MBO Informatieavond
voor 3 VMBO

woensdag 17 januari 2018
voorlichtingen in 3 rondes
tussen 19.00-21.25 uur

1

Algemene informatie
De middelbare scholen in Roermond en omliggende regio organiseren een MBO-infoavond voor alle vmbo leerlingen van leerjaar 3.
De avond kan als een voorbereiding worden gezien op het keuzeproces van de examenvakken voor het laatste leerjaar. De avond
maakt deel uit van het PTA-LOB dat eerder is uitgedeeld. Je dient hiervan een verslag te maken. Het formulier vind krijg je via de
mentor. Je slaat dit formulier op in Qompas via de ELO en in maart controleert de mentor of je aan alle PTA-LOB onderdelen hebt
voldaan.
Datum
Deze avond is op woensdag 17 januari 2018 in het gebouw van Gilde Opleidingen aan de Kerkeveldlaan 1 (let op: enkele
voorlichtingen kunnen plaatsvinden op Kerkeveldlaan 4, maar dat hoor je op deze avond) te Roermond. Op deze avond krijg je geen
voorlichting over specifieke beroepen/opleidingen, maar over werkvelden en competenties die met de werksector te maken
hebben: “Wat kan ik verwachten en wat verwacht men van mij als ik in die richting verder wil studeren?”
Er wordt gewerkt in 3 rondes van telkens 45 minuten. De eerste ronde begint om 19.00 uur.
Vanwege de grote toeloop mag je maar met 2 personen komen, jij en bijvoorbeeld één van je ouders/verzorgers.
Je mag je bij drie voorlichtingen inschrijven. Bij elke opleiding staat het niveau van de opleiding aangegeven. Met een VMBO-t /
Mavo-diploma kun je een niveau 4 opleiding volgen. Het bezoeken van deze avond is –zoals hierboven beschreven- een onderdeel
van je PTA-LOB voor leerjaar 3 en daarmee verplicht!
Tijden
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

Ronde 1: 19.00 – 19.40 uur

Ronde 2: 19.50 – 20.30 uur

Ronde 3: 20.40 – 21.20 uur
Parkeren
 Parkeren kan bij de locaties van Gilde Opleidingen op Kerkeveldlaan 1 en (Civil) Kerkeveldlaan 4.
 Op deze avond zijn ook de beide parkeerplaatsen van Mavo Roermond aan de Marathonlaan opengesteld tussen tot 22.00 uur.
 In verband met de verwachte parkeerdrukte is carpooling of fietsen verstandig.
Aanmelden
Het aanmelden voor deze avond verloopt digitaal via de speciale site van Gilde Opleidingen (http://beleef.gildeopleidingen.nl). Je
hebt hiervoor een activatiecode nodig. Deze code krijg je van je mentor, evenals de verdere uitleg. Bewaar je inloggegevens, want
die heb je nodig voor eventuele meeloopdagen dit of volgend leerjaar.
De instructie staat op de laatste bladzijde.
Maak alsjeblieft geen eigen profiel aan, want dan word je niet goed gekoppeld aan school en klas!! Nadat je je hebt aangemeld krijg
je een QR-code gemaild, die op de info-avond wordt gescand (op papier of telefoon). Je aanwezigheid wordt dus gecontroleerd. LET
OP!! Deze site staat open voor inschrijving tot 15 januari 2018!!
Attentie!

Zorg dat je op tijd aanwezig bent.

Roken is op beide locaties verboden.

Indien je over deze avond nog vragen hebt, kun je bij de decaan terecht.
Mede namens de deelnemende scholen wens ik je een leerzame avond toe!
Decanenkring Regio Roermond
Mevrouw M. Bicker, decaan BC. Broekhin Jenaplan afdeling Swalmen en Reuver
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Niveau
3 en 4
2

School
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen

3 en 4
4
4
2, 3 en 4
3 en 4

Gilde Opleidingen
Zorgtechniek Limburg
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen

2, 3 en 4

Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Voorlichting
Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg
Dienstverlening (Helpende zorg/welzijn en Facilitair
medewerker)
Medische zorg
Zorgtechnicus
Medisch assisterenden
Kapper
Schoonheidsspecialist en Allround schoonheidspecialist
(Wellness)
Hotelschool
Bakkerijopleidingen
Leisure & hospitality / Travel & hospitality (Recreatie en
Toerisme
Economie breed
Financieel administratief
Juridisch
Marketing en communicatie
Managementassistant/Office assistant
ICT
Retail en salesmanagement
Veiligheid (en vakmanschap)
Veiligheid (Beveiliging)
Optiek
Transport en logistiek
Mechatronica
Bouwtechniek en Infratechniek
Motorvoertuigentechniek
Mobiele werktuigen
Elektrotechniek en Installatietechniek
Metaaltechniek
Schilderen
Mediavormgeving
Hout- en meubeltechniek
Procestechniek

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Laboratoriumtechniek
Luchtvaarttechniek
Sport en bewegen
Sint Lucas Boxtel en Eindhoven
Green Life Sciences
Paardenhouderij & – sport
Hovenier
Recreatie
Retail (niveau 4 in toekomst)
Loonwerk
Dier

3 en 4
3 en 4
2, 3 en 4
2, 3 en 4
3 en 4
3 en 4
2, 3 en 4
3 en 4
2
2, 3 en 4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3

2
3 en 4
4
4
3 en 4
3 en 4
3 en 4
2 en 3
2 en 3
3 en 4
2, 3 en 4
3 en 4
2, 3 en 4
2, 3 en 4
2, 3 en 4
2, 3 en 4
2 en 3
2 en 3
4
2 en 3
3 en 4

Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen

Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen
Procestechniek &
Maintenance Limburg
Leeuwenborgh Opleidingen
Leeuwenborgh Opleidingen
Leeuwenborgh Opleidingen
Sint Lucas
Citaverde College
Citaverde College
Citaverde College
Citaverde College
Citaverde College
Citaverde College
Citaverde College
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Pedagogisch werk, Onderwijsassistent en
niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
Maatschappelijke zorg
Maatschappelijke zorg 3: Je kunt aan de slag als groepsleider. Je stimuleert de cliënt in zijn ontwikkeling, helpt bij zijn
persoonlijke verzorging en ondersteunt hem bij de dagelijkse bezigheden zoals wonen, huishouden, werk, scholing en vrije tijd.
Mensenwerk zoals dit leer je met name in de praktijk. Daarom wisselen school en praktijk zich af. Tijdens deze opleiding kun je
kiezen uit twee uitstroomprofielen: Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider specifieke doelgroepen.
Maatschappelijke zorg 4: Je motiveert, begeleidt en verzorgt mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig
hebben. Denk daarbij aan ouderen, mensen met een meervoudige of complexe beperking, mensen met psychosociale of
gedragsproblemen, mensen in een opvanghuis of AZC. Je ondersteunt bij hun persoonlijke verzorging, hun vrijetijdsbesteding,
wonen en scholing. Je organiseert activiteiten voor deze doelgroep. Tijdens deze opleiding kun je kiezen uit vier
uitstroomprofielen: Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, Persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen en Thuisbegeleider
Pedagogische werk 3 en 4: Je werkt bij een organisatie voor kinderopvang. Vaak werk je met een groep kinderen. Je
ondersteunt ze in hun ontwikkeling, bij de opvoeding en persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld door leuke en leerzame
activiteiten te organiseren. Daarbij kijk en luister je goed naar de kinderen, om te achterhalen waaraan ze behoefte hebben.
Maar je hebt ook veel contact met hun ouders. Je houdt ze op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en probeert
rekening te houden met hun opvang- en verzorgingswensen.
Onderwijsassistent: Als onderwijsassistent ben je de rechterhand van de leerkracht. Je ondersteunt de docent bij zijn dagelijkse
werk, leert hoe je kleine groepen begeleidt die speciale aandacht nodig hebben en organiseert activiteiten zoals de sportdag.
Als je wilt doorstromen naar de Pabo, is deze opleiding een goede keuze.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
02

Dienstverlening (Helpende zorg/welzijn en
niveau 2
Gilde Opleidingen
medewerker facilitaire dienstverlening)
Binnen de afdeling Dienstverlening kun je kiezen voor de opleidingen Helpende zorg/welzijn of facilitair medewerker.
Helpende zorg/welzijn
Ben je graag onder de mensen? Vind je het leuk om een praatje te maken en kun je goed luisteren. Ben je zorgzaam en niet
bang om je handen uit de mouwen te steken? Dan kun je iemand goed helpen. Je weet precies wat je moet doen om het
dagelijkse leven van iemand soepeler te laten verlopen. De opleiding Helpende zorg-welzijn is vast heel geschikt voor jou.
Facilitair medewerker
Als medewerker facilitaire dienstverlening kun je echt iets betekenen voor een ander. Je zorgt ervoor dat je collega’s in een
fijne, gastvrije sfeer hun werk kunnen doen. Daarbij kun je alle kanten op. Op een school, in de horeca, in een verpleeghuis of
bij de bank: met deze opleiding ben je breed inzetbaar.
Je werk is heel afwisselend. Je kunt je namelijk op heel veel manieren dienstbaar maken. Denk aan het inrichten, aankleden en
schoonmaken van ruimtes. Het klaarzetten van materialen. Eten en drinken rondbrengen. Bestellingen opnemen. Goederen
vervoeren. Gegevens registreren. Klanten verwelkomen en hen in contact brengen met je collega’s. Voor een facilitair
medewerker is geen dag hetzelfde.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
03
Medische zorg
niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
Binnen de afdeling Medische zorg kun je kiezen voor een opleiding op niveau 3 (Verzorgende IG) of niveau 4 (MBO
Verpleegkundige)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verpleegkundige is een verantwoordelijk beroep met veel persoonlijk contact en afwisseling. Je kunt je extra verdiepen in
ziekenhuiszorg, de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg, de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg.
Gevoel hebben voor mensen en goed kunnen communiceren zijn voorwaarden. Je werkt tenslotte meestal in een team.
Verzorgende (niveau 3)
Lijkt het jou leuk om anderen te ondersteunen, te begeleiden en/of te verzorgen? Kies dan voor de verzorging. Dit werkveld is
heel breed. Van kraamzorg tot zorg voor ouderen of chronisch zieken. Je wordt opgeleid als verzorgende individuele
gezondheidszorg om op verschillende gebieden in de gezondheidszorg te kunnen werken.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Zorgtechnicus
Niveau 4
Gilde Opleidingen
Er is veel vraag medewerkers in de zorg met technische kennis. Werken als zorgtechnicus is afwisselend. De ene dag werk je in
een zorginstelling en de andere dag bij een cliënt thuis. Of bij een facilitaire of technische dienst in een ziekenhuis. Jij
ondersteund de zorg met technische activiteiten.
Mensen wonen steeds langer zelfstandig. Om die mensen 24 uur per dag zorg te kunnen verlenen is er zorg op afstand. Jij legt
aan alarmsysteem aan bij de tachtigjarige meneer Jansen. Dankzij jou kan hij in contact komen met een medewerkster uit de
thuiszorg, zodat hij langer zelfstandig kan wonen. Als meneer Jansen zich niet goed voelt, kan hij gebruik maken van het
alarmsysteem in zijn woning. Jij hebt dit systeem geïnstalleerd en hem uitgelegd hoe het werkt. Jij hebt er ook voor gezorgd
dat de robot die meneer Jansen helpt met diverse taken in het huis, zoals het openen van deuren, goed ingesteld is en dat deze
robot probleemloos blijft werken, ook als hij andere taken krijgt. Als technicus leer je alles over de zorg en de laatste
zorgtechnieken. Dankzij jouw kennis van ziektebeelden kun je goed omgaan met mensen die een ziekte of beperking hebben.
Het zit gewoon in je. Je wilt mensen als meneer Jansen heel graag helpen. Ook vind je het prettig om te samen te werken met
verzorgers, verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen en/of zorginstellingen, maar ook met technici van andere disciplines.
Met de nieuwste zorgtechnieken zit het zeker goed. Daar weet jij namelijk alles van. Techniek en ICT zijn jou niet vreemd. Die
kennis heb je ook wel hard nodig, wil je bijvoorbeeld het alarmeringssysteem van meneer Jansen goed laten functioneren.
Als zorgtechnicus leer je alles over de zorg en de laatste zorgtechnieken. Dankzij jouw kennis van ziektebeelden kun je goed
omgaan met mensen die een ziekte of beperking hebben. Je werkt samen met verzorgers, verpleegkundigen en artsen in
ziekenhuizen en/of zorginstellingen, maar ook met technici van andere disciplines.
De vraag naar Zorgtechnici groeit met de dag. Als zorgtechnicus kun je dan ook direct aan de slag. Geen dag is hetzelfde. Zo
werk je de ene dag in een zorginstelling en de volgende dag ben je bij mensen als meneer Jansen in huis. Werken bij de
facilitaire of technische dienst in een ziekenhuis kan ook. Je bent eigenlijk steeds bezig met het ondersteunen van het
zorgproces met technische activiteiten. En wat dacht je van jouw bijdrage bij een bedrijf dat bijvoorbeeld apparaten voor
zorgdomotica bouwt, installeert en onderhoudt? Als zorgtechnicus kom je nog eens ergens.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
05
Medisch assisterenden
niveau 4
Gilde Opleidingen
Heb jij gevoel voor mensen? Heb je organisatietalent en communiceer je uitstekend? Dan is apothekers-, dokters- of
tandartsassistent(e) iets voor jou. Je bent het visitekaartje en het eerste aanspreekpunt in de praktijk. Voor een
apothekersassistent(e) is dat een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of apotheek in een verzorgings- of verpleeghuis. Een
doktersassistent(e) kan aan de slag in de praktijk van een huisarts, bij een huisartsenpost, een gezondheidscentrum, de
polikliniek van een ziekenhuis, de GGD of een bedrijfsgeneeskundige dienst. Ook als tandartsassistent(e) heb je meer
mogelijkheden. Bij tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, parodontologen en de dienst jeugdtandverzorging. Alle drie de
beroepen zijn veel gevraagd en volop in ontwikkeling. Als assistent(e) krijg je steeds meer uitdagende taken en
verantwoordelijkheid!
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
06
Kapper
Niveau 2, 3 en 4
Gilde Opleidingen
Je gaat graag met mensen om en hebt interesse in de nieuwste kapsels en het uiterlijk. Voor het kappersvak is het verder
belangrijk dat je creatief bent. Je vindt het leuk om met nieuwe technieken te werken en je te specialiseren in het vak.
Misschien wil je wel een kapsalon beginnen of bedrijfsleider worden? In ieder geval ben jij iemand die zelfstandig kan
werken. Je steekt graag de handen uit de mouwen. Behalve een doener ben je ook een sociaal iemand. Je kunt goed
samenwerken. Daarnaast ben je (klant)vriendelijk en maak je gemakkelijk een praatje, maar je kunt ook goed luisteren.
Naar de wensen van de klant bijvoorbeeld. Mensen mooi maken en een goed gevoel geven, dát vind jij het allerleukst!
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Schoonheidsspecialist/Allround
niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
schoonheidsspecialist (Wellness)
Schoonheidsspecialist: Het beroep schoonheidsspecialiste vraagt om goede sociale vaardigheden. Klanten moeten zich bij
jou op hun gemak voelen en vertrouwen op je vakkundigheid. Tijdens je opleiding leer je verschillende behandelingen zoals
gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, de verzorging van handen en voeten, epileren en massages. Ook behoren een
basiscursus visagie en hairstyling tot deze opleiding.
Wellness:Jouw specialiteit is ‘in de watten leggen’. Dat kun je met deze opleiding op allerlei manieren. Fitness, beauty,
sauna, manicuren, haarverzorging, massage en kuren: in deze opleiding komt het allemaal aan bod. De opleiding is
internationaal met Duits, Engels en Spaans en bevat onderdelen van de volgende opleidingen: Schoonheidsspecialist,
Kapper, Sport- en bewegingsleider, Pedicure, Management, Marketing en Gastheer/gastvrouw. Met deze opleiding ga je
een uitdagende en afwisselende toekomst tegemoet.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
08
Hotelschool Venlo (Horeca)
niveau 2 t/m 4
Gilde Opleidingen
Het maakt niet uit wáár je werkt in de horeca. In een hotel, restaurant, congres- of vergadercentrum, discotheek,
fastfoodbedrijf, cateringbedrijf, eetcafé of partycentrum, in binnen- of buiten land: het gaat om het in de watten leggen van
de gast. Dat doe je met lekker eten, een drankje of een verzorgde hotelkamer, maar vooral ook met sfeer, gezelligheid en
gastvrijheid. Of je nu vóór de schermen werkt, in de bediening, of erachter, in de keuken. Samen met je collega’s probeer je
elk uitje voor de gasten tot een feest te maken. Soms werk je tot in de late uurtjes, in het weekend of juist heel vroeg in de
ochtend. De horeca kent bijna geen 9-tot-5-banen. Dit betekent dat je op een doordeweekse dag soms gewoon vrij hebt.
Ben je stressbestendig, servicegericht, flexibel, sociaal en zie je er verzorgd uit, dan zit je in de horeca goed. Geen dag is
hetzelfde!
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
09
Bakkerijopleidingen
niveau 2 t/m 4
Gilde Opleidingen
Brood is een belangrijk product: iedereen eet het. En wat zou het leven saai zijn zonder een koekje of taartje bij de koffie.
Als bakker heb je een mooi beroep. Een ambachtelijk beroep ook. Er zijn machines voor het mengen, kneden en bakken, er
is ook veel handwerk. Je kunt aan de slag in een kleine, ambachtelijke bakkerij of een grote bakkerij die voor meerdere
winkels bakt. Die grote bakkerijen gaan steeds meer automatiseren en met lopende banden werken. Houd je van het
grovere werk? Dan is brood bakken jouw ding. Ben je creatief en maak je graag fijne, mooie dingen? Dan is banket iets voor
jou.
Goed letten op de hygiëne hoort erbij, net als vroeg opstaan.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
10

Recreatie & Toerisme
niveau 2 t/m 4
Gilde Opleidingen
Leisure & hospitality en Travel & hospitality
Leisure & Hospitality (Recreatie)
Het is jouw taak om mensen een onvergetelijke vakantie of een geweldig dagje uit te bezorgen. Je kunt werken in binnenof buitenland, op een camping of bungalowpark, in een attractiepark, groepsaccommodatie of een hotel met een animatieprogramma.
Elke dag is anders en om je heen heerst altijd een vakantiestemming. Toch moet je een baan in de recreatie niet vergelijken
met zelf op vakantie gaan. Vooral in het zomerseizoen zul je hard moeten werken, op wisselende tijden en vaak in de
avonduren. Iedere dag zorg jij, samen met je collega’s voor de beste service en de leukste activiteiten. Van sportdagen tot
complete shows, van kinder-disco’s tot knutseluurtjes. Ben jij spontaan, enthousiast en niet bang om het podium op te
gaan? Dan is dit werk iets voor jou. Jij zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft!
Travel & hospitality (Toerisme)
Met een toeristische opleiding werk je meestal niet op de reisbestemming zelf. Maar je levert wel een belangrijke bijdrage
aan een reis of uitstapje.
Door te zorgen voor de juiste informatie, handige vakantietips of een passend reisschema bijvoorbeeld. Met een opleiding
op het gebied van toerisme kun je aan het werk bij een reisbureau, een callcenter waar reizen geboekt worden, een
touroperator (een bedrijf dat reizen samenstelt voor reisbureaus), achter de receptie bij een hotel, bij een ANWB-kantoor
of als reisbegeleider in het buitenland. Het leuke van dit werk is dat je heel veel contacten hebt. Met klanten aan de balie,
maar ook telefonisch en per e-mail. Het is dus belangrijk dat je sociaal bent en goed kunt communiceren. En dat je kunt
organiseren en een commerciële instelling hebt. Een fantastische vakantie moeten mensen zelf maken. Maar door goed
naar de klant te luisteren en een goed advies te geven, zorg jij in ieder geval voor de perfecte voorbereiding en nazorg.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Economie breed

niveau 2
Gilde Opleidingen
Alleen bestemd voor
VMBO basis
leerlingen
Jouw loopbaan staat centraal bij de brede economie opleiding niveau 2. Wil jij het verschil maken door een breed
opgeleide en zelfbewuste topper te worden? Kies dan voor deze opleiding!
Gedurende de opleiding maak je kennis met de beroepen; verkoper, medewerker secretariaat en receptie, medewerker
ICT, medewerker (financiële) administratie èn logistiek medewerker. De werkzaamheden van deze beroepen worden
tijdens je studie onderzocht en ervaren. Uiteindelijk maak je na een half jaar een definitieve keuze betreft je
uitstroomrichting. Deze opleiding bereidt jou voor op een baan in het bedrijf van de toekomst. Werkgevers willen
vakmensen die betrouwbaar en breed inzetbaar zijn. Je leert hoe je belangrijke job & life skills moet inzetten in de rol van
een vakman, rekening houdend met de kaders van een bedrijf.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Financieel administratief

niveau 3 en 4

Gilde Opleidingen

Financieel administratief: Administratie is een breed vakgebied, dat zich vooral achter de schermen afspeelt. Jij helpt een
bedrijf of instelling om succesvol te zijn. Je zorgt ervoor dat de kantoorkosten zo laag mogelijk blijven. Of dat er meer winst
wordt gemaakt.
Je houdt de kasboeken bij, controleert de facturen, verwerkt de inkopen en verkopen. Soms doe je de loonadministratie
binnen het bedrijf.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Juridisch
Niveau 4
Gilde Opleidingen
Marketing en communicatie
Niveau 4
Managementassistant/Office assistant
Niveau 3 en 4
Deze voorlichting geeft informatie over de opleidingen Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening, Medewerker
human resource management, Marketing en communicatie, Managementassistant en Office assistant.
Juridisch
Vind jij het leuk om informatie op te zoeken en mensen te adviseren? En kun jij goed volgens procedures werken?
Dan is een juridische opleiding iets voor jou. Je adviseert klanten met juridische vragen of ondersteunt mensen bij
het vinden van een baan. Je verricht ondersteunende administratieve werkzaamheden, stelt documenten op en
zorgt ervoor dat het dossier van de klant altijd op orde is. Je hebt veel juridische kennis en communiceert duidelijk
en eerlijk. Na het eerste basisjaar kies je voor Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening of Medewerker
human resource management.
Marketing en Communicatie
Heb jij oog voor communicatie? Kun jij goed presenteren? Ben jij je ervan bewust dat zaken alleen goed gaan als
klanten tevreden zijn? Dan is een commerciële functie echt iets voor jou. Veel bedrijven doen internationale zaken
en dat betekent dat je vaak meer talen moet kunnen spreken. En je moet op de hoogte zijn van de gewoontes van
de landen waarmee je zaken doet. Het commerciële werkveld is heel breed. In de loop van je opleiding maak je een
keuze voor een richting die het beste bij je past. Stage is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Bij sommige
opleidingen kun je in het buitenland stage lopen.
Managementassistant/Office assistant
Administratie is een breed vakgebied dat zich vooral achter de schermen afspeelt. Jij helpt een bedrijf of instelling
om succesvol te zijn. Je zorgt ervoor dat de kantoorkosten zo laag mogelijk blijven. Of dat er meer winst wordt
gemaakt.
Houd jij van regelen en organiseren? Ben je een kei in spelling en taal? Ben je zorgvuldig, zelfstandig en kun je goed
omgaan met vertrouwelijke zaken? Dan is een secretariële functie jou op het lijf geschreven. Je bent een spil in de
organisatie waar je werkt, een spin in het web en naar buiten toe vaak het visitekaartje van het bedrijf. Jij helpt
jouw manager om zijn werk goed te doen. Geef jij de onmisbare ondersteuning aan de directie?
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

7

14
ICT (Informatie en Communicatie Technologie)
niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
Om te werken in de ICT moet je technisch zijn aangelegd, nieuwsgierig zijn, problemen willen oplossen, geïnteresseerd zijn
in de laatste ontwikkelingen op het gebied van hard- en software én klantvriendelijk zijn. Je werkt namelijk altijd in
opdracht van anderen. Je moet storingen kunnen verhelpen, en duidelijk kunnen uitleggen hoe een bepaald programma
werkt. Daarvoor heb je geduld nodig en creativiteit. Voor bedrijven is het heel belangrijk dat de ICT perfect werkt. Als
computers het niet goed doen of het netwerk ligt plat, kost dat veel geld. Er is veel behoefte aan slimme ICT’ers die de ins
en outs kennen van computers, randapparatuur en netwerken. Als jij je verdiept in de ICT, gaat er een wereld aan
mogelijkheden voor je open.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Retail en salesmanagement
niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
Retail: Supermarkten of speciaalzaken, er komt heel wat bij kijken om ze draaiende te houden. Zowel in de winkel als in het
magazijn is er van alles te doen. Lijkt het je leuk om daar je werk van te maken? Dan is een opleiding in de detailhandel iets
voor jou. Je kunt je verdiepen in een bepaalde branche, bijvoorbeeld elektronica, mode, food, sport of doe-het-zelf. Je
wordt dan een echte kenner op dat gebied. Zo kun je klanten het beste adviseren en weet jij de meeste producten te
verkopen. In een winkel moet je altijd klantvriendelijk zijn en de winkel moet er goed uitzien. Het is flink aanpakken als er
een nieuwe vracht binnenkomt. En rond de feestdagen of met een uitverkoop is het heel druk. Je krijgt te maken met
verschillende klanten. Dat is juist het leuke, elke dag is anders. Samen met je collega’s maak je jouw winkel of afdeling tot
een succes!
Commercieel: Heb jij oog voor communicatie? Kun jij goed presenteren? Ben jij je ervan bewust dat zaken alleen goed gaan
als klanten tevreden zijn? Dan is een commerciële functie echt iets voor jou. Veel bedrijven doen internationale zaken en
dat betekent dat je vaak meer talen moet kunnen spreken. En je moet op de hoogte zijn van de gewoontes van de landen
waarmee je zaken doet. Het commerciële werkveld is heel breed. In de loop van je opleiding maak je een keuze voor een
richting die het beste bij je past. Stage is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Bij sommige opleidingen kun je in het
buitenland stage lopen.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Veiligheid (en vakmanschap)
niveau 2 en 3
Gilde Opleidingen
Heb je het gehad met de schoolbanken? Ben je op zoek naar actie en avontuur? Dan is een baan bij Defensie misschien iets
voor jou. Je loopt stage bij Defensie. Tijdens je opleiding bij Gilde Opleidingen krijg je een goed beeld van de
mogelijkheden. Bij Defensie kun je met de juiste instelling ver komen, of je nu een doener of een denker bent. En als je
eenmaal bij Defensie bent aangenomen, kun je via interne opleidingen hogerop komen. Mocht je later bij een ander bedrijf
willen werken, dan staat je werkervaring bij Defensie goed op je cv.
Of wil je meer betekenen voor de publieke veilgheid? Dan is Handhaver toezicht en veiligheid misschien een goede keuze.
Door de mengeling van theorie en praktijk krijg je ook in deze opleiding een idee van wat je gaat doen in de toekomst. Je
kunt, als je nog verder wilt na deze opleiding, via een niveau 4 traject ook naar het hbo.
Aankomend medewerker grondoptreden (niveau 2)
Werken bij Defensie is anders dan een normale 9-tot-5-baan. Het leven als militair is afwisselend, avontuurlijk en vaak
veeleisend. Het kan lichamelijk en mentaal veel van je vragen. Er zijn veel spelregels waaraan jij je moet houden. Orde,
discipline en instructies opvolgen zijn heel normale zaken. In bepaalde situaties kan dat van levensbelang zijn. Je moet lef
hebben, maar ook je hoofd koel kunnen houden. Je denkt steeds na over hoe dingen beter kunnen en je wilt graag nieuwe
dingen leren. Teamwork is belangrijk. Je moet bereid zijn het beste uit jezelf te halen en je grenzen te verleggen. Je kunt
terecht bij cavalerie verkenners, infanterie, korps mariniers, luchtmobiel en luchtmacht.
Aankomend onderofficier grondoptreden (niveau 3)
Je krijgt een opleiding voor een leidinggevende functie bij Defensie. Veel van je werk heeft te maken met jouw veiligheid en
die van anderen. Je denkt steeds na over hoe dingen beter kunnen en hoe je mensen kunt stimuleren. Als je verder komt in
de opleiding, ligt de nadruk meer op leidinggeven. Je moet goed kunnen samenwerken, gedisciplineerd zijn en taken met
een groot verantwoordelijkheidsgevoel kunnen uitvoeren. Dat heeft alles te maken met de juiste beroepshouding.
Natuurlijk ben je actief en een doorzetter, want een leven als militair is afwisselend, avontuurlijk en fysiek en mentaal
veeleisend. Je kunt terecht bij cavalerie verkenners, infanterie, korps mariniers, luchtmobiel en luchtmacht.
Militair medewerker (beheer) ICT *(niveau 2 en 3)
Je bent actief, een teamspeler en een doorzetter. Je kunt goed communiceren en anderen motiveren. Met de vakrichting
ICT kun je aan de slag bij de Landmacht of Luchtmacht. Bij de Landmacht werk je bij de Verbindingsdienst. Hier zorg jij
ervoor dat alle eenheden met elkaar kunnen communiceren. Bij de Luchtmacht werk je bij de ICT-helpdesk. Je onderhoudt
telecommunicatiesystemen, pc’s en telefoonverbindingen.
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Servicemedewerker gebouwen (soldaat Genie bij Defensie) (niveau 2)
Als aankomende service medewerker gebouwen word je voorbereid op een functie bij de Genie van de Landmacht. Een
soldaat Genie is een militair die een technische specialisatie heeft. Het zijn de bouwvakkers van de Landmacht. Je verricht
onderhoudswerkzaamheden op het gebied van de bouw- (zoals stukadoren, schilderen, timmeren etc.), elektro- en
installatietechniek. Tijdens uitzendingen kan je bijvoorbeeld ingezet worden voor het opbouwen van een kamp (BASE), het
herstellen van wegen en het bouwen van scholen en bruggen. SMG is je hoofdvak en Veva is je keuzedeel. Je behaalt een
vakdiploma én een certificaat mét een baangarantie bij defensie.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Veiligheid (Beveiliging)
Niveau 2 en 3
Gilde Opleidingen
Heb je het gehad met de schoolbanken? Wil je meer betekenen voor de publieke veilgheid? Dan is Handhaver toezicht en
veiligheid misschien een goede keuze. Door de mengeling van theorie en praktijk krijg je ook in deze opleiding een idee van
wat je gaat doen in de toekomst. Je kunt, als je nog verder wilt na deze opleiding, via een niveau 4 traject ook naar het hbo.
Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 4)
Als Handhaver toezicht en veiligheid speel je een belangrijke rol in de publieke veiligheid. Je werkt meestal bij een
gemeente of bij een door de gemeente ingestelde organisatie voor toezicht en veiligheid. Je surveilleert op straat en treedt
op bij incidenten en calamiteiten. Je verleent service aan het publiek en je staat klaar om mensen te helpen. De
werkzaamheden van een Handhaver toezicht en veiligheid zijn onregelmatig. Dat betekent dat je ook in avonduren,
weekenden en tijdens feestdagen kan worden ingezet.
Wat doet een BOA concreet?
• Parkeerboetes uitschrijven
• Milieucontroles
• Fietscontroles
• Surveillance publieke domein
• Samenwerking met ketenpartners
• Sanctionerend optreden
• Ondersteuning bij calamiteiten/EHBO
• Maar is ook informerend en dienstverlenend
Beveiliger (niveau 2)
Heb je een goede conditie, ben je behulpzaam, kun jij je goed inleven in andere mensen en ben je standvastig en
communicatief vaardig? Dan past het vak van Beveiliger misschien wel bij jou. Geen dag is hetzelfde in dit beroep.
Als beveiliger werk je in uniform en beveilig je gebouwen en evenementen. Daarnaast werkt een beveiliger ook steeds
vaker in het openbaar gebied samen met handhaving en/of de politie. Je kunt ook werken op luchthavens, winkelgebieden,
bij justitie (gevangenis) of defensieonderdelen zoals de Koninklijke Marechaussee en de luchtmacht. Kortom het vak
Beveiliger biedt volop zicht op een interessante baan waarbij omgang met mensen centraal staat. Het spreekt vanzelf dat
de werktijden zowel overdag als in de nacht kunnen plaatsvinden.
Tijdens de opleiding leer je veel over het vak beveiliging, ook loop je stage bij diverse organisaties (winkels, scholen,
bedrijven maar ook bij de overheden). Als voorbereiding op de praktijk krijg je naast de standaard mbo vakken zoals
Nederlands, Rekenen en Engels ook theorielessen over de wetgeving en vaardigheden van het vak beveiliging. Maar ook
aan het blussen van branden of het oefenen van ontruimingsoefeningen, en communicatietrainingen. Zelfverdediging en
weerbaarheid maken ook deel uit van het programma.
Onderstaande taken maken deel uit van de functie Beveiliger (afhankelijk van de organisatie waar je gaat werken).








Winkelsurveillance
Evenementenbeveiliger
Brand en sluitrondes gebouwen
Penitentiair inrichting medewerker (PIW)
Beveiliger defensieterreinen
Luchthavenbeveiliger
Persoonsbeveiliger

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl.
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Optiek
Niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
Optiek is een boeiende wereld. Het vak heeft een medische kant. Je helpt mensen die een hulpmiddel nodig hebben om
goed te kunnen zien. Je vaste klanten komen regelmatig bij je op controle, zo bouw je een band met ze op. Er is ook het
werk in de winkel. Je helpt klanten en je geeft persoonlijk advies. Reparaties voer je zelf uit in de werkplaats en dat is dan
weer een technisch klusje. Tot slot ben je ook met mode bezig. Net als in kleding zijn er trends in brillen en zonnebrillen.
Veel belangrijke modemerken maken ook monturen. Optiek is een vak dat veel mogelijkheden biedt. Er zijn verschillende
vervolgopleidingen die je na het mbo kunt doen
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl.
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Transport en logistiek
niveau 2 t/m 4
Gilde Opleidingen
Alle goederen die je ziet in de winkel komen per vliegtuig, boot, trein of over de weg ergens vandaan. Vaak van
over de hele wereld. Ze worden ingepakt en vervoerd. Ze gaan door de douane, worden opgeslagen in pakhuizen,
worden naar de winkel vervoerd, uitgepakt en gekocht. De wereld van transport en logistiek is altijd in beweging
en dat maakt het zo spannend. Daarbij komt dat Limburg een echte transportprovincie is, denk maar aan
Tradeport in Venlo. Er is volop werk in de transport en logistiek.

Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl.
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Mechatronica
niveau 3 en 4
Gilde Opleidingen
Bij mechatronica combineer je meerdere vakgebieden: werktuigbouwkunde elektronica en informatica. Dit betekent dat je
verstand hebt van alle onderdelen van een machine: de bewegende onderdelen en de elektronische onderdelen. Je
ontwerpt producten of systemen, bereidt de productie voor, begeleidt het productiewerk en onderhoudt of verkoopt
producten en systemen. Je bent verantwoordelijk voor veel verschillende werkzaamheden. Als je producten en systemen
ontwerpt, houd je je bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens, het uitwerken van ontwerpen en de
materiaalkeuze. Daarnaast maak jij de kostenberekening en bewaakt deze. Je bereidt ook de productie voor. Je maakt de
tekening en zorgt voor de benodigde mensen en middelen. Jij voert de kwaliteitscontroles uit en levert het werk op. Een
allround functie dus. Zonder jou lopen productieprocessen volkomen vast.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Bouwtechniek en Infratechniek
niveau 2, 3 en 4
Gilde Opleidingen
Bij bouwkunde denk je al gauw aan het bouwen van een huis en bij infratechniek aan het aanleggen van wegen en het
bouwen van bruggen. Maar het is véél meer. Zo wordt een gebouw of weg (brug) eerst ontworpen en getekend en
vervolgens wordt het ontwerp gepresenteerd aan de opdrachtgever. Het bouwen zelf is een hele klus waarbij veel
vakmensen moeten samenwerken. En als de klus geklaard is moet het gebouw of de weg en zeker ook de brug nog
onderhouden en beheerd worden. Metselaars, machinisten, rioleringswerkers en timmerlieden zijn hierbij belangrijk, maar
de ontwerper, uitvoerder en beheerder spelen een zeker zo voorname rol.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Motorvoertuigentechniek
niveau 2, 3 en 4
Gilde Opleidingen
Het aantal auto’s, motoren en vrachtwagens neemt toe. Dat betekent meer werk in de mobiliteitsbranche. Maar het soort
werk verandert sterk. Er komt steeds meer elektronica in voertuigen. Je moet dan ook van verschillende vakgebieden iets
afweten om een auto te onderhouden en te repareren. Wil je alles weten van de nieuwste technieken? Dan is een
opleiding in de mobiliteitsbranche iets voor jou.
In het moderne Technodôme in Venlo worden autotechnici opgeleid. Dat gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Mobiele werktuigen
niveau 2, 3 en 4
Gilde Opleidingen
Je bent een vakman die als monteur werkt aan landbouwtrekkers/-werktuigen, heftrucks of grondverzetmachines. Grote,
krachtige machines, dat is helemaal jouw ding. Je onderzoekt, onderhoudt en repareert ze. Hierbij krijg je te maken met
allerlei onderdelen, zoals de motor en de elektronica, maar ook hydraulische en mechanische onderdelen. Je gaat aan de
slag bij bedrijven die deze grote machines verkopen, repareren of verhuren. Je bent dus een vakman die machines en
materieel onderhoudt, inspecteert, keurt en repareert.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Elektrotechniek en Installatietechniek
niveau 2, 3 en 4
Gilde Opleidingen
Elektrotechniek: Installatiewerkzaamheden vinden voornamelijk plaats in woningen, kantoren, scholen en winkels. Maar
ook in de industrie ben je regelmatig aan het werk. De installaties waaraan je werkt zijn veelzijdig zoals licht- en
krachtinstallaties. Soms werk je aan een gebouwenbeheersysteem, datanetwerk of telecominstallatie. Ook
werkzaamheden in de panelenbouw komen regelmatig voor. Het samenstellen en bedraden van besturingskasten kunnen
tot je werkzaamheden behoren. Je werkt meestal onder toezicht, maar zelfstandig werken is ook belangrijk.
Installatietechniek: Zorgen voor gas, water en verwarming. Jij zorgt voor water, gas en warmte, dus mensen zien je graag
komen. Je legt water- en gasleidingen aan en installeert radiatoren en Cv-ketels. Dat betekent meten, zagen, boren en
sleutelen, maar ook goed plannen en rekenen. Want het moet wel allemaal precies passen! Zo zou je toekomstige baan
eruit kunnen zien. Maar met een opleiding in de installatietechniek kun je ook aan de slag bij een installatiebedrijf in de
nieuwbouw of renovatie. Er is volop werk in de installatietechniek van niveau 2 tot en met niveau 4.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Metaaltechniek
niveau 2 en 3
Gilde Opleidingen
“De metaal” is een zeer veel omvattend vakgebied. Bijna alle constructies, installaties en fabrieken zijn opgebouwd uit
staal. Staalconstructies, schepen, leidingstelsels, machines met draaiende delen, overal kom je het tegen. Tijdens je
opleiding leer je allerlei manieren van metaalbewerking zoals slijpen, boren, snijbranden, uitlijnen, stellen en lassen. Het is
een beroep waar technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer aluminium
gebruikt omdat het lichter materiaal is. De verwerking daarvan, vraagt van de metaalarbeider nieuwe
bewerkingsmethoden en verbindingstechnieken. Je maakt nieuwe dingen maar je zorgt ook voor onderhoud, reparatie en
waar nodig aanpassingen in de producten waar je mee werkt. Je demonteert onderdelen die kapot zijn en vervangt ze.
Afhankelijk van je functie heb je een vaste werkplek binnen het bedrijf, maar het kan ook voorkomen dat je alleen op
locatie aan de slag bent. Je moet goed alleen kunnen werken maar ook in teamverband. Je werk pak je systematisch en
geconcentreerd aan en je bent in staat om zelf problemen op te lossen.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
26
Schilderen
niveau 2 en 3
Gilde Opleidingen
Het leuke van werken in de schildersbranche is dat alles mooier is als je weggaat dan toen je kwam. Je bent trouwens niet
alleen met schilderen bezig: je kunt ook glaszetten, behangen en decoratietechnieken toepassen. In deze branche kun je
doorgroeien tot leidinggevende of specialist in het maken van berekeningen.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
27
Mediavormgeving
Niveau 4
Gilde Opleidingen
Mediavormgeving is een creatieve en eigenzinnige wereld. Een wereld waarin techniek, ICT, communicatie en creativiteit
samenkomen. Je werkt vanuit een eigen visie en hebt verbeeldingskracht. Je werkt graag met ontwerpsoftware, tekent en
schildert met plezier en driedimensionaal vormgeven ligt je ook wel. Fotograferen doe je graag. Goed kunnen
communiceren is belangrijk. Je bent enthousiast en hebt overtuigingskracht. Je bent in staat de visie van de klant te
verwoorden in kunstzinnige oplossingen en ideeën over vormgeving. Je bent op de hoogte van de nieuwste trends en
ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar een product.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Hout- en meubeltechniek
niveau 2 en 3
Gilde Opleidingen
De woontrends veranderen steeds. Vroeger zag je overal zware eikenhouten meubels, nu zie je verschillende materialen
terug in meubels en interieurs.
Hout- en meubeltechniek is echt iets voor jou als je het leuk vindt om te ontwerpen en met natuurlijke materialen te
werken, als je nauwkeurig bent en als je graag met je handen én met machines werkt. Je kunt terecht in de
meubelindustrie of bij een interieur- en standbouwer. Je bouwt dan mee aan grootschalige inrichtingen en beursstands.
Maar er is ook een groeiende groep mensen die hun meubels niet in een winkel wil kopen. Ze laten meubels naar eigen
wens maken bij een specialist.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl
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Procestechniek : OperatorClass Limburg

niveau 3 en 4

Procestechniek & Maintenance

Je werkt in een hightech fabriek bij jou in de buurt als operator in de chemie, food, kunststof of maakindustrie. Er worden
producten gemaakt die we dagelijks gebruiken zoals papier, frisdrank, medicijnen, etc.
De operator bestuurt vanuit de meetkamer of aan de machine het productieproces.
Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen met wiskunde en nask1 of nask2 in het pakket.
Je krijgt informatie over de opleiding en beroeps- en carrièremogelijkheden.
Voor meer informatie zie: www.pmlimburg.nl
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Laboratoriumtechniek
niveau 3 en 4
Leeuwenborgh Opleidingen
Vind je het interessant en leuk om allerlei levensmiddelen, grondstoffen en toevoegingen te onderzoeken?
Je onderzoekt waar stoffen uit bestaan of wat de mogelijke toevoegingen zijn.
Ook doe je onderzoek naar de mogelijke bestemming door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels.
Je voert analyses uit, zodat je kunt zien waar stoffen op reageren en wat de gevolgen zijn.
Dit is nauwkeurig werk en daarom volg je een uitgestippeld plan.
Alle handelingen moeten goed geregistreerd worden, zodat je later altijd terug kunt zoeken wat je hebt gedaan.
Zo weet je precies welke stof voor juist die ene reactie zorgt .
Binnen onze opleiding zijn er drie stromingen:
niveau 3 allround laborant
niveau 4 chemisch/fysisch analist
niveau 4 biologisch/medisch analist
Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl
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Luchtvaarttechniek
niveau 3 en 4
Leeuwenborgh Opleidingen
Het Techniekcollege voert de volgende mbo-opleidingen uit:
Niveau 3: Eerste monteur vliegtuigonderhoud cat. A
Niveau 4: Technicus Mechanica Cat. B1
Niveau 4: Technicus Avionica Cat. B2
Je voert onderhoud uit aan vliegtuigen en als monteur/technicus ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden aan
een vliegtuig of helikopter.
Tevens is het mogelijk om je Part-66 modules te behalen naast je MBO diploma. De opleidingen vinden plaats bij het
Aviation Competence Centre welke een EASA Part-147 erkenning heeft.
Aanmelden voor een opleiding
Via de site www.techniekcollegezl.nl
Selecteer opleidingen – domein → Mobiliteit – locatie → Maastricht Airport
Kies je opleiding en scroll naar beneden naar het oranje vak “aanmelden voor deze opleiding”
Open dag Luchtvaarttechniek
Zaterdag 24 februari 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur
Meeloopdag/hangaarmiddag
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Inschrijven via de site: https://www.aviationcompetencecentre.nl/index.php/nl/opleidingen
De volgende hangaarmiddag staat gepland op dinsdag 30 januari 2018
Aviation Competence Centre
Horsterweg 13, 6199 AC Maastricht Airport
Tel: 088-001-5866
Mail: info@aviationcompetencecentre.nl
www.aviationcompetencecentre.nl
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Sport en bewegen
niveau 2 t/m 4
Leeuwenborgh Opleidingen
Als sport- en bewegingsleider begeleid je deelnemers die aan het bewegen zijn.
Dit kan op velerlei gebied zijn.
Je kunt hierbij denken aan:
● Georganiseerde verenigingssport (sportverenigingen etc.)
● Bewegen en hulpverlening (zorginstellingen en sportorganisaties voor lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapten, psychiatrie)
● Vorming (instellingen voor jeugdhulpverlening, zoals internaten en randgroepjongerenwerk, gevangeniswezen,
buurthuis- en clubhuiswerk, centra voor asielzoekers etc.)
● Onderwijs (leraar ondersteuner bewegingsonderwijs)
● Sportieve recreatie en toerisme (recreatie- en vakantieparken, campings, hotelketens, reisorganisatie en
buitensportbedrijven)
Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl
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SintLucas Boxtel en Eindhoven
niveau 2, 3 en 4
Sint Lucas
Met een breed aanbod creatief, technisch, ondernemende opleidingen op niveau 2, 3 en 4 is SintLucas de school in ZuidNederland voor beroepen in de creatieve industrie.
SintLucas biedt in Boxtel uitdagende mbo-opleidingen op het gebied van vormgeven, product, ruimte & media en
vormgeven & ambacht. Bij SintLucas in Eindhoven kun je uitdagende mbo-opleidingen volgen op het gebied van
vormgeven, media & technologie en evenementenmanagement & mediaproductie (niveau 2 en 3).
Opleidingen
1.

2.

3.

4.

Vormgeven & ambacht (niveau 4, Boxtel)
Restauratieschilder
Creatief vakman (glas, keramiek, leer & textiel)
Vormgeven, product, ruimte en media (niveau 4, Boxtel)
Vormgeven Product
Vormgeven Ruimte
Vormgeven Media
Vormgeven, media & technologie (niveau 4, Eindhoven)
Audiovisuele technologie
Fotografie (specialisatie vanaf leerjaar 3)
Audiovisuele vormgeving en animatie
Crossmedia vormgeving
Creative technologies
Game art en animatie
Gamedevelopment
Evenementenmanagement en mediaproductie (Eindhoven)
Media- & evenementenmanagement (niveau 4, 3-jarige opleiding)
Podium- en evenemententechniek (niveau 4, 3-jarige opleiding)
Digital publisher (niveau 3)
Signmaker (niveau 2 + 3)

Voor meer informatie zie: www.sintlucas.nl
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Green Life Sciences (BOL / 3 of 4 jaar)
niveau 3 en 4
Citaverde College
Heb je interesse in toegepaste biologie, wet- en regelgeving, techniek en scheikunde? Dan is de opleiding Green Life
Sciences wellicht iets voor jou. Binnen deze opleiding maak je namelijk kennis met drie hele verschillende werelden:

Natuur en water

Milieu-inspectie

Voeding en technologie
Maar deze drie werelden hebben wel veel met elkaar gemeen.
Zo staan veiligheid, kwaliteit en gezondheid in alle drie centraal. Of je er nu voor zorgt dot water van goede kwaliteit is om
in te zwemmen, dat voedsel op een veilige manier geproduceerd wordt of dat je zorgt dat bedrijven milieuregels naleven.
Je voorkomt dat mensen en dieren ziek worden en je draagt bij aan een prettige leefomgeving.
In het eerste jaar leer je deze drie werelden kennen en maak je een keuze voor een van deze drie. Je kan dus nog alle
kanten op. Kies je voor Milieu dan kun je later aan de slag als milieu-inspecteur. Kies je voor Voeding en Technologie don
kun je als procesoperator gaan werken in bijvoorbeeld een kaasfabriek of een bierbrouwerij. Ben je helemaal weg van
Natuur en water don kun je onder andere terecht bij recreatieparken of gaan werken als boswachter of waterbeheerder.
Natuur en water
Om de Nederlandse natuur te beschermen zijn er professionals nodig die kennis hebben van ecologie en leefomgeving van
verschillende landschappen. Daarom leer je bij deze uitstroomrichting alles over de flora en fauna van ons land en water. Jij
zorgt er straks misschien wel voor dat het bos er gezond bij staat, dat je in schoon water kunt zwemmen of dat ons
drinkwater van goede kwaliteit is! Een ding is zeker, jij draagt dan bij aan een duurzame en prettige leefomgeving!
Milieu
Het is voor bedrijven en gemeentes een uitdaging om alle milieuregels en wetgeving na te leven. Daarom zijn er goed
opgeleide mensen nodig die hen hiermee helpen. Binnen de uitstroomrichting Milieu leer jij daarom van alles over
milieuvervuiling, omgevingsrisico's en wet- en regelgeving omtrent water, lucht, bodem, geluid en afval. Met je diploma op
zak ga jij als milieu-inspecteur aan de slag voor een schonere wereld. Jij kent de protocollen voor kwaliteit, gezondheid en
veiligheid op je duimpje!
Voeding en technologie
De uitstroomrichting Voeding en Technologie leert je van alles over het bereiden, verwerken en verpakken van voedsel. Je
ontdekt een innovatieve wereld waarin voedselveiligheid, wet- en regelgeving, kosten, milieu en gezondheid een grote rol
spelen. Ook leer je hoe je kwaliteitscontroles kunt uitvoeren en hoe je machines beheert en onderhoudt. De
levensmiddelenindustrie is de grootste producerende industrie van Nederland en er is veel vraag naar personeel. Met je
diploma kun je dus gelijk aan de slag!
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/greenlifescience
www.facebook.com/greenlifescience
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Paardenhouderij en -sport (BOL en BBL 3 of 4 jaar)
niveau 3 en 4
Citaverde College
Wil je niets liever dan van jouw passie voor paarden je beroep maken? Dan is de opleiding Paardensport en -houderij jou
op het lijf geschreven. Binnen deze opleiding leer je naast beter paardrijden en lesgeven in de onderdelen dressuur en
springen ook over voeding. huisvesting en fokkerij. In de eerste twee jaar van de opleiding word je naar L-dressuur niveau
en BB-niveau springen gebracht, maar misschien ben je daar nu al! Dan brengen we je verder.
Wij steken in op jouw rij-technische niveau en bieden maatwerk zodat jij kan groeien in beide onderdelen. Naast de
praktijk op het paard heb je ook praktijklessen met het paard en theorielessen over het paard. Zo leer je over verzorgen,
gedrag en de omgang met de viervoeters. Verder heb je net als bij alle andere Mbo-opleidingen ook algemeen vormende
vakken als Nederlands, Ondernemen, Engels en Rekenen.
Het onderdeel Ondernemen is van essentieel belang aangezien veel studenten uitstromen als ondernemer. Wie droomt er
nou niet van een eigen bedrijf in de paardenbranche? Voor deze opleiding is het wenselijk dat je wekelijks een eigen paard
meeneemt, maar er zijn tevens goede mogelijkheden om paarden tegen betaling te huren bij de manege. Met dit diploma
kun je bijvoorbeeld aan de slag als zelfstandige ruiter, als internationale groom of als medewerker van een manege of
fokkerijbedrijf.
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/paard

36
Hovenier (BOL en BBL / 2 of 3 jaar)
Niveau 2, 3 en 4
Citaverde College
Groen heeft een positieve invloed op de mens. Stadsparken en gras- of sportvelden zetten mensen aan tot meer bewegen,
wat leidt tot een betere gezondheid. En in ziekenhuizen met uitzicht op natuur, groen en planten zijn mensen weer sneller
beter. En wist je dot jouw huis meer waard is als het in een groene omgeving staat? Omdat groen en natuur een steeds
belangrijkere rol in onze maatschappij spelen, zijn er professionals nodig die deze groene omgeving kunnen ontwerpen,
aanleggen en onderhouden.
Ben jij straks werkzaam als groenvoorziener, dan zorg je ervoor dat iedereen van het groen en de natuur om zich heen kon
blijven genieten. Zo help je bijvoorbeeld mee met het aanleggen, onderhouden en beheren van die nieuwe daktuin
bovenop dot grote gebouw in de stad.
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/hovenier

37
Recreatie (BOL / 3 jaar)
Niveau 3 en 4
Citaverde College
Ben je sportief en heb je altijd al in de toeristische sector willen werken? Ben je graag buiten bezig en vind je het leuk om
met mensen om te gaan? Dan is onze recreatie-opleiding zeker iets voor jou. In deze opleiding leer je alles over het
recreatiebedrijf. En dat is zéér afwisselend werk.
In de zomermaanden zorg je ervoor dat dl les voor jouw gasten piekfijn verloopt. Je bent een aanpakker en je hebt oog voor
details. Het contact met de gasten is iets dat onze studenten verreweg het leukst vinden. Je stelt je op als een goed
gastheer /gastvrouw, zowel bij het organiseren van sport- en spelactiviteiten, het leiden van excursies of het geven van
rondleidingen.
In de wintermaanden ben je ook van grote toegevoegde waarde voor je bedrijf, omdat je ook van alles geleerd hebt over
(groen) onderhoud. Denk aan het klein onderhoud van vakantiewoningen en het groenonderhoud van de omgeving en het
park. Jij weet om te gaan met maaimachines. je snoeit hagen en bomen en een bestrating aanleggen is ook iets wat jij
aanpakt. Want het volgende seizoen is al snel in aantocht en de boekingen stromen binnen!
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/nwr
www.facebook.com/sportrecreatietoerisme
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38
Retail (BOL / 2 jaar)
Niveau 2
Citaverde College
Als verkoper help je klanten in een winkel, je geeft productinformatie en adviseert over de aanschaf van artikelen. Je bent
goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw branche. Je kent trends in woonaccessoires, planten en/of
kleding. Je zorgt ervoor dat je altijd vriendelijk en deskundig overkomt en klachten goed worden afgehandeld. Je hebt
verstand van kwetsbare of bederfelijke goederen en je weet hoe je deze moet bewaren, verpakken en verkopen. Je werkt
mee aan de inrichting van de winkel en de optimale productpresentatie. Vaak werk je in een team met meerdere collega's.
Met je diploma kun je gaan werken als verkoper in een winkel. Ook kun je doorstromen naar de verwante niveau 3opleiding Verkoopspecialist groene detailhandel.
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/retail

39
Loonwerk (BOL en BBL / 2 of 3 jaar)
Niveau 2 en 3
Citaverde College
Stroomt de diesel door je aders en kijk je elk landbouwvoertuig op de weg na? Wil je de vrijheid voelen van alleen in de
grote machine onderweg zijn naar een klus om daar je werk netjes en perfect of te leveren? Dan is deze opleiding iets voor
jou!
Op een agrarisch bedrijf zijn niet altijd de juiste machines beschikboor om het land voor te bereiden, te zaaien of te
oogsten. Daarnaast komt er heel wat kijken bij het besturen en onderhouden van zo'n tractor, shovel, graafmachine of
combine. Hiervoor zijn goed opgeleide loonwerkers nodig! Ben jij straks als agrarisch loonwerker in dienst van een
loonwerkbedrijf, dan doe je grote gemechaniseerde opdrachten bij akkerbouw, tuinbouw en veehouderij en of in het
openbaar groen.
Warme zomer of juist een nat najaar? Jij weet in alle wisselende omstandigheden hoe je de klus geklaard krijgt en welke
machines je daarbij kunt inzetten. En naast het gebruiken van deze grote machines, leer je ook om aan ze te sleutelen en ze
te onderhouden.
Binnen deze opleiding leer je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan in het agrarisch of cultuurtechnisch loonwerk.
Met het diploma op zak kun je aan de slag bij een loonwerker, in een agrarisch teeltbedrijf of in de branche grondverzet of
cultuurtechniek.
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/loonwerk
www.facebook.com/citaverdecollegeroermondloonwerk

40
Dier (BOL 2 jaar)
Niveau 2
Citaverde College
Voel jij je vertrouwd tussen dieren? Of dat nou cavia's, schapen of baardagamen zijn? Misschien heb je thuis wel een aantal
huisdieren die je met veel enthousiasme verzorgt? Dan is deze opleiding écht iets voor jou.
Dierverzorger is een veelzijdig beroep. Je kunt bijvoorbeeld werken in een dierenpension of dierenspeciaalzaak. Terwijl jij
met de dieren aan het werk bent, houd je ze goed in de gaten. Je ziet het wanneer ze zich anders gedragen en komt in actie
als het nodig is.
Je weet hoe belangrijk veiligheid en hygiëne zijn en je kent de regels op dit gebied. Je vindt het dan ook geen probleem om
het hok, de stal of het aquarium schoon te maken.
Als medewerker van een dierenspeciaalzaak weetje dat het handelen met dieren een positief beeld bij de klanten en je
bezoekers moet achterlaten. Dierenwelzijn en diergezondheid staat dan ook centraal, net als de aandacht voor veiligheid
van mens en dier.
Voor meer informatie zie: www.citaverde.nl/dier
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Geen idee?
Een keuze voor een vervolgstudie maken en voor eventueel een beroep dat daarmee samenhangt is heel moeilijk. Voor iedereen.
Wat helpt je nu het meest om toch tot een goede keuze te komen?
Veel praten met je ouders, familieleden en vrienden/bekenden is erg belangrijk, omdat je hieruit informatie kunt krijgen wat deze
personen aan opleidingen/vakken hebben gevolgd, hoe ze dat hebben ervaren, wat ze er nu aan hebben en hoe ze hun huidige
baan ervaren. Wat ze er wel leuk en niet leuk aan vinden. Vraag je docenten wat zij denken waarin je goed bent, of wat een goede
ontwikkeling voor je zou zijn. Natuurlijk zijn je ouders en de mensen om je heen jouw belangrijkste informatiebron: Zij weten het
best hoe jij als persoon bent en welke opleiding en beroep goed bij je zou kunnen passen.
Maar het belangrijkst ben je toch wel zelf!!!
Denk dan ook zelf heel goed na:






Wie ben ik, wat kan ik? Vraag je af: “Welke kwaliteiten heb ik als persoon, waar ben ik goed in, waarom waarderen
mensen mij?”
Wat wil ik, wat drijft mij? Je zou ook kunnen zeggen “Welke motieven heb ik om dingen te doen, waar wil ik voor gaan,
waar word ik blij van, wat geeft mij energie?”
Welk soort werk past bij mij? Praat met mensen over hun werk, loop eens een dag mee. Met een moeilijk woord noemen
ze dat “werkexploratie”.
Wat wil ik worden? Naar aanleiding van bovenstaande zaken stel je je de vraag: “Welke richting wil ik uit met mijn
opleiding gericht op het beroep dat mij nu voor ogen staat”. Dit noemen we ook wel “Loopbaansturing”.
Wie kan mij daarbij helpen? Je kent vast wel het woord “netwerken”. Het gebeurt overal: De trainer van de voetbalclub
helpt je aan een bijbaan, je oom regelt een vakantiebaantje, de baas van je vader heeft een netwerk en zo kom je later
aan een stageplaats.

Zo is ook “On Stage” een activiteit die past bij de hierboven genoemde zaken. Denk zelf maar eens na waar “On Stage” het beste bij
past! Er zijn ook een heleboel sites die je kunnen helpen om meer informatie te vinden en je zo ook helpen om je keuze te bepalen.
Hieronder staan er een paar:
www.beroepeninbeeld.nl
Je kunt zoeken op:
“Ik kan iets”
“Ik wil iets met”
“Ik weet wat ik wil”
Ook kun je zoeken op (je droom)beroep

www.studieperspectief.nl
Studieperspectief geeft je een idee wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zullen zijn, nadat je je studie hebt afgerond. Het is
binnen je keuzeproces natuurlijk ook verstandig te kiezen voor een opleiding/beroep waarmee je op termijn ook een baan zult
kunnen vinden
Of:
www.tkmst.nl
www.mbostad.nl
http://www.zorgnetlimburg.nl/leren/ (zorg & welzijn)
Google ook eens op: “welke studie past bij mij” of “welke opleiding past bij mij”
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INSTRUCTIE
OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR MAXIMAAL 3 VOORLICHTINGEN!
==================================================================================
Voor de mbo-informatieavond heeft Gilde Opleidingen een tool ontwikkeld waarmee jij je kunt oriënteren op een opleiding. Je kunt
je hiermee eenvoudig aanmelden voor deze mbo-informatieavond op woensdag 17 januari aanstaande, maar ook voor open
dagen, meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten bij Gilde Opleidingen.
Tijdens deze activiteiten ontdek jij wat bij je past en wat je leuk vindt. Zo kun je een goede keuze maken voor je vervolgopleiding.
Het is fijn als je dit ook bespreekt met je ouders/verzorgers. Kijk dus samen met hen naar het aanbod in dit boekje en vraag hen of
zij de opleidingen en/of het beroep dat je uitkiest bij je vinden passen!

Wat moet je nu doen? Ga naar:

Site is opengesteld

http://beleef.gildeopleidingen.nl
========================

tot dinsdag

Hier moet je nu een profiel aanmaken.
Daarbij heb je deze activatiecode nodig:

D-1227-4851-2644
==============

9 januari 2018!!

Je gebruikersnaam is jouw school e-mailadres
==============================

Je vult het formulier in met je persoonlijke gegevens, kiest een wachtwoord en ook vul je het mailadres van je ouder in die met je
meekomt naar de voorlichtingsavond. Hij of zij ontvangt dan ook een bevestiging via de mail!
Als je dit hebt gedaan ga je naar de pagina met de voorlichtingen. De nummers van de voorlichtingen in het boekje, vind je ook
weer terug op de internetpagina. Zo vind je alles gemakkelijk terug.
Let erop dat je je voor elke voorlichting op een ander tijdstip aanmeldt. Je aanmelding wordt op het door jou vermelde e-mailadres
bevestigd. Je ontvangt dan een QR-code.
Deze QR-code moet je bij je hebben op woensdag de 17e januari!!!
De code wordt dan gescand. Jouw school en de opleiding/school waarin je interesse hebt, weten zo dat je aanwezig was.
Als je vragen hebt, stel ze aan je mentor of aan mij.
Succes!
Met vriendelijke groet,

M.Bicker, decaan BC. Broekhin Jenaplan afdeling Reuver/ Swalmen.
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