aan de slag als assistent of doorstuderen  

op niveau 2. 

Entreeopleidingen zijn een goede manier om 

aan een studie te beginnen. Ook als je er al 

een tijdje uit bent. Je krijgt goede begeleiding 

en structuur en een leuk stageadres. Alles wat 

je leert, breng je daar meteen in de praktijk. 

Hierdoor wordt het leren niet alleen makkelijker, 

maar ook een stuk leuker! Wij bieden jou dé 

opstap naar een vervolgopleiding of werk.

Niveau
1

OPLEIDINGEN •  Bouwen, Wonen en 
Onderhoud

•  Metaal-, Elektro-, en 
Installatietechniek

•  Logistiek

• Mobiliteitsbranche

• Verkoop

•  Dienstverlening

•  Horeca, Voeding of 
Voedingsindustrie
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Kom helpen
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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 
kunnen 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.

Bouwen, Wonen 
en Onderhoud

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris

€ 1.600,- – € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond 

Competenties

praktisch ingesteld, 
ruimtelijk- en 

technisch inzicht
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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 veel 
mensen in de bouw 

nodig. Er gaan namelijk 
veel mensen met 

pensioen en er ligt veel 
werk voor je klaar. Je 

kunt ook doorleren voor 
bijvoorbeeld metselaar 

of timmerman.
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Je leert hoe je technici en monteurs assisteert 
met bijvoorbeeld lassen, lijmen, installeren 
en schroeven. Op school krijg je vakken zoals 
Nederlands en rekenen. Deze vakken zijn heel 
belangrijk 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 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.

Metaal-, Elektro- en 
Installatietechniek

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris

ongeveer € 2.200,-
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo

Competenties

behulpzaam,  
fijne motoriek,  

praktisch ingesteld

80% 
Eenvoudig 

installatie- of 
constructiewerk

10% 
Werk 

voorbereiden 10% 
Opruimen 
werkplek

Praktijk 
in beeld



13

Uit het vak

Als je na de entreeopleiding aan het werk 
gaat, assisteer je monteurs of technici.  

Je krijgt een opdracht van je leidinggevende. 
Je leest de technische tekening en weet precies 
wat er wordt bedoeld. Zo’n opdracht kan lassen, 
zagen, slijpen, knippen of boren zijn. Kortom: met 

jouw kwaliteiten op het gebied van installatie- 
en constructietechniek draag je bij aan de 

werking van mooie systemen en technische 
oplossingen. En het fijne is: je leert 

iedere dag bij.

Verder studeren en baankansen
Op dit moment zijn de arbeidskrachten in de installatie- en constructiesector al 
niet aan te slepen. De grote bedrijven hebben stuk voor stuk vacatures. Dus werk 
genoeg. Deze opleiding is ook een heel goede basis om door te stromen naar een 
niveau 2-opleiding.
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Je leert hoe je vracht moet laden, lossen en 
opslaan. Ook leer je hoe je de vrachtbrieven 
controleert. Kortom: volop vaardigheden die je 
nodig hebt als assistent binnen een handels- en 
transportbedrijf. Tijdens je opleiding kun je ook 
je heftruckcertificaat behalen. Op school krijg je 
vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze vakken 
zijn heel belangrijk om door te kunnen stromen 
naar een niveau 2-opleiding. 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 je zoeken naar een 
andere opleiding. Dat is namelijk het mooie van 
Gilde Entree Onderwijs: je krijgt goede begeleiding 
en hulp bij je keuzes.

Logistiek

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Weert

Competenties

behulpzaam, handig 
met computers, 

nauwkeurig

45% 
Ontvangen en 

opslaan goederen

10% 
Voorraad 

inventariseren

45% 
Verzendklaar 

maken goederen

Praktijk 
in beeld

ongeveer € 2.000,-
bruto per maand
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Uit het vak

Je werkt als assistent in een handels- 
of transportbedrijf, groothandel of 

distributiecentrum. Je zet pallets, kisten en dozen 
netjes weg en zorgt dat dit veilig gebeurt. Samen 

met je collega’s ontvang je de binnengekomen 
goederen en maak je ze verzendklaar. Het 
magazijn is perfect in orde, omdat jij het zo 

goed bijhoudt.

Verder studeren en baankansen
Deze studie biedt de perfecte basis om verder te stromen naar een niveau 2-opleiding. 
Bijvoorbeeld Logistiek Medewerker. Natuurlijk kun je ook aan het werk. Goede 
assistenten zijn overal welkom en werk in de logistiek is prima te vinden. Zeker in de 
regio Noord- en Midden-Limburg waar veel logistieke bedrijven zijn.
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Heb je geen (vmbo-)diploma en wil je een vak in 
de auto- en mobiliteitsindustrie leren? Met een 
Entreeopleiding leg je de perfecte basis. Sleutelen 
aan een auto of elektrische fiets. Dat is wat jij het liefst 
doet. Je leert alles over de onderdelen van voertuigen. 
Banden, koppelingen, uitlaten en versnellingsbakken 
kennen straks geen geheimen meer voor jou. Op school 
krijg je vakken zoals Nederlands en rekenen. Deze 
vakken zijn heel belangrijk 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 op je plek? Je trajectbegeleider zoekt samen met 
jou een andere opleiding. 

Mobiliteitsbranche

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris Leerweg

bol en bbl

Locatie

Venlo

Competenties

praktisch ingesteld, 
probleemoplossend, 

technisch inzicht

80% 
Technisch werk 
aan voertuigen

10% 
Werk 

voorbereiden 10% 
Opruimen 
werkplek

Praktijk 
in beeld

ongeveer € 2.000,-
bruto per maand
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Uit het vak

Als assistent mobiliteitsbranche werk je in de 
werkplaats van een autobedrijf. Bijvoorbeeld een 

garage of bandenservicebedrijf, of een bedrijf 
gespecialiseerd in glasschade of fietstechniek. 

Je helpt hier de monteurs met hun werk. Samen 
bespreken jullie een opdracht en kijken jullie welke 
gereedschappen nodig zijn. Eenvoudige reparaties 

voer je zelf uit. Bij de meer ingewikkelde 
problemen let je goed op en help je de 

monteurs. Zo leer je elke dag weer iets bij. 

Verder studeren en baankansen
Diploma op zak? Ga aan de slag 
als assistent in een autobedrijf, 
of stroom bijvoorbeeld door 
naar de opleiding Autotechnicus 
niveau 2.
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Met een diploma van de Entreeopleiding Verkoop 
leg je de perfecte basis voor een vervolgopleiding 
óf een mooie functie als retailassistent.

Je leert hoe je een magazijn beheert, spullen 
presenteert in een winkel en klanten adviseert. 
Op school krijg je niet alleen les in verkoop, maar 
ook in Nederlands en rekenen. Deze vakken zijn 
heel belangrijk 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 op je plek? Je trajectbegeleider 
helpt je zoeken naar een andere opleiding. Dat is 
namelijk het mooie van Gilde Entree Onderwijs:  
je krijgt goede begeleiding en hulp bij je keuzes.

Verkoop

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Weert

Competenties

behulpzaam, 
klantvriendelijk, 

teamspeler

20% 
Schoonmaken 

winkel

20% 
Klantcontact

30% 
Ontvangst en 

verwerken 
artikelen

30% 
Presenteren 

artikelen

Praktijk 
in beeld

ongeveer € 2.000,-
bruto per maand
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Uit het vak

Je gaat aan het werk in de retail. Bijvoorbeeld in een 
kledingwinkel. Hier pak je binnenkomende voorraden 

uit en zorg je dat ze een mooi plekje in de winkel 
krijgen. Door de dag heen help je klanten met het 

vinden van producten. Je bent pas blij als een klant 
tevreden de deur uitloopt. Jij draagt met jouw talent 

bij aan het succes van de winkel!

Verder studeren en 
baankansen

Je kunt aan de slag als 
assistent in een winkel. 

Als je na het behalen van 
je diploma verder leert 
op niveau 2, vergroot je 
je kansen op het vinden 

van een baan.
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Dienstverlening 

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Weert,
Venray

Competenties

behulpzaam, 
vriendelijk, 
teamspeler

35% 
Contact 

met 
mensen

30% 
Ruimtes 

gebruiksklaar 
maken

35% 
Schoonmaak en 
dienstverlenend 

werk

Praktijk 
in beeld

Heb je geen (vmbo-)diploma en wil je verder in de 
zorg? Met deze Entreeopleiding leg je de basis. 
Je leert op en top schoonmaken, maar krijgt ook 
les in het ondersteunen bij het huishouden. 

Op school krijg je vakken zoals Nederlands en 
rekenen. Deze vakken zijn heel belangrijk 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. Dat is namelijk het mooie van Gilde 
Entree Onderwijs: je krijgt goede begeleiding en 
hulp bij je keuzes.

ongeveer € 2.000,-
bruto per maand
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Uit het vak

Na de Entreeopleiding kun je meteen aan het 
werk, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis, de 

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

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

licht verzorgend werk tot een praatje maken. Wil je 
verder leren in de dienstverlening? Dan kun je door 

naar een niveau 2-opleiding.

Verder studeren en baankansen
De werkgelegenheid stijgt. In onze regio is de werkgelegenheid het grootst 
van Nederland. Je kunt ook verder studeren. Een niveau 2-diploma 
vergroot je baankansen. Bijvoorbeeld Medewerker Facilitaire Dienstverlening  
of Helpende Zorg/Welzijn.
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Ben jij graag bezig met lekker eten? Dan is dit 
de opleiding voor jou! Na een jaar kan je aan de 
slag in een restaurant, broodjeszaak of bij de 
banketbakker. Eigenlijk overal waar ze met voedsel 
werken. Jij leert dan ook hoe belangrijk hygiëne 
is. Werken met haarnetjes, nagels goed verzorgd, 
noem maar op! Je leert ruimtes klaar te maken voor 
vergaderingen of maaltijden voor te bereiden in een 
keuken. Op school krijg je vakken zoals Nederlands 
en rekenen. Deze vakken zijn heel belangrijk 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 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.

Horeca, Voeding of 
Voedingsindustrie

Assistent Niveau 1

Niveau

niveau 1

Duur

1 jaar

Startsalaris

€ 1.500,- – € 2.000,-
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Roermond, 
Venlo,
Weert

Competenties

creatief, praktisch 
ingesteld, 

nauwkeurig



23

Uit het vak

Je werkt bijvoorbeeld in een fabriek, in de 
voedingsindustrie of in de horeca. In het restaurant 

maak je ruimtes piekfijn in orde voor gasten. De 
stoelen en tafels staan klaar, de tafels zijn netjes 

gedekt en de thee en koffie heb je ook al gemaakt. 
Dan ga je snel aan de slag met de lunch. In een fabriek 
verpak en verwerk je producten. Hierbij hou je je strikt 

aan de hygiëneregels en let je op de veiligheid. Aan 
het einde van de dag zorg je dat alles weer netjes 

is, zodat je de volgende dag weer een 
frisse start kunt maken.

Verder studeren en baankansen
De meeste studenten stromen na 
de Entreeopleiding door naar een 
niveau 2-opleiding, bijvoorbeeld 
Kok of Gastheer of Gastvrouw. Hoe 
meer jij je specialiseert, hoe beter 
jouw baankansen zijn.

30% 
Schoonmaken

10% 
Ruimtes 
inrichten

60% 
Eten 

bereiden

Praktijk 
in beeld
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Fun & 
Feitjes
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Kleinschalig 
onderwijs

Veel praktijk

Een
doorlopend rooster
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175-200
 studenten

7
verschillende 
opleidingen

>7

Elk jaar 
ongeveer 150
gediplomeerden

Extra structuur 
en begeleiding

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

Er werken 
meer dan 100 
stagebedrijven 
samen met 
Gilde Entree 
Onderwijs

78% van de 
studenten Gilde Entree  

Onderwijs stroomt door naar 
een niveau 2-opleiding

Onze  
studenten  

bevelen  
Gilde Entree 

Onderwijs aan 
bij nieuwe  
studenten

78%



LOOP JE 
MET ONS 
MEE ?
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AHMED & MOHAMAD
STUDENTEN  
ASSISTENT VERKOOP RETAIL

Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Welkom bij Gilde Entree 

Onderwijs in Roermond.

Benieuwd hoe het er  

bij ons op locatie 

aan toe gaat?
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Wellness & beauty
Bekijk hier hoe een 
praktijkles verloopt

Bekijk het hier!
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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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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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In een realistische 
praktijksituatie 

gaan studenten zich 
verantwoordelijk 

voelen.

OVER PRAKTIJKLEREN

Praktijkleren,  

onderwijs in het echte werk.  

1 dag/dagdeel per week 

werk je in een bedrijf aan 

jouw schoolopdracht(en).

BRITT SWINKELS EN HANNAN ZERDA, 

DOCENTEN/TRAJECTBEGELEIDERS BIJ DE OPLEIDINGEN 

DIENSTVERLENING EN VERKOOP BIJ GILDE ENTREE ONDERWIJS

Wat is het voordeel van opleiden in de praktijk?

Hannan: “Bij verkoop hebben we veel begrippen die best abstract zijn. Nu we met de 

opleiding binnen bedrijven zitten, is het heel makkelijk om even de winkel in te lopen en 

te laten zien wat iets betekent.” 

Britt: “In een realistische praktijksituatie gaan studenten zich verantwoordelijk voelen. 

Voor de docent geldt dat de samenwerking met bedrijven toch weer een andere visie op 

het beroep geeft. Je krijgt nog meer feeling met de praktijk.”

Werkt het voor deze doelgroep?

Britt: “Vergeleken met de studenten die op school het entreeprogramma volgen, zien 

we bij de studenten in de praktijk wat meer ontwikkeling. Zij leren meer, krijgen sneller 

zelfvertrouwen, voelen zich nuttiger. Bij Dienstverlening zien we studenten echt boven het 

niveau van de Entreeopleiding uitstijgen, alleen maar door mee te lopen en dingen  

te leren.”  

Hannan: “Dat is bij Verkoop net zo. Er zijn studenten die het zo goed doen dat ze een 

contract aangeboden krijgen. Maar veel studenten willen niet volledig in het bedrijf leren, 

ze vinden de combinatie met school juist fijn.”
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Studenten Assistent Verkoop gaan 2 dagen naar een buitenlandse stad. Hiermee 

leer je jezelf te redden op een voor jou onbekende plek. Samen met je klas krijg je 

opdrachten om de stad en de taal te leren kennen. Je leert hiermee ook goed samen 

te werken met anderen en daarnaast is het ook nog eens heel leuk en gezellig.

PROJECT
internationalisering
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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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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.



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.

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
• Verbreden van je kennis 
• Een sterke basis
• Breder inzetbaar
• Specialiseren in een vakgebied
• Nog meer uit je opleiding en jezelf halen

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

Voordelen voor jou 

Breed
inzetbaar
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#hetechtewerk
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Contact

onze 
vakscholen:

Benieuwd
naar onze 

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



39

locaties Gilde
Entree Onderwijs

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1

Venlo
Hagerhofweg 15

Weert
Drakesteyn 5

Gilde Entree Onderwijs
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeentreeonderwijs.nl

Vind en volg ons:

 @gildeentree

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

MELD JE DAN 
NU AAN!


