Mbo-avond leerjaar 3 vmbo op 29 mei 2017

Aan de leerlingen/ouders van 3 vmbo,
Zoals elk jaar organiseren de decanen van een aantal scholen in Noord-Limburg een
mbo-avond voor leerjaar 3. Dit jaar wordt deze informatieavond gehouden bij de
Gilde Opleidingen, Groenveldsingel 40 in Venlo op maandag 29 mei.
Op deze avond zullen voorlichters van diverse mbo-scholen een praatje houden over
hun opleidingen. De voorlichters vertellen: hoe de opleiding eruit ziet, wat je met de
opleiding kunt worden, welke vakken belangrijk zijn en hoe je studie- en
beroepshouding dient te zijn.
Hierbij de informatie over de voorlichtingsavond voor de derdejaars leerlingen vmbo
regio Venlo.
Je kunt je voor maximaal 3 voorlichtingen opgeven door naar:
Beleef.gildeopleidingen.nl te gaan.
Hierbij log je in met jouw persoonlijke account dat je in november aangemaakt hebt.
Dan kom je op de homepage terecht. Klik op activiteit en dan zie je een lijst met
activiteiten, voorlichtingen. Deze zijn genummerd van 1 t/m 30.
Je kunt je vanaf nu t/m 17 mei aanmelden.
Zorg ervoor dat je je niet twee keer op dezelfde tijd/ronde inschrijft!
De informatieavond begint om 19.00 uur. Iedere opleiding verzorgt een voorlichting
van maximaal 40 minuten, zodat het schema er als volgt uitziet:
Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:

19.00 uur – 19.40 uur
19.50 uur – 20.30 uur
20.40 uur – 21.20 uur

Tips:
 Gezien de verwachte drukte mag je maar één begeleider (ouder)
meenemen.
 Roken op school is verboden.
 Je krijgt een bevestigingsmail van Beleefgilde over de tijden en de gekozen
activiteiten.

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 maandag 29 mei 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 hun of zij
de opleiding en/of het beroep dat je uitkiest bij je vinden passen!
Wat moet je nu doen? Ga naar:

http://beleef.gildeopleidingen.nl
========================
Hier moet je inloggen.
Als je nog geen account hebt dan
heb je onderstaande activatiecode nodig:

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

Site is opengesteld
tot en met 17 mei

2017!!

Je gebruikersnaam is jouw 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 maandag 29 mei (dit kan ook
digitaal)!!!
De code wordt dan gescand. Jouw school en de opleiding/school waarvoor 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 Swalmen-Reuver

In onderstaand schema zie je welke voorlichtingen worden aangeboden.
Het lokaal waar een voorlichting wordt aangeboden wordt op de avond zelf bekend
gemaakt.
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Bakkerijopleidingen
Bouwtechniek en infratechniek
Dienstverlening
Economie breed
Financieel administratief
Handhaver toezicht en veiligheid
Hotelschool
Hout en meubeltechniek
ICT
Installatietechniek/elektrotechniek
Juridisch
Kapper
Marketing en communicatie
Mechatronica
Mediavormgeving
Medisch assisterenden
Medische zorg
Metaaltechniek
Mobiele werktuigen
Motorvoertuigentechniek
Procestechniek
Recreatie
Retail/commercieel
Schilderen
Schoonheidsspecialist/wellness
Toerisme
Transport en logistiek
Veiligheid en vakmanschap
Welzijn
Zorgtechniek

Hieronder volgt een beschrijving van de opleidingen zodat je kunt zien welk niveau
deze opleiding heeft en wat de opleiding inhoudt.

01 Bakkerijopleidingen, niveau 2 en 3
Met afstand het lekkerste ambacht! Brood is een belangrijk product: iedereen eet het. Het is gezond en lekker.
Een dag zonder brood kun je je bijna niet voorstellen. En wat zou het leven saai zijn zonder af en toe een koekje
of taartje bij de koffie.
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? Kies dan voor de richting banket. Maar je kunt ook brood én banket doen.
Goed letten op de hygiëne hoort erbij, net als vroeg opstaan.
02 Bouwtechniek en Infratechniek, niveau 2, 3 en 4
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.
03 Dienstverlening (Helpende zorg/welzijn en Facilitair medewerker), niveau 2
Dienstverlenend heeft te maken met anderen helpen of ondersteunen, zodat mensen zelfstandiger kunnen
functioneren in hun dagelijks leven. Dienstverlening is ook het assisteren van medewerkers zodat zij hun werk
beter kunnen doen.
Lijkt het jou leuk anderen te helpen en te assisteren? Kun je omgaan met verschillende situaties en blijf je
vriendelijk en klantgericht? Ben jij de helpende zorg/welzijn of de medewerker facilitaire dienstverlening die
deze eigenschappen heeft? Ben jij het die graag met gehandicapten, ouderen en collega’s werkt?
04 Economie breed (niveau 2)
Jouw loopbaan staat centraal bij de brede economie opleiding niveau 2. Gedurende de opleiding maak je
kennis met de beroepen; verkoper, medewerker secretariaat en receptie, medewerker ICT, medewerker
(financiële) administratie uit de sector economie en logistiek medewerker uit de sector techniek. 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.
Wil jij het verschil maken door een breed opgeleide en zelfbewuste topper te worden? Kies dan voor deze
opleiding!
05 Financieel administratief (niveau 2, 3 en 4)
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.
06 Handhaver toezicht en veiligheid
Wil je meer betekenen voor de publieke veiligheid? 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.
07 Hotelschool (niveau 2, 3 en 4)
Het maakt niet uit waar je werkt in de Horeca. In een hotel, restaurant, congres- of vergadercentrum,
discotheek, fastfoodbedrijf, cateringbedrijf, eetcafé of partycentrum, in binnen- of buitenland: het gaat om het
in de watten leggen van de gast.
Dat doe je met lekker eten, een drankje of een goed bed, maar vooral ook met sfeer, gezelligheid en
gastvrijheid. Daar kun je veel van jouw persoonlijkheid en creativiteit in kwijt.
Of je nu vóór de schermen werkt, in de bediening, of erachter, in de keuken. Soms werk je tot in de late uurtjes,

in het weekend of juist heel vroeg in de ochtend.
De horeca kent bijna geen negen-tot-vijf banen. Dit betekent ook 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: iedere dag vrolijke gezichten, gezelligheid en heel veel afwisseling!
08 Hout- en meubeltechniek, niveau 2 en 3
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.
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. 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.
09 ICT, niveau 2, 3 en 4
Om te werken in de ICT-sector moet je technisch zijn aangelegd, nieuwsgierig zijn, problemen willen oplossen,
geïnteresseerd zijn in de laatste ontwikkelingen op het gebied van hard- en software en klantvriendelijk zijn. Je
werkt namelijk altijd in opdracht van anderen. Je bent vooral een topper in ICT als jij je klanten goed kunt
helpen.
Je moet dus niet alleen storingen kunnen verhelpen, maar ook helder kunnen uitleggen hoe een bepaald
programma werkt.
Daarvoor heb je geduld nodig en creativiteit.
10 Installatietechniek en Elektrotechniek, niveau 2, 3 en 4
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.
11 Juridisch
Heb je iets met wetten en regels? Ben je een pietje-precies?
Kun je goed met mensen overweg? Ben je eerlijk en betrouwbaar?
Dan is een juridische opleiding iets voor jou!
Speciaal voor jou hebben we twee nieuwe opleidingen: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening en
Medewerker personeel en arbeid. De komende jaren stijgt in Limburg de werkgelegenheid op het gebied van
zakelijke dienstverlening. Met een juridisch diploma zit je dus goed. Juridisch medewerker is een pittige
administratieve opleiding. Je hebt veel te maken met wetten en regelgeving. En het vraagt veel van je sociale
vaardigheden want je moet kunnen omgaan met verschillende klanten. Datzelfde geldt voor Medewerker
personeel en arbeid. Je bemiddelt mensen naar een baan. Dat lukt beter met tact en psychologisch inzicht. Als
juridisch medewerker zakelijke dienstverlening kun je aan de slag op een advocaten-, notaris- of
deurwaarderskantoor of op de afdeling personeel en organisatie van een bedrijf. Met beide opleidingen ligt
een vervolgstudie hbo voor je open. Het eerste jaar maak je kennis met beide opleidingen. Daarna kies je een
richting.
12 Kapper, niveau 2, 3 en 4
De kappersopleidingen zijn heel praktische opleidingen. Je oefent op oefenkoppen, loopt stage en werkt vanaf
het eerste jaar mee in de kapsalon op school. Daar ontvang je echte klanten die je de haren mag wassen,
knippen, föhnen en permanenten. Omdat steeds meer kappers ook schoonheidsbehandelingen verzorgen
hoort een basiscursus visagie eveneens bij de opleiding.

13 Marketing en communicatie
In de opleiding maak je kennis met: marketing, reclame, mediaplanning, E-business en publiciteit. Je schrijft en
voert marketing- en communicatieplannen uit. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan vormgeving,
computergebruik en taalvaardigheid. Als marketing en communicatiemedewerker heb je een aantal kerntaken:
• Opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid.
• Verzorgen van online marketing- en communicatieactiviteiten.
• Marktonderzoek uitvoeren.
• Corporate identiteit/huisstijl beheren en bewaken.
• Ontwikkelen en beheren voorlichtings- en promotiemateriaal
14 Mechatronica, niveau 3 en 4
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.
15 Mediavormgeving, niveau 4
Een wereld waarin techniek, ICT, communicatie en creativiteit samenkomen. Als talentvolle creatieveling is
deze wereld jouw domein.
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 dus 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 in een product.
16 Medisch assisterenden, niveau 4
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!
17 Medische zorg, niveau 3 en 4
Iedereen heeft op bepaalde momenten in het leven zorg nodig. Of je nu jong of oud bent. Dan is het fijn om in
goede professionele handen te zijn. In de handen van mensen die niet alleen hun vak perfect beheersen, maar
die ook betrokken en geïnteresseerd zijn. Lijkt het jou leuk om anderen te ondersteunen, te begeleiden en/of
te verzorgen?
Kies dan voor de zorg: verpleegkundige niveau 4 of verzorgende niveau 3.
Verpleegkundige
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
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.

18 Metaaltechniek, niveau 2 en 3
“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.
19 Mobiele werktuigen, niveau 2, 3 en 4
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.
20 Motorvoertuigentechniek
Er zit steeds meer elektronica in voertuigen. Je moet dan ook van verschillende vakgebieden iets afweten om
een auto te onderhouden en te repareren.
In het Technodôme in Venlo worden autotechnici opgeleid. Dat gebeurt in samenwerking met het
bedrijfsleven.
Truck Academy Limburg
Hou je van groot en denk je over grenzen heen? Dan is de Truck Academy Limburg iets voor jou. Je gaat werken
en leert vrachtwagens te onderhouden (bbl). Truck Academy Limburg is een samenwerking tussen Gilde
Opleidingen en een aantal grote truckbedrijven.
21 Procestechniek Limburg in samenwerking met Gilde Opleidingen, niveau 3 en 4
Je werkt in een hightech fabriek bij jou in de buurt als operator of maintenance technician 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. De maintenance technician
lost storingen op of nog beter, voorkomt deze.
Deze opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen met wiskunde en nask1 of nask2 in het pakket. Je krijgt
informatie over beroeps- en carrièremogelijkheden in de maakindustrie en de opleidingen procestechniek en
maintenance/mechatronica.
22 Recreatie (Leisure & hospitality)
In de recreatiesector is het jouw taak om mensen een onvergetelijke vakantie of een geweldig dagje uit te
bezorgen. Je kunt werken in binnen- of buitenland, op een camping, op een bungalowpark, in een
attractiepark, in een groepsaccommodatie of een hotel met een animatieprogramma.
Het is jouw taak om mensen een onvergetelijke vakantie of een geweldig dagje uit te bezorgen. Je kunt werken
in binnen- of buitenland, op een camping of bungalowpark, in een attractiepark, groepsaccommodatie of een
hotel met een animatie-programma. 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!
23 Retail/commercieel
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.
24 Schilderen
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.
25 Schoonheidsspeclalist/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.
26 Toerisme (Travel & hospitality) niveau 3 en 4
Wil jij een leuke baan in de reiswereld?
Reisbureaumedewerker, hotelreceptionist, reisbegeleider en grondsteward zijn slechts enkele voorbeelden.
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.
27 Transport en logistiek, niveau 2, 3 en 4
De wereld van transport en logistiek is altijd in beweging en dat maakt het zo spannend.
Alle goederen in winkels en supermarkten komen ergens vandaan. Van over de hele wereld worden spullen
aangeleverd. Per vliegtuig, boot, trein en over de weg. Ze worden ingepakt en vervoerd, gaan door de douane,
worden opgeslagen in pakhuizen, worden naar de winkel vervoerd, worden uitgepakt. En uiteindelijk belanden
ze bijvoorbeeld bij jou op je bord of in je kledingkast.
De wereld van transport en logistiek is altijd in beweging en dat maakt het zo spannend.
28 Veiligheid en vakmanschap
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.
29 Pedagogisch werk en maatschappelijke zorg, niveau 3 en 4
Lijkt het jou leuk om die mensen vooruit te helpen? Kun jij je goed inleven, ben je flexibel, weet je van
aanpakken en kun je tegen een stootje? Dan ben jij op je plek in het welzijnswerk (pedagogisch werk of
maatschappelijke zorg).

Welzijn heeft alles te maken met je goed voelen. Veel mensen hebben in hun dagelijkse woon- en leefsituatie
begeleiding of ondersteuning nodig.
Om zelfstandig te kunnen functioneren bijvoorbeeld. Of méér uit het leven te kunnen halen. Lijkt het jou leuk
om die mensen vooruit te helpen? Kun jij je goed inleven, ben je flexibel, weet je van aanpakken en kun je
tegen een stootje? Dan ben jij op je plek in het welzijnswerk. Deze eigenschappen heb je nodig als je werkt met
kinderen, jongeren, gehandicapten of ouderen. Het vraagt veel van je creativiteit en inlevingsvermogen. Maar
het betekent ook dat je méér voor iemand kunt betekenen.
30 Zorgtechnicus
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.

