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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 
gildetechnischeschool.nl.
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Een lasrobot installeren of auto’s 
repareren? Bij Gilde Technische School 
leiden we mensen op voor werk dat er 
écht toe doet. Technici zijn heel hard 
nodig in onze samenleving.

Techniek is uitdagend, interessant, 
boeiend en steeds in ontwikkeling. 
Samen bedenken we oplossingen die 
nuttig, innovatief en ook nog eens heel 
leuk zijn. Oplossingen waar ambitieuze 
denkers én doeners voor nodig zijn.  
Die vanuit hun hart 'met hoofd en 
handen' werken.

#hetechtewerk
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Gilde Technische School heeft een traditie in vakonderwijs met 
sterke wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten 
op te leiden in motorvoertuigentechniek, mobiele werktuigen, 
procestechniek, mechatronica, metaaltechniek en installatie- 
en elektrotechniek werkt Gilde Technische School 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 geloven in het echte werk van vakmensen. 
Binnen een groot netwerk brengen we kleinschalig onderwijs 
in de praktijk. In een plezierige, veilige en vertrouwde 
omgeving.

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

WELKOM BIJ GILDE TECHNISCHE SCHOOL. 
HET ECHTE WERK.



Een wereld zonder techniek zou een 
zooitje ongeregeld zijn. We kunnen 
niet zonder en bedenken steeds 
weer nieuwe manieren om ons leven 
veiliger, makkelijker of leuker te maken.

Aanbod in opleidingen

Ik koos voor 
Mobiele 
Werktuigen...
en die eerste dag was best spannend!  
Ik heb de juiste keuze gemaakt.  
Wat kies jij? 

Met al die technieken is er ook een enorme 
vraag naar slimme en innovatieve installateurs, 
monteurs en engineers. Mensen zoals jij.  
Bij Gilde Technische School kun je kiezen uit 
verschillende richtingen, niveaus en leerwegen.

wat kies jij?

5

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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Als kind speelde jij al met auto’s. Nu je ouder 

bent, kan je niet wachten tot je zelf mag rijden. 

Natuurlijk weet jij dat een auto veel meer is dan 

4 wielen en een stuur. Je kijkt graag onder de 

motorkap en volgt alle nieuwe ontwikkelingen 

op de voet. Auto’s en hun techniek worden 

steeds ingewikkelder. Parkeersensoren, 

elektrische auto’s en ingebouwde 

navigatiesystemen zijn allemaal technieken die 

je nu veel in auto's tegenkomt. Het blijft dus niet 

alleen bij sleutelen. Er komt veel meer bij kijken.

Niveau
1, 2, 3 
en 4

OPLEIDINGEN • Entreeopleiding 
Mobiliteitsbranche

•  Autotechnicus en  
Eerste Autotechnicus 

•  Bedrijfsautotechnicus 
en Eerste Bedrijfs- 
autotechnicus 

• Technisch Specialist 
Bedrijfsauto's en Technisch 
Specialist Personenauto's
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Kom op (de)
weg helpen



9



10

Niveau Duur Startsalaris Leerweg Locatie Competenties

Assistent Niveau 1

niveau 1 1 jaar ongeveer € 2.000,-
bruto per maand

bol en bbl Venlo kritische blik, 
nauwkeurig, 

praktisch ingesteld, 
technisch inzicht

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 liefstdoet. 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.

Entreeopleiding 
Mobiliteitsbranche
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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. 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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Jouw opleiding kun je zien als één grote technische 
puzzel. Je speurt technische problemen bij auto’s op 
en leert hoe je die slim en snel verhelpt. Je maakt 
kennis met de vele onderdelen die een auto aan de 
praat houden, van de versnellingsbak en de uitlaat, 
tot het differentieel en de besturingssoftware. Je 
leert onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, zoals 
het vervangen van oliefilters en het uitlijnen van 
wielen, maar ook technische mankementen 
verhelpen. Dat leer je het beste in de praktijk.  

Lekker je handen uit de mouwen steken en meteen 
aan de slag met het echte werk. Voor Eerste 
Autotechnicus biedt Gilde Technische School zowel 
een bol- als bbl-opleiding aan. Hoewel je bij een 
bol-opleiding meer op school zit, zijn beide 
opleidingen praktijkgericht. Je leert verschillende 
technieken die automerken toepassen, 
veelvoorkomende problemen oplossen en de 
nieuwste innovaties. En dan loopt het gesmeerd!

Autotechnicus en 
Eerste Autotechnicus

Motorvoertuigentechniek Niveau 2 en 3

Niveau

 niveau 
2 en 3

Duur

2 jaar  
(niveau 2) 
2 - 3 jaar 
(niveau 3)

Startsalaris

vanaf € 1.750,-  
(niveau 2) / € 2.350,- 

(niveau 3) bruto  
per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Nuth (bbl),
Venlo  

(bbl en bol) 

Competenties

nauwkeurig, 
praktisch ingesteld, 
probleemoplossend, 

ruimtelijk- en 
technisch inzicht
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Verder studeren en baankansen
De baankansen als eerste autotechnicus zijn goed. Volg je de niveau 2-opleiding 
Autotechnicus dan kun je daarna ook nog Eerste Autotechnicus gaan doen. 
Heb je dat diploma op zak, dan kun je aan de slag. Of je gaat verder met niveau 4, 
bijvoorbeeld: Technisch Specialist Personenauto’s.
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Uit het vak

Jij gaat aan de slag bij een garagebedrijf, de ANWB of een autodealer. Het werk 
van autotechnicus is deels seizoensgebonden. In de winter ben je vaak bezig met 
het plaatsen van winterbanden en het checken van de koelvloeistof op voldoende 
antivries. ’s Zomers hou je je veel bezig met het repareren van de airco. Het hele 

jaar door komen er nog allerlei andere autoproblemen op je pad. In een team houd 
jij je bezig met alle standaardreparaties die een auto nodig heeft. Denk aan lampen 

vervangen, olie bijvullen, remschijven verwisselen en wielen uitlijnen. 

Bij ingewikkelde reparaties verricht je hand- en spandiensten, zodat jij je straks kunt 
specialiseren. Er komen steeds meer elektrische auto’s. Dat betekent natuurlijk dat 

je werk verandert. Steeds vaker werk jij dan ook met meetapparatuur en computers. 
Het werk kan fysiek zwaar zijn. 
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Wil jij binnen 2 jaar een diploma behalen als 
Bedrijfsautotechnicus? En leer jij het liefst in de 
praktijk? Dat komt goed uit, want tijdens de bbl-
opleiding Bedrijfsautotechnicus (niveau 2) ga je 1 
dag per week naar school, de andere 4 dagen werk 
je bij je leerbedrijf aan grote voertuigen. Tijdens 
je opleiding, leer je alle verschillende technieken 
die je in de praktijk dagelijks gebruikt. Je krijgt les 
van ervaren vakmensen. Bij de niveau 3-opleiding 
Eerste Bedrijfsautotechnicus leer je alle ins en outs 
van bedrijfsauto's, busjes en vrachtwagens.  

Om deze goed te kunnen repareren, moet je 
precies weten hoe ze van binnen én buiten in elkaar 
zitten. Van elektronische accessoires tot banden, 
en van bougies tot de uitlaat; als jij klaar bent met 
je opleiding heeft een bedrijfsauto voor jou geen 
geheimen meer.

Bedrijfsautotechnicus 
en Eerste Bedrijfs- 
autotechnicus

Niveau

 niveau 
2 en 3

Duur

2 jaar  
(niveau 2) 
2 - 3 jaar 
(niveau 3)

Startsalaris

€ 1.750,- – € 2.350,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie

Nuth 

Competenties

nauwkeurig, 
praktisch ingesteld, 
technisch inzicht,  

zelfstandig

Motorvoertuigentechniek Niveau 2 en 3
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Verder studeren  
en baankansen

Jouw baankansen 
en werkgelegenheid 
zijn goed. Natuurlijk 
kan je ook nog altijd 

doorstuderen!

Uit het vak

Na de opleiding ga jij aan de slag in een garage, werkplaats of groot transportbedrijf. 
Hier werk je aan bedrijfsauto’s, bestelbusjes en grote trucks. Als een bedrijfsauto 

binnenkomt, is de druk even hoog, want hij moet zo snel mogelijk gemaakt worden. 
Elke reparatie opnieuw. Je begint met de gemakkelijkere handelingen zoals 

vloeistoffen bijvullen, lampen bijstellen en metingen doen. Hoe meer ervaring je hebt, 
hoe meer je zelf kunt doen.

Een vrachtwagenchauffeur komt terug van zijn dienst. Hij hoort een vreemd geluid 
in de vrachtwagen en weet niet waar het vandaan komt. Jouw hulp als eerste 

bedrijfsautotechnicus wordt ingeschakeld. Je moet snel aan het werk, want elk uur 
dat de vrachtwagen stilstaat, kost tijd én geld. Je luistert, bekijkt, meet en zoekt. 

Al snel weet je wat er aan de hand is en vervangt het onderdeel. De chauffeur stapt 
weer met een gerust hart in zijn vrachtwagen en jouw telefoon gaat alweer.  

Er staat een chauffeur met pech langs de weg. Gereedschap en meetapparatuur de 
auto in en erop af!



De autotechniek verandert continu. Jij bent 
nieuwsgierig genoeg om deze veranderingen bij te 
houden. Als specialist word jij uitgedaagd om de 
moeilijkste reparaties op te lossen. Vage klachten 
vind jij het leukst, bijvoorbeeld een raar gezoem of 
vreemde tik. Problemen? Die los jij op een creatieve 
manier op. Jij wilt alles weten over moderne 
(bedrijfs)auto's die steeds complexer worden, met 
hun elektronische besturingssystemen en software. 

Wij leren je hoe je de diagnose stelt met 
geavanceerde meetapparatuur, maar ook 
ouderwets sleutelen komt aan bod. Aansturen 
van een team om werkzaamheden zo snel en 
goed mogelijk uit te voeren, daar besteden we 
ook aandacht aan. Weet je al veel van auto’s en 
wil je een specialistopleiding volgen? Dat kan! 
Informeer naar onze versnellingsmogelijkheden. 
De opleiding Technisch Specialist Bedrijfsauto’s 
of Personenauto’s doe je vaak als vervolg 
op een eerdere mbo-opleiding. Denk aan de 
opleidingen Eerste Autotechnicus en Eerste 
Bedrijfsautotechnicus.

Technisch Specialist 
Bedrijfsauto's en Technisch 
Specialist Personenauto's

Niveau

niveau 4

Duur

2 jaar (bbl)
4 jaar (bol)

Startsalaris

€ 1.900,- – € 2.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie

Nuth 
(alleen bbl),

 Venlo

Competenties

communicatief, 
nauwkeurig, 

praktisch ingesteld, 
technisch inzicht

Motorvoertuigentechniek Niveau 4
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Uit het vak
Als technisch specialist bedrijfsauto’s of 

personenauto’s kan jij verschillende kanten 
op. Je kiest zelf waar je specialisatie ligt. Zo kan 

je aan de slag bij truckdealers of transportbedrijven. 
Als technisch specialist personenauto’s ga je aan de 
slag bij autodealers met een eigen werkplaats, of een 
garagebedrijf. Jou schakelen ze in voor problemen die 

een monteur niet kan oplossen. Als specialist ga jij door 
tot je de meest ingewikkelde problemen hebt opgelost. 
Natuurlijk kan je altijd een collega vragen om te helpen. 
Omdat de klant zo snel mogelijk weer mobiel wil zijn, 

werk je soms door in de avond of het weekend. 
Dat hoort allemaal bij de service die je van een 

specialist mag verwachten. Jij overlegt met 
chauffeurs, leveranciers of klanten en bent 

altijd beleefd en klantvriendelijk.

Verder studeren en baankansen
De baankansen voor beide opleidingen zijn behoorlijk groot. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om verder te studeren in het hbo.
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DOORLOPENDE LEERLIJN VMBO-MBO: 
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Albert de Graaf 
docent mechatronica bij Gilde Technische School

              We maken van 
iets ouds iets nieuws. 

“Wij zijn met de opleidingen Mechatronica, 
Motorvoertuigentechniek en het vmbo van 
College Den Hulster een bijzonder project 
gestart. Een bestaande benzineauto ombouwen 
tot een elektrische. Zeker in deze tijd erg actueel: 
duurzaamheid. Daarnaast maken we van iets ouds 
iets nieuws. Het is een Volkswagen Kever 1303S 
uit 1972 geworden. Met een klein groepje vmbo-
leerlingen en mbo-studenten zijn we aan de slag 
gegaan. Het gaat voortvarend. De Kever is bijna 
klaar en kan dan de weg op.”
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DOORLOPENDE LEERLIJN VMBO-MBO: 
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scan QR voor video

Kevin ter Sluijsen 
oud-vmbo T-leerling op College Den Hulster

                   Het is een  
     te gek project.

“Ik heb gekozen voor de richting techniek. Ik 
hoopte op een leuk project en dat is er gekomen. 
Het was een grote uitdaging en het leek me 
supergaaf. Knutselen aan oude auto’s zit in mijn 
bloed. Mijn opa gaf het door aan mijn vader, 
mijn vader weer aan mij. Thuis staan ook een 
heleboel van die oude blikken vierwielers die 
ik samen met mijn vader onderhoud. Het is dus 
niet voor niets dat ik graag aan een Volkswagen 
Kever wilde sleutelen. Het is een te gek project. 
Ik wil in de techniek verder. En je zou denken in 
de autotechniek. Maar juist omdat ik graag echt 
sleutel aan auto’s en dat steeds minder het geval 
is met de nieuwe technieken, kies ik voor het 
werken met tractors en landbouwvoertuigen. 
Ook bij Gilde Technische School, maar dan in 
Roermond.”
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Grote machines, zoals tractors, combines, 

kraanwagens en bulldozers worden steeds 

veelzijdiger. Daardoor is ook het onderhoud 

veelzijdiger geworden. Daarbij gaan de 

veranderingen zo snel dat je als monteur nooit 

bent uitgeleerd. Jij bent geïnteresseerd in alles 

wat met werktuigen te maken heeft. Je werkt voor 

loonbedrijven, de landbouwmechanisatie, het intern 

transport, grondverzet, tuin & park of voor de 

bouw. Dit doe je met technisch inzicht, flexibiliteit 

en doorzettingsvermogen. Je snapt dat je snel en 

nauwkeurig moet werken, want zonder machines 

ligt het werk voor de klant stil.

Niveau
2, 3 
en 4

OPLEIDINGEN • Technicus Mobiele  
Werktuigen en Allround 
Technicus Mobiele 
Werktuigen

•  Technisch Specialist  
Mobiele Werktuigen 

22

24

Kom werktuigen 
onderhouden
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Ontdek hoe bakbeesten als tractors, combines, 
kraanwagens, bulldozers en heftrucks in elkaar 
steken en worden aangestuurd. Je leert niet alleen 
sleutelen onder de motorkap, maar ook hoe je 
elektronische mankementen of softwareproblemen 
oplost. Een (allround) technicus mobiele 
werktuigen is nooit uitgeleerd: zelfs na de 
opleiding blijf je je bijscholen om met de nieuwste 
ontwikkelingen mee te gaan. 
 
 

* Allround Technicus Mobiele Werktuigen.
De formele duur van de opleiding is 3 jaar. Wij 
bieden de bbl-opleiding alleen aan als vervolg op 
leerjaar 1 niveau 3 bol. Met deze basis kun je deze 
opleiding afronden in 2 jaar.

* Technicus Mobiele Werktuigen
De formele duur van de opleiding is 2 jaar. Wij 
bieden de bbl-opleiding alleen aan als vervolg op 
leerjaar 1 niveau 2 bol. Met deze basis kun je de 
opleiding afronden in 1 jaar.

Technicus Mobiele Werktuigen 
en Allround Technicus Mobiele 
Werktuigen

Mobiele Werktuigen Niveau 2 & 3

Niveau Duur Startsalaris Leerweg Locatie Competenties

 niveau  
2 en 3

2 jaar  
(niveau 2) 
2 - 3 jaar 
(niveau 3)

€ 1.750,- – € 2.350,- 
bruto per maand

bol en bbl kritische blik, 
nauwkeurig, 

probleemoplossend, 
technisch inzicht

Roermond  
(Marathonlaan 4) 
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Verder studeren en baankansen
Met beide diploma’s maak je kans op een 
goede baan, maar doorstuderen is altijd een 
mogelijkheid. Met niveau 2 kun je verdergaan 
met de opleiding Allround Technicus Mobiele 
Werktuigen. Heb je niveau 3 al? Denk dan eens 
aan Technisch Specialist Mobiele Werktuigen.

Uit het vak

Je kan als (allround) technicus mobiele werktuigen bij veel verschillende 
bedrijven terecht. Van wegenbouwers en bouwbedrijven tot fabrikanten van 
landbouwwerktuigen en alles daartussenin. Je bent dagelijks bezig met het 
inspecteren, onderhouden en repareren van werktuigen. Dat doe je meestal 

zelfstandig, maar zoals je je kan voorstellen, heb je bij de echte grote machines 
vaker een helpende hand nodig. Jij hebt dan ook geen moeite om met anderen 

samen te werken. 
 

Klanten vertrouwen op jouw kennis en vaardigheden om hun werktuigen in 
perfecte staat te houden. Een goede planning maken en extra zorgvuldig zijn is 
daarom heel belangrijk. Daarnaast ben je bijna altijd bereikbaar, want ook in het 

weekend en 's avonds gaan sommige werkzaamheden gewoon door.  



Kost het jou geen moeite om anderen aan te 
sturen? Dan is deze opleiding misschien iets 
voor jou. Met een team repareer je verschillende 
werktuigen. Eenmaal klaar test je of alles naar 
wens is en schrijf je een rapport. Ook voor in- en 
verkoop van machines word jij ingezet. Je leert 
alles over mobiele werktuigen, oftewel machines 
op wielen. Van grote hijskranen tot imposante 
landbouwvoertuigen.  
 
 

Uit welke onderdelen bestaan ze? Hoe worden 
die aangestuurd? En hoe herken je een storing 
of probleem? Je duikt onder de motorkap om 
lekker te sleutelen, maar leert ook alles over de 
besturingssoftware. Je snapt: de praktijk is bij deze 
opleiding heel belangrijk. Je leert daarnaast ook 
alles over het maken van offertes, het aansturen 
van mensen én hoe je een planning maakt voor de 
werkplaats.

Technisch Specialist  
Mobiele Werktuigen

Niveau Duur Startsalaris Leerweg Locatie Competenties

 niveau 4 4 jaar € 1.900,- – € 2.400,-
bruto per maand

bol communicatief, 
analytisch, 
teamspeler, 

probleemoplossend, 
technisch inzicht

Niveau 4Mobiele Werktuigen

Roermond  
(Marathonlaan 4) 
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Uit het vak

Machines onderhouden of repareren: 
daar weet jij wel raad mee. In het werkveld 
krijg jij te maken met ICT, hoogwaardige 

hydraulische systemen, hightech motoren met 
geavanceerde elektronica. Hiervoor gebruik je speciale 

meetapparatuur en instrumenten. Die zet je in bij 
het sleutelen aan heftrucks, grondverzetmachines of 
trekkers. Dat doe je op locatie bij de klant, zoals een 
bouwplaats of agrarisch bedrijf, maar soms ook in de 

werkplaats van jouw bedrijf. Je werkt zorgvuldig, veilig 
en met aandacht voor het milieu. Jij snapt wat klanten 

belangrijk vinden en houdt de kosten en tijd goed 
in de gaten. Regelmatig volg je cursussen om 

op de hoogte te blijven van de nieuwste 
technieken en machines.

Verder studeren en baankansen
Diploma Technisch Specialist Mobiele 
Werktuigen in the pocket? Dan maak 
je grote kans om een baan te vinden. 
Wil je nog niet aan het werk? Kies dan 
voor een hbo-studie.
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SAMENWERKING MET

Collé

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 Technische 
School begeleidt je dan ook graag naar het perfecte 
stageadres!
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Bij Collé werken bbl-studenten Mobiele Werktuigen  
4 dagen in de week; 1 dag studeren ze bij Gilde Technische School in 
Roermond. Collé heeft veel verschillende soorten machines.

"We leiden samen met Gilde Technische School onze nieuwe collega’s op", 
zegt Ralf Kroonen, manager technische dienst bij Collé in Sittard. 
De samenwerking gaat echter nog verder dan het opleiden van studenten 
Mobiele Werktuigen. "We willen graag een goede band houden met de 
school en alle studenten enthousiasmeren voor het werk in hun branche. 
Daarom investeren wij ook in goed materieel om studenten van Gilde 
Technische School op te leiden. De werkplaats van de school staat dan ook 
vol met verschillende machines."

De samenwerking tussen Collé en Gilde Technische School vormt al jarenlang 
een belangrijke schakel in de aansluiting tussen praktijk en theorie. “We 
investeren in onze mensen en bouwen zo samen aan een mooie toekomst.”

We investeren  
in onze mensen en 
bouwen zo samen 

aan een mooie 
toekomst.
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Elektrotechniek is overal, van duurzame 

verlichting tot beveiliging: we kunnen niet 

zonder. Maar er kan wel eens iets uitvallen. Jij 

krijgt als elektrotechnicus dan ook regelmatig 

spoedklussen. Alles snel gerepareerd?  

Dan zijn de klanten extra blij en jij ook! Jij hebt 

geen 9-tot-5-mentaliteit. Doorzettingsvermogen 

heb je genoeg. Jij stopt dan ook niet tot alles 

werkt. Daarvoor hoef je niet eens zo lang te 

zoeken, want op het gebied van elektrotechniek 

weet jij straks echt alles. 

Niveau
2, 3 
en 4

OPLEIDINGEN • Monteur Elektrotechnische 
Installaties

•  Eerste Monteur 
Elektrotechnische 
Installaties (Gebouwde 
Omgeving)

•  Technicus 
Elektrotechnische 
Installaties (Gebouwde 
Omgeving)

30

32

34

kom spanning 
zoeken

Elektrotechniek vind je op 
onze locatie Kerkeveldlaan 4  
in Roermond.

NEEM EEN KIJKJE
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CIVIL staat voor Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Installatietechniek Limburg.  

Dit is een samenwerkingsverband tussen de 
regionale installatiebedrijven, vertegenwoordigd 
door IW Zuid-Oost en Gilde Technische School. 
Door de bijzondere samenwerking blijven we 

voortdurend in ontwikkeling, in de techniek en in 
de opleidingsmethoden. Alleen zo kunnen we de 

aansluiting op de arbeidsmarkt garanderen.

Bij CIVIL volg je dé opleiding op het gebied van 
installatietechniek (werktuigkundige installaties 

en elektrotechniek). Zo leer je vooral in de 
praktijk, want deze praktijk is  

heel verschillend.



Zie je het liefst dat in een gebouw alles automatisch 
gaat? Ben je precies, handig en technisch? Dan is 
de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties 
iets voor jou. Je leert elektrotechnische installaties 
in gebouwen, maar ook stoplichten, openbare 
verlichting of alarmsystemen te programmeren en te 
installeren aan de hand van technische tekeningen. 
Ook onderhoud en reparaties horen erbij.  
 
 

Tijdens je opleiding Monteur Elektrotechnische 
Installaties leer je op school en op je leer- werkplek 
of tijdens je stages. Je leert hoe je een technische 
tekening leest of hoe je meetinstrumenten 
gebruikt. Natuurlijk duik je ook de boeken en 
schoolbanken in om alles te weten te komen 
over veelvoorkomende installaties en hoe je 
die programmeert, installeert, onderhoudt en 
repareert.

Monteur 
Elektrotechnische 
Installaties

Niveau

niveau 2

Duur

2 jaar 

Startsalaris

vanaf € 2.100,-
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie Competenties

klantvriendelijk, 
kritische blik, 

probleemoplossend, 
technisch inzicht

Elektrotechniek Niveau 2

Roermond  
(Kerkeveldlaan 4) 
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Uit het vak

Als monteur elektrotechnische installaties werk 
je op allerlei plekken, zowel binnen als buiten. 

Je komt bij mensen thuis om een alarminstallatie 
of zonnepanelen te installeren of een meterkast te 
vervangen. Dat doe je dan vaak in je eentje. Werk 
je liever voor zakelijke klanten? Dan ga je met een 

team op pad om noodverlichting aan te leggen 
in een ziekenhuis of de communicatie-installatie 

te onderhouden in een fabriek. Je werk als 
elektrotechnisch monteur is heel precies en 

veiligheid is erg belangrijk. Dat snap jij gelukkig 
maar al te goed! 

Verder studeren en baankansen
Je baankansen in de elektrotechniek zijn groot. 
Ze zitten te springen om goede vakmensen. 
Wil je nog verder leren? Dat kan. Je kunt dan op 
niveau 3 verder met de opleiding Eerste Monteur 
Elektrotechnische Installaties (Gebouwde Omgeving).
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Wat is utiliteit? Dat zijn alle gebouwen waar 
geen woonruimte in zit, zoals ziekenhuizen, 
scholen of fabrieken. Je leert elektrotechnische 
installaties zoals telecominstallaties, datanetwerken 
en beveiligingssystemen aan te leggen en 
gebruiksklaar te maken.  

Natuurlijk leren we je ook hoe je deze installaties 
controleert en onderhoudt. Als eerste monteur 
geef je straks leiding aan minder ervaren collega’s 
en ook daarin word je in getraind door onze 
ervaren docenten en praktijkopleiders.

Eerste Monteur 
Elektrotechnische 
Installaties  
(Gebouwde Omgeving)

Niveau

niveau 3

Duur

3 jaar

Startsalaris

vanaf € 2.250,-
bruto per maand

Leerweg

bol en bbl

Locatie Competenties

samenwerken, 
zelfstandig, 

probleemoplossend, 
technisch inzicht

Elektrotechniek Niveau 3

Roermond  
(Kerkeveldlaan 4) 
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Uit het vak

Als eerste monteur elektrotechnische 
installaties werk je bij een bedrijf in de 

elektrotechniek, industrie of bouwsector. Je installeert 
(onderdelen van) elektrotechnische installaties in 

bijvoorbeeld woningen, winkels en kantoorgebouwen. 
Maar ook op straat. Denk aan het aanleggen van 
elektriciteit en elektrotechnische installaties en 

meetapparatuur. Je werkt zowel binnen als buiten en op 
uiteenlopende locaties. Lekker afwisselend!  

Ook onderhoud je de installaties en repareer je ze als 
dat nodig is. Zelfstandig werken kun je goed. Meestal 

geef je leiding aan een kleine groep collega’s.  
Je bent (klant)vriendelijk, want je krijgt te maken 

met werknemers van andere bedrijven, 
opdrachtgevers en klanten.

Verder studeren en baankansen
Als jij kiest voor een baan in de elektrotechniek zijn je baankansen groot. 
De branche zit namelijk te springen om goede vakmensen. Komt dat even goed uit! 
Wil je nog verder leren? Stroom dan door en behaal het niveau 4-diploma 
Technicus Elektrotechnische Installaties (Gebouwde Omgeving).
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Slimme domotica, beveiligingssystemen 
of verkeersinstallaties zijn je niet vreemd. 
Elektrotechnische systemen kunnen steeds 
meer en worden steeds uitgebreider. Denk 
aan ‘smart homes’: een slimme thermostaat of 
verlichting die je met een app bedient. Zowel 
de modernste elektrotechnische installaties, net 
als oude vertrouwde systemen hebben voor jou 
geen geheimen meer. Je leert hoe je systemen 
installeert, onderhoudt en repareert.  

Ook ICT, meet- en regeltechniek en 
besturingstechniek komen aan de orde. Verder 
ben je verantwoordelijk voor het aansturen van 
de werkzaamheden en geef je leiding aan je 
medewerkers of projectmedewerkers. Kortom, 
een veelheid aan werkzaamheden die jou dagelijks 
een boost geven!

Technicus 
Elektrotechnische 
Installaties (Gebouwde 
Omgeving)

Niveau

niveau 4

Duur

2 jaar
(na afgeronde 

elektrotechnische  
of aanverwante 

opleiding op  
niveau 3)

Startsalaris

vanaf € 2.300,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

vindingrijk, 
nauwkeurig, 

praktisch ingesteld, 
technisch inzicht

Elektrotechniek Niveau 4

Roermond  
(Kerkeveldlaan 4) 
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Uit het vak

Elektrotechniek is heel divers. Logisch dus 
dat technicus elektrotechnische installaties 

een veelzijdig beroep is. Je zorgt bijvoorbeeld 
dat de verlichting goed functioneert of dat een 
beveiligingssysteem aan de laatste standaarden 

voldoet. Wat er ook geïnstalleerd, gerepareerd of 
onderhouden moet worden: jij weet precies wat je 
moet doen. Je werkt zowel buiten als binnen, want 
elektrotechniek is overal. Soms ga je alleen op pad, 
maar bij ingewikkelde klussen werk je nauw samen 

met anderen. Dankzij jouw kennis en kunde 
overzie je projecten goed en stuur je een team 

professioneel aan. Ook de administratie 
van een klus kunnen ze prima aan jou 

overlaten.

Verder studeren en baankansen
In de elektrotechniek liggen de banen voor het 
oprapen. Dat is mooi voor jou en je kans op werk! 
Wil je toch verder leren? Dat kan. In het hbo zijn 
verschillende mogelijkheden.
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SAMENWERKING MET

IW ZUID-OOST
36



Wil je 
- werk en opleiding combineren?
- al tijdens je opleiding een mooi salaris ontvangen? 
- dat alle opleidingskosten betaald worden?

Kies dan voor een bbl-opleiding in de elektrotechniek of werktuigkundige 
installaties. Je kunt jouw mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen. Er zijn 
volop mogelijkheden voor jou!

IW Zuid-Oost is een samenwerkingsverband van meer dan 200 Limburgse 
installateurs. Al meer dan 25 jaar leiden zij, samen met Gilde Technische 
School op voor de installatietechniek, op de locatie CIVIL in Roermond. Door 
ons netwerk installateurs in Limburg, ben je altijd verzekerd van een passende 
leer-werkplek. Samen stomen wij jou klaar voor het echte werk! 

Leer-werkplek
Op de CIVIL-locatie in Roermond krijg je 1 dag in de week theorie en kom je  
1 dag per 2 weken terug voor praktijktraining. De rest van de week, werk en 
leer je bij een leerbedrijf dat we samen voor je uitzoeken.
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Jouw vrienden omschrijven je als technisch, 

leergierig en vastberaden. Problemen bestaan 

niet, alleen uitdagingen. En deze uitdagingen 

ga jij graag aan! Overal waar leidingen lopen 

waardoor water, gas of lucht stroomt, ben jij in 

te zetten. Daardoor kom je op veel verschillende 

plekken. Kantoren, ziekenhuizen, scholen, 

woningen, noem maar op. Je legt leidingen 

aan, monteert comfortinstallaties en sluit 

bijvoorbeeld het nieuwe sanitair aan. Jij stopt 

niet voordat alles goed functioneert. Dat doe je 

zelfstandig of met een team. 

OPLEIDINGEN
40

42

44

46

• Entreeopleiding  
Metaal-, Elektro- en 
Installatietechniek

•  Monteur Werktuigkundige 
Installaties 

•  Eerste Monteur Woning 
Werktuigkundige 
Installaties  

• Eerste Monteur Service en 
Onderhoud 
Werktuigkundige 
Installaties

• Technicus Engineering 
Werktuigkundige 
Installaties

• Werkvoorbereider 
Werktuigkundige 
Installaties Nieuw!

48

50

Kom installeren
Niveau

1, 2, 3 
en 4

Installatietechniek vind je op 
onze locatie Kerkeveldlaan 4  
in Roermond.

NEEM EEN KIJKJE
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CIVIL staat voor Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Installatietechniek Limburg.  

Dit is een samenwerkingsverband tussen de 
regionale installatiebedrijven, vertegenwoordigd 
door IW Zuid-Oost en Gilde Technische School. 
Door de bijzondere samenwerking blijven we 

voortdurend in ontwikkeling, in de techniek en in 
de opleidingsmethoden. Alleen zo kunnen we de 

aansluiting op de arbeidsmarkt garanderen.

Bij CIVIL volg je dé opleiding op het gebied van 
installatietechniek (werktuigkundige installaties 

en elektrotechniek). Zo leer je vooral in de 
praktijk, want deze praktijk is  

heel verschillend.
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Niveau Duur Startsalaris Leerweg Locatie Competenties

Assistent Niveau 1

niveau 1 1 jaar ongeveer € 2.200,- 
bruto per maand

bol en bbl

Je leert hoe je technici en monteurs assisteert 
met bijvoorbeeld lassen, lijmen, installeren 
en schroeven. Op school krijg je veel les in 
Nederlands en rekenen. Je niveau bij deze 
vakken bepaalt namelijk of je kunt doorstromen 
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 dan zoeken naar 
een andere opleiding.

Entreeopleiding  
Metaal-, Elektro- en 
Installatietechniek

behulpzaam, fijne 
motoriek,

nauwkeurig,  
praktisch 
ingesteld

Roermond 
(installatietechniek), 

Venlo 
(constructietechniek) 
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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 hij 
bedoelt. Zo’n opdracht kan lassen, zagen, slijpen, 
knippen of boren zijn. Afbramen en buigen van 

metaal kun je ook. Kortom: met jouw kwaliteiten op 
het gebied van installatie- of constructietechniek 
draag je bij aan de werking van mooie systemen 

en technische oplossingen. En het mooie is:  
je leert iedere dag bij.

Entreeopleiding  
Metaal-, Elektro- en 
Installatietechniek

Verder studeren en baankansen
Deze opleiding biedt de perfecte basis om door te stromen naar een  
niveau 2-opleiding. Bijvoorbeeld Monteur Werktuigkundige Installaties. 
Natuurlijk kun je ook aan het werk. Goede assistenten zijn overal  
welkom en werk in de installatietechniek is prima te vinden.



Als je ergens binnenloopt is het fijn als de 
temperatuur aangenaam is. Maar hoe is een cv-
installatie eigenlijk aangelegd? En hoe steekt 
ventilatie in elkaar? Wat is er nodig om de afvoer 
perfect te laten aflopen? Dát leer je tijdens deze 
opleiding. Maar dat is natuurlijk niet alles. In elk 
gebouw barst het van de installaties en jij weet ze 
straks allemaal te monteren. Je leert dat te doen 
met het oog op de toekomst waarin duurzaamheid, 
energieneutraal en van-het-gas-af een steeds 
grotere rol spelen. Zo zorg jij ervoor dat anderen 
in een aangename omgeving kunnen werken en 
wonen. En dat voelt goed!

Monteur 
Werktuigkundige 
Installaties

Niveau

niveau 2 

Duur

2 jaar

Startsalaris

vanaf €2.200,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

nauwkeurig, 
probleem- 
oplossend, 

technisch- en 
ruimtelijk inzicht

Installatietechniek Niveau 2

Roermond  
(Kerkeveldlaan 4) 
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Uit het vak

Jouw werkbus is jouw kantoor. Je rijdt van de 
ene naar de andere locatie. De ene keer werk 
je in een team om een complete installatie te 

monteren en installeren, de andere keer ga je alleen 
op pad voor een kleinere klus. De verschillende 

gereedschappen en meetapparatuur heb je altijd bij 
de hand. Het is belangrijk dat jij beleefd bent en 
verzorgd overkomt, want jij bent het visitekaartje 

van het bedrijf. De klant staat voorop.

Verder studeren en baankansen
De installatiebranche zit te springen om goede vakmensen zoals jij! 
Met het diploma op zak, kun je zo aan het werk. Wil je nog verder leren? 
Dat kan ook. Denk dan eens aan de niveau 3-opleidingen Eerste Monteur 
Installatietechniek Woning Werktuigkundige Installaties of Eerste Monteur 
Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties.
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Eerste Monteur Woning 
Werktuigkundige 
Installaties 

Niveau

niveau 3

Duur Startsalaris Leerweg

bol en bbl

Locatie Competenties

creatief, nauwkeurig, 
praktisch ingesteld, 
probleemoplossend 

en teamspeler

Installatietechniek Niveau 3

Roermond  
(Kerkeveld-

laan 4) 

3 jaar  
(bbl-kopopleiding  

na verwante niveau 3)

Over de opleiding
Je staat de eerste 2 jaar ingeschreven bij de opleiding 
Eerste Monteur Installatietechniek Woning Werktuigkundige 
Installaties. Na 2 jaar stroom je uit in 1 van de 2 opleidingen
- Eerste Monteur Woning Werktuigkundige Installaties of
- Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige 

Installatie.

Werktuigkundige installaties zijn vaak complex, 
zeker nu onze huizen en gebouwen steeds slimmer 
en duurzamer worden. Belangrijk dus dat jij precies 
weet hoe ze in elkaar steken. Zo kun je straks 
bijvoorbeeld een cv-ketel monteren en in bedrijf 
stellen. 

Ook veiligheid en regelgeving spelen een 
belangrijke rol. Werktuigkundige installaties moeten 
immers aan strenge voorwaarden voldoen. Van 
ventilatiesystemen tot water, het spreekt je allemaal 
aan. Jij bent niet bang om te werken met gas en 
je weet dat nauwkeurig werken belangrijk is. Bij 

elke opleiding volg je een of meerdere keuzedelen. 
Bijvoorbeeld een richting utiliteit. Dit verbreedt en 
verdiept je kennis over het vak.
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Uit het vak

Als eerste monteur woning werktuigkundige 
installaties werk je bij een installatiebedrijf. Je 
zit niet op kantoor, maar bent altijd op pad. Je 

komt veel bij particulieren, bedrijven en instellingen 
over de vloer. Als installaties niet werken zoals ze 
moeten, als mensen bijvoorbeeld plotseling in de 
kou zitten, fix jij het. Ook voer je controles uit en 
plaats je hele nieuwe installaties. Je vindt het fijn 
om alleen van klus naar klus te gaan, maar net zo 

prettig om nieuwe of minder ervaren collega’s 
mee te nemen en te begeleiden. Flexibiliteit 

en creativiteit zijn belangrijk.

Verder studeren en baankansen
De installatiebranche schreeuwt om goede vakmensen zoals jij! Je 
baankansen zijn groot. Je kunt dus gerust gaan werken na het behalen van 
je diploma. Een niveau 4-opleiding zoals Technicus Elektrotechnische 
Installaties (Gebouwde Omgeving) of Technicus Engineering 
Werktuigkundige Installaties gaan volgen is ook een mogelijkheid.

45



Werktuigkundige installaties, zoals 
verwarmingsinstallaties, luchtbehandelings- en 
koelinstallaties zijn vaak complex en daardoor ook 
heel interessant. Je leert onderdelen inspecteren, 
installaties verbeteren en gebruiksklaar maken en 
storingen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan het 
installeren van een luchtbehandelingsinstallatie of 
het reinigen en controleren van een warmtepomp. 
Praktijkervaring is superbelangrijk, werktuigkundige 
installaties leer je niet alleen uit een boek. Met veel 
praktijklessen en stages stomen we jou klaar 
voor het vak. 

Eerste Monteur 
Service en Onderhoud 
Werktuigkundige 
Installaties

Niveau

niveau 3

Duur

1 jaar  
(bbl-kopopleiding  

na verwante niveau 3)

Startsalaris

€ 2.250,- – € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

behulpzaam, 
onderzoekend,  

probleemoplossend, 
ruimtelijk- en  

technisch inzicht

Installatietechniek Niveau 3

Roermond  
(Kerkeveld-

laan 4) 
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Over de opleiding
Je staat de eerste 2 jaar ingeschreven bij de opleiding 
Eerste Monteur Installatietechniek Woning Werktuigkundige 
Installaties. Na 2 jaar stroom je uit in 1 van de 2 opleidingen
- Eerste Monteur Woning Werktuigkundige Installaties of
- Eerste Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige 

Installatie.
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Uit het vak

Als eerste monteur service en onderhoud 
werktuigkundige installaties kom je bij veel 

verschillende klanten om een storing op te lossen 
of onderhoud uit te voeren. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld kantoren, scholen, ziekenhuizen, 
fabrieken of bij mensen thuis. Je werkt bijna altijd 
op locatie en bent dus veel onderweg. Eventuele 
problemen los je zoveel mogelijk zelfstandig op. 
Je kunt goed samenwerken, bent klantgericht en 

hebt aandacht voor kwaliteit. 

Verder studeren en baankansen
Je baankansen zijn groot. De 
installatiebranche schreeuwt om 
goede vakmensen zoals jij! Diploma 
op zak, maar toch nog niet toe aan 
een baan? Een niveau 4-opleiding 
zoals Technicus Engineering 
Werktuigkundige Installaties volgen 
is ook een mogelijkheid.



Jij ziet het al helemaal voor je als iets alleen 
nog maar op papier staat. Jouw ruimtelijk 
inzicht ontwikkel je tijdens deze opleiding 
nog verder. Je leert alles over installaties in 
gebouwen, zoals klimaatsystemen, airco’s en 
luchtzuiveringsinstallaties. Hoe je ze ontwerpt 
en bouwt, maar ook hoe je ze installeert en 
onderhoudt. Daarvoor is het bijvoorbeeld ook heel 
belangrijk dat je weet hoe je bouwtekeningen leest 
en maakt.  
 

Als technicus engineering werktuigkundige 
installaties ben je ook vaak verantwoordelijk voor 
zaken als materiaalkosten en planning, dus ook dat 
komt aan bod. Ingewikkelde installaties leer je het 
beste kennen in de praktijk. Je stages zijn dan ook 
een belangrijk onderdeel van je opleiding. 

Technicus Engineering 
Werktuigkundige 
Installaties

Niveau

niveau 4

Duur

2 jaar

Startsalaris

vanaf € 2.000,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

Installatietechniek Niveau 4

Roermond  
(Kerkeveld-

laan 4) 

creatief, plannen, 
probleemoplossend, 

innovatief, 
ruimtelijke inzicht, 

technisch inzicht en 
cijfervaardigheid 48



Uit het vak

Na de opleiding Technicus Engineering 
Werktuigkundige Installaties ga je aan de slag in 
de installatiebranche. Jouw takenpakket is heel 

afwisselend. De ene dag zit je bij een klant aan tafel 
om een oplossing te bedenken voor een bepaald 

probleem, de andere dag duik je achter de tekentafel 
of sleutel je aan een installatie in de werkplaats. 

Omdat onderhoud ook vaak bij je werk hoort, kom je 
op veel verschillende plekken tijdens je werkweek. 
Je stuurt een team van monteurs en installateurs 
aan. Dat doe je met een strakke planning en oog 

voor het budget.

Verder studeren en baankansen
In de installatietechniek schreeuwen ze om goed personeel. 
Dat is mooi voor jou en je baankans! Wil je toch verder leren? Dat kan. 
In het hbo zijn diverse mogelijkheden om door te studeren.
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Werkvoorbereider 
Werktuigkundige 
Installaties 

Niveau

niveau 4

Duur

 2 jaar 
(na verwante 

niveau 3)

Startsalaris

€ 2.350,-  
bruto per maand 

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

samenwerken, plannen 
en organiseren, 

nauwkeurig, 
probleemoplossend, 

ruimtelijk inzicht

Installatietechniek Niveau 4

Roermond  
(Kerkeveldlaan 4) 
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Voordat een woning, kantoor of ziekenhuis 
(ver)bouwd kan worden moet er een heleboel 
voorbereidend werk gedaan worden. De 
werkvoorbereider speelt hierin een belangrijke in.
Tijdens de opleiding Werkvoorbereider 
Werktuigkundige Installaties leer je hoe je op 
de bouwlocatie het werk op moet nemen. Je 
weet straks technische installaties te ontwerpen 
en berekenen (calculeren) en je leert om deze 
installaties en producten te verwerken in 

technische tekeningen. Je berekent wat er nodig 
is aan systemen, materialen en menskracht en 
hoe je ervoor zorgt dat tekeningen, materialen, 
gereedschappen en ander materieel op de juiste 
plek en tijd beschikbaar is. Technische problemen 
weet jij straks perfect op te lossen. 
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Verder studeren en baankansen
De installatiebranche schreeuwt om goede werkvoorbereiders zoals 
jij! Deze opleiding biedt veel mogelijkheden en een meer dan grote 
kans op een baan. Je kan eventueel nog doorgroeien naar (technisch) 
verkoper, ontwerper, projectleider of engineer. Je hebt met een 
diploma Werkvoorbereider Werktuigkundige Installaties rechtstreeks 
toegang tot technische hbo-opleidingen.

Uit het vak

Je werkt bij een installatiebedrijf dat technische apparaten (warmtepompen, cv-
ketels, luchtbehandelingsinstallaties) bij de klant installeert. Je ondersteunt de 

projectleider en overlegt regelmatig met anderen. Ook heb je contact met de klant.
Als werkvoorbereider ontwerp je installaties voor bijvoorbeeld woningen, kantoren, 

fabrieken en ziekenhuizen. Alles moet klaar staan om de planning te halen. Daar 
zorg jij voor. Jouw ontwerpen vertaal je in technische tekeningen. En de planningen 
die je maakt zijn realistisch. Je hebt inzicht in het proces en in de kosten die daarbij 

horen. Jij zorgt ervoor dat benodigde tekeningen, materialen, gereedschappen 
en materieel beschikbaar zijn. Problemen los je op. Daarnaast ondersteun je de 

projectleider en overleg je regelmatig met de verschillende afdelingen in het bedrijf. 
Je hebt contact met de monteurs binnen je bedrijf, maar ook met de klant. 
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#hetechtewerk



Het klinkt misschien nog heel ver weg, maar wist je dat 

je bij Gilde Opleidingen alle mogelijkheden hebt om door 

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

leerroute wil volgen, helpen we je graag verder! 

doorstromen
na je mbo-diploma

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitgelicht! 

Voordelen voor jou 

Breed
inzetbaar
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Fun & 
Feitjes
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Bij Gilde 
Technische 

School kun je 
cum laude 
afstuderen

CUM
LAUDE

In 1989 kreeg de eerste Nederlandse 
woning (64) zonnepanelen 

De gemiddelde auto 
bestaat uit 30.000 
onderdelen
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ruim 20 
verschillende 
opleidingen

20

Elk jaar vele 
gediplomeerden

Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

In de vierde eeuw vóór Christus heeft 
de Griek Archytas waarschijnlijk de 

allereerste robot gemaakt

5

In 3 gemeenten  
op 5 verschil- 
lende locaties

1
vakschool



58

In de mechatronica werk je aan de hardware, 

software, elektronica en de mechanische kant van 

machines en installaties. Je hebt zoveel kennis 

van alle onderdelen dat je de uitvoering van een 

project goed in de gaten kan houden. Ook zorg 

je voor een goede samenwerking tussen de 

verschillende teamleden en je lost problemen op 

als dat nodig is. We leven in een wereld waarin 

bijna alles machinaal gaat, waar innovaties zich 

supersnel ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan 

robotisering, AR/VR-toepassingen, een lift of een 

sorteermachine. Goede technici zijn belangrijker 

dan ooit. Mechatronica is veelzijdig en uitdagend. 

Je gaat met de tijd mee. Dat wil zeggen dat je 

nooit uitgeleerd bent, want techniek ontwikkelt 

zich razendsnel en hier draag jij je steentje aan bij!

Niveau
3 en 4

OPLEIDINGEN 60

62

64

• Eerste Monteur 
Mechatronica

•  Technicus 
Mechatronica Systemen

• Technicus Engineering 
Mechatronica

Kom mechanisch 
handelen
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MAAK | SMART INDUSTRIE

Innoveren is belangrijk om de maak-/ 
smartindustrie succesvol te houden. En dat geldt 
zeker ook voor het opleiden en bijscholen van de 

medewerkers van de toekomst! Binnen dit Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap werken we samen met 
het bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs en hoger 

beroepsonderwijs aan eigentijds en aantrekkelijk 
onderwijs.

Studenten, docenten én medewerkers uit 
het bedrijfsleven werken samen in een 

praktijkleeromgeving. Daarbij gebruiken  
we actuele technologie!



We leiden je op voor alles wat met software, 
elektronica en mechanica te maken heeft. Tijdens 
de opleiding Eerste Monteur Mechatronica leer 
je hoe je de meest uiteenlopende machines 
monteert, installeert, onderhoudt en test. Van 
robotarmen tot liften, van sorteermachines tot 
verpakkingssystemen. Dat gaat verder dan alleen 
constructie, want mechanica draait ook om 
software. Je leert zoveel mogelijk in de praktijk, 
want de fijne kneepjes van dit vak leer je niet alleen 
uit een boek.  

We besteden aandacht aan theorie zoals 
veiligheidsvoorschriften, want met al die - soms 
zware - machines werken, vraagt om zorgvuldigheid 
en kennis. Innovatief meedenken en werken is in 
mechatronica een must! 

Eerste Monteur 
Mechatronica

Niveau

niveau 3

Duur

2-3 jaar

Startsalaris

€ 2.650,- – € 2.950,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

nauwkeurig, 
praktisch ingesteld, 
technisch inzicht, 

zelfstandig

Mechatronica Niveau 3

Venlo
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Uit het vak

Een lasrobot installeren, een lift 
monteren of een sorteermachine testen: 

jij houdt je bezig met machines en zorgt dat alles 
werkt. Het bouwen, installeren en in elkaar zetten van 
machines en apparaten doe je in de werkplaats, maar 
hoe groter de machines, hoe groter de kans dat je ze 
op locatie bij de klant monteert. Ook voor reparaties, 
onderhoud en tests ga je langs bij de klant. Dat kan 
bijvoorbeeld een fabriek zijn, maar ook een kantoor, 

agrarisch bedrijf of ziekenhuis. 
Enorm divers, dus.

Verder studeren en baankansen
Met je diploma op zak heb je een goede kans dat je een 
baan vindt. Verder leren? Dat kan ook. Denk dan aan de 
niveau 4-opleiding Technicus Mechatronica Systemen.
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Mechatronica is een breed vakgebied waarbij je 
geautomatiseerde machines of onderdelen hiervan 
tekent, bouwt, in bedrijf stelt, test én onderhoud. 
Denk aan robots, volautomatische sorteer- en 
verpakkingsmachines, kopieermachines en liften. 
Jij leert onder andere elektrotechniek, pneumatiek, 
werktuigbouwkunde en software zo te combineren 
dat ze naadloos met elkaar samenwerken. Je leert 
tekeningen lezen en ontwerpen. Je krijgt ook 
les in het assembleren en bouwen van nieuwe 
(onderdelen van) geautomatiseerde machines. 
Daarnaast kun je straks besturingssystemen 
programmeren en testen én machines installeren 
en onderhouden.  

Je krijgt kennis van sensoren, actuatoren en 
mechanica. Je stuurt werkzaamheden aan en 
begeleidt de realisatie van de apparatuur tot deze 
optimaal werkt: planning en organisatie maken 
daarom onderdeel uit van je opleiding. Veiligheid is 
heel belangrijk. 

 Technicus 
Mechatronica Systemen

Niveau

niveau 4

Duur

2 jaar
(na mbo mecha-
tronica niveau 3)

Startsalaris

€ 2.475,- – € 2.750,-
bruto per maand

Leerweg

bbl

Locatie Competenties

communicatief, 
creatief, 

kritische blik, 
probleemoplossend, 

technisch inzicht

Mechatronica Niveau 4

Venlo
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Uit het vak

Als technicus mechatronica werk je in de 
mechatronica, metaal, werktuigbouwkunde 

of elektrotechniek. Vaak ben je in de werkplaats 
van je werkgever te vinden. Maar het kan ook 

zijn dat je op locatie aan het werk bent: je bezoekt 
bijvoorbeeld klanten om daar herstel-, verbeter- 
en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Je 

werkgebied is divers. Je kunt bijvoorbeeld ingezet 
worden voor een wasstraat, de sorteermachine 
van een grote webwinkel, een assemblagerobot 
die voertuigen samenstelt, geautomatiseerde 

processen in de logistiek (warehouses), of 
verpakkingsmachines van snacks. Jij zorgt 

ervoor dat mensen en bedrijven hun 
geautomatiseerde werk veilig, snel en 

steeds beter kunnen blijven doen!

Verder studeren en baankansen
Gezien de breedte van de opleiding en de krapte op de technische arbeidsmarkt,  
vind je snel een baan. Verder leren? Kies dan voor een hbo-opleiding.
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Mechatronica is een heel uitdagend vakgebied. Het is 
namelijk overal! Je hebt niet alleen te maken met de 
hardware van machines, maar ook met de besturing 
en de software. Wij leren je alles over de technische 
hoogstandjes die ons leven leuker, makkelijker of 
veiliger maken. Je leert mechatronische producten 
en systemen ontwerpen, maken en onderhouden.  

 

Dat betekent niet alleen tekenen en sleutelen, maar 
ook software programmeren. Mechatronica is zo 
specialistisch dat engineers uit verschillende landen 
vaak samenwerken om het vakgebied verder te 
ontwikkelen, zowel in de breedte als in de diepte. 
Veel instructies en handleidingen zijn daarom in het 
Engels. Na deze opleiding lees jij die moeiteloos!  
En bevlogen communiceren over mechatronica doe 
je met iedereen, want dat is je passie!

Technicus Engineering 
Mechatronica

Niveau

niveau 4

Duur

4 jaar

Startsalaris

€ 2.100,- – € 2.600,-
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie Competenties

creatief, plannen, 
probleemoplossend, 

innovatief, 
ruimtelijke- en 

technisch inzicht, 
cijfervaardigheid

Mechatronica Niveau 4

Venlo
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Uit het vak

Je werkt in opdracht van een klant aan 
een bijzonder ontwerp. Bijvoorbeeld het 

automatiseren en robotiseren van een warehouse 
voor een webwinkel. Maar je kunt ook aan de 

slag bij een bedrijf dat apparaten zoals printers 
ontwikkelt. Welke werkgever je ook kiest: innovatie is 
een belangrijk onderdeel van jouw werk. Je probeert 

je machines, apparaten of systemen altijd net iets 
slimmer en beter te maken dan het vorige model. Je 

bent goed in organiseren en plannen en weet in detail 
aan de klant uit te leggen wat die kan verwachten. 
Of je nou achter de computer zit of jouw installatie 

onderhoudt op locatie bij de klant: je werk is 
afwisselend en uitdagend en dat maakt het 

ook zo leuk. Geen dag is hetzelfde!

Verder studeren en baankansen
Na het behalen van je diploma is er een 
meer dan goede kans dat je een baan vindt. 
Verder leren? Kies dan voor een hbo-opleiding.
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De maak- en smartindustrie is ontzettend breed, spannend en dynamisch. Innovaties 

zijn aan de orde van de dag. Om daar daadwerkelijk op de werkvloer met ervaren 

experts deel van uit te maken, is enorm inspirerend en motiverend. Tenminste dat 

vindt Konrad, oud-student van de opleiding Technicus Engineering Mechatronica 

niveau 4. Samen met negen andere studenten van Gilde Technische School werkte 

hij bij Rena Castings in Maasbree aan een uitdagend project. De groep was druk 

met drie nieuwe concepten die een efficiencyslag in een testproces realiseren. 

 

Konrad en zijn medestudenten ontwierpen met hulp van de engineers van Rena 

Castings drie concepten die ze in plexiglas uitwerkten. “Doel was dat wij een oplossing 

vonden om de lekmontagecontrole van een product met rubberen afdichtring 

efficiënter te laten verlopen door een stukje (ontbrekende) automatisering toe te 

passen. Een van onze concepten is getransformeerd in een concrete innovatie voor 

Rena Castings. Een stagiair bouwt de uiteindelijk automatisering, zodat het proces 

van de lekmontagecontrole in de toekomst gestroomlijnd verloopt. Geweldig toch!”
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UITDAGEND ONDERWIJS

stimuleert, motiveert  
     en inspireert
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BEKIJK HIER  
DE VIDEO OVER  

ONDERWIJSONTWIKKELING  
BIJ RENA CASTING 
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Van de koffieautomaat in de kantine tot een 

achtbaan, metaal vind je overal. En voor elk 

product heb je specifieke kennis nodig van 

materialen en verwerkingstechnieken. Als 

constructiewerker kan je lassen, solderen, boren 

en monteren. Je werkt veel met je handen en 

hebt technisch inzicht om een ontwerp uit te 

werken tot een tastbaar product. Metaaltechniek 

is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Voor 

geavanceerde koffieapparaten tot huizen die 

zelfs een orkaan kunnen doorstaan. Metaal lijkt 

bijna altijd de oplossing te zijn. Met jouw eigen 

specialisme werk je in een team aan grote of 

kleine projecten. Je werkt goed samen maar 

kunt ook prima zelfstandig aan de slag.

Niveau
2 en 3

OPLEIDINGEN 70• Constructiewerker en 
Allround Constructiewerker

Kom
verbinden
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Metalen heb je in vele soorten en maten, en 
(roestvrij) staal is de beste vriend van iedere 
constructiewerker. Je leert alles over de 
materialen, machines en gereedschappen die je als 
constructiewerker nodig hebt om het product te 
maken. Technieken als boren, lassen, monteren en 
afbramen beheers jij dadelijk als de beste. Je leert 
hoe je 2D- en 3D-tekeningen leest en oefent met 
het toepassen van natuurkundige principes zodat je 
metaal helemaal naar jouw hand leert zetten.  

Metalen constructies vragen om denkkracht, 
maar ook om verfijnde technieken. Daarom is de 
opleiding een mix van theorie en praktijk. Je voelt 
je meteen verbonden!

Constructiewerker  
en Allround  
Constructiewerker

Niveau

niveau  
2 en 3

Duur

2 jaar  
(niveau 2) 

3 jaar  
(niveau 3) 

Startsalaris

€ 1.750,- – € 2.250,-
bruto per maand

Leerweg

bbl en bol

Locatie Competenties

nauwkeurig, 
ruimtelijk- en 

technisch inzicht, 
praktisch ingesteld, 
probleemoplossend, 

Metaaltechniek Niveau 2 en 3

Venlo
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Verder studeren en baankansen
De vooruitzichten op een baan zijn goed. Nog geen zin om te gaan werken? 
Doorstuderen is altijd een mogelijkheid. Met je niveau 2-diploma Constructiewerker 
kun je verdergaan met de opleiding Allround Constructiewerker. Heb je je diploma 
niveau 3? Kies dan voor een vervolgopleiding op niveau 4.

Uit het vak

Na de opleiding ga jij aan de slag in een 
metaalwerkplaats, gieterij of fabriek. Hier ben je 
bezig met boren, lassen, monteren en afbramen.  

De metalen constructies waaraan je werkt 
verschillen in moeilijkheid. Soms maak je een aantal 

dezelfde producten achter elkaar, andere dagen 
werk je aan een groter project. Voor specifieke 
projecten werk je vaker op locatie bij de klant, 
bijvoorbeeld als je stalen balkonconstructies 

voor een bouwproject maakt. 
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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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Niveau
3

OPLEIDINGEN 76• Procesoperator B

Kom processen
begeleiden

Je vraagt je vaak af: hoe is dit product gemaakt?  

Of het nou gaat om frisdrank, telefoons, 

benzine, boeken, kaas of plastic flessen. Achter 

elk product gaat een heel productieproces 

schuil. Jij wilt daar het fijne van weten. Als 

operator zorg jij dat alle processen in een 

bedrijf goed verlopen. Je bedient machines, 

meet elke stap en stuurt de hele productie aan. 

Hierbij houd je de procedures altijd goed in de 

gaten. Vanwege de risico’s heb jij een grote 

verantwoordelijkheid. Je neemt je werk dan 

ook erg serieus. Als procesoperator kun jij gaan 

werken in ieder bedrijf waar iets wordt gemaakt. 

Lekker veel keus, dus.
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Bij bijna ieder product is wel een machine nodig 
om het te maken. Denk bijvoorbeeld aan frisdrank, 
telefoons of auto's. Machines worden steeds 
belangrijker, maar ze hebben wel mensen nodig 
om goed te (blijven) werken. Als procesoperator 
ben jij de mens achter de machine. Tijdens 
de opleiding leer je hoe je betrokken hoort 
te zijn bij de productie, (geautomatiseerde) 
productieprocessen controleert en kordaat ingrijpt 
als iets niet goed loopt. Jij bedient de knop, start 
het productieproces op en legt het ook weer stil. 

De apparaten kun jij straks in topconditie houden 
en de kwaliteit van producten leer jij scherp in het 
oog te houden. Milieu en veiligheid op de werkplek 
zijn heel belangrijk. Ook hier besteden we volop 
aandacht aan tijdens de opleiding.

Procesoperator B

Niveau

niveau 3

Duur

2 - 3 jaar 

Startsalaris Leerweg

bbl

Locatie Competenties

communicatief, 
probleemoplossend, 

procesgericht en 
technisch inzicht

Procestechniek Niveau 3

Roermond
(Kasteel-  

Hillenreadtstraat)

76

€ 2.800,- – € 3.700,-
bruto exclusief  
ploegentoeslag



Uit het vak

Je kunt op heel veel plekken aan de slag. Denk aan 
de levensmiddelenindustrie, de (petro)chemische 
industrie of de maakindustrie. Hier werk je met de 
geautomatiseerde procesgang. Samenwerking, 
milieu, veiligheid en hygiëne zijn heel belangrijk: 
een kleine fout kan grote gevolgen hebben. In 

ploegendienst werken is onlosmakelijk verbonden 
met procestechniek. 

Verder studeren en baankansen
Limburg schreeuwt om procesoperators. De Limburgse industrie heeft jaarlijks zo'n 
400 nieuwe procesoperators en onderhoudstechnici nodig. Maar er is nog meer. 
Een studie procestechniek levert nu en in de komende jaren de zekerheid van een 
baan in Limburg op.
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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



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
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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. Een fijne bijkomstigheid: 
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.

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

Klaar voor de toekomst?  
Sluit aan! 
gildebedrijfsopleidingen.nl

info@gildebedrijfsopleidingen.nl
telefoon 088 468 21 11



82

Contact

onze 
vakscholen:

Benieuwd
naar onze 

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



locaties Gilde  
Technische school

Venlo
Hagerhofweg 15
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Nuth
Thermiekstraat 4a

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1

Kerkeveldlaan 4
(CIVIL)

Marathonlaan 4
(Mobiele Werktuigen)

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

Gilde Technische School
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildetechnischeschool.nl

Vind en volg ons:

 @gildetechnischeschool

 gildetechniek



past
techniek
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


