MBO-avond leerjaar 4
14 november 2017

BC Broekhin
Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

Aan de leerlingen van 4 vmbo en hun ouders/verzorgers,

Ook dit jaar organiseren de vmbo-scholen in de regio Roermond een mbo-infoavond voor de
leerlingen van 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Deze avond krijgen jullie informatie over
verschillende mbo-opleidingen die jullie na het vmbo kunnen gaan volgen.

Je kunt je voor maximaal drie voorlichtingen opgeven.

Bij elke opleiding staat het niveau van de opleiding aangegeven:
-

Leerlingen die nu vmbo basis doen, kunnen naar een mbo-opleiding
niveau 2.

-

Leerlingen die nu vmbo kader, gemengd of theoretisch doen, kunnen naar een
opleiding niveau 3 of 4.

De informatieavond begint om 19.00 uur.
Iedere opleiding verzorgt een voorlichting van maximaal 35 minuten,
zodat het schema er als volgt uitziet:
Ronde 1:

19.00 uur – 19.35 uur

Ronde 2:

19.40 uur – 20.15 uur

Ronde 3:

20.20 uur – 20.55 uur

-

Gezien de verwachte drukte mag je maar één begeleider (ouder) meenemen.

-

In verband met de verwachte parkeerdrukte is carpooling of fietsen verstandig.

-

Indien je over deze avond nog vragen hebt kun je bij je decaan terecht.

-

Enige dagen voor de informatieavond krijg je van je decaan bericht over wanneer je
waar verwacht wordt.

We wensen jullie een leerzame avond toe!
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TECHNIEK
1.

Laboratoriumtechniek

Niveau 3 & 4

Schuilt er een laborant of analist in jou? Ben je nieuwsgierig en een pietje-precies? Vind je
vakken als scheikunde en biologie leuk? Voer je graag proefjes uit? Haal dan het beste uit
jezelf bij Summa Laboratorium. Laboratoriumonderzoek speelt een belangrijke rol in onder
meer de gezondheidszorg, de voedingsindustrie, in wetenschappelijk onderzoek en bij de
samenstelling van nieuwe producten in bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. Als
laborant (niveau 3) of analist (niveau 4) los je tal van vraagstukken op. Je onderzoekt
bijvoorbeeld bloed, voedsel, bodemmonsters en water. Je analyseert DNA, de luchtkwaliteit,
een stukje vlees. Of je test een nieuw parfum of nieuwe medicijnen. In een laboratorium doe
je boeiend en verantwoordelijk werk, dat belangrijk is voor onze toekomst.
Analist niveau 4 Uitstroomrichtingen: • Biologisch medisch analist • Chemisch-fysisch analist
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

2.

Procestechniek

Niveau 3 & 4

Bijna alles om ons heen wordt gemaakt in de procestechniek. Bekijk je eigen dag.
Tandpasta, kaas, benzine, papier, toner, frisdrank.
Dit gebeurt in grote, moderne, geautomatiseerde fabrieken waar grondstoffen verwerkt
worden tot een halffabrikaat of eindproduct. Deze stappen noemen we een proces, vandaar
de naam procestechniek. De fabriek wordt bestuurd vanuit de meetkamer of bij de
installaties zelf door de procesoperator. De (mechatronica) maintenance technician lost
storingen op en, nog beter, hij voorkomt deze. De laborant bewaakt de kwaliteit van de
grondstoffen en het eindproduct. Je werkt in een hightech fabriek bij jou in de buurt als
operator of maintenance technician in de chemie, food, kunststof of maakindustrie.
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.
Voor meer informatie zie: www.pmlimburg.nl

3.

Luchtvaarttechniek

Niveau 3 & 4

Als vliegtuigonderhoudsmonteur voer je werkzaamheden uit in het onderhoud en de
reparaties van vliegtuigen, vanaf de wielen tot aan de besturing….. en alles wat daar tussen
zit. Dit kunnen constructiedelen zijn , zoals de motoren, het landingsgestel en dergelijke,
maar ook elektrische installaties, zoals de communicatiesystemen. Zeer verantwoordelijk
werk. Je moet niet alleen nauwkeurig kunnen werken, maar ook stressbestendig zijn en over
goede sociale vaardigheden beschikken.
Je werkt volgens strakke schema’s, strenge voorschriften en regels. Dat betekent dat je
jezelf goed kunt concentreren en een groot gevoel voor verantwoordelijkheid hebt. Jouw
werkplek kan er één zijn bij een luchtvaartonderhoudsbedrijf of bij defensie.

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl ;
www.aviationcompetencecentre.nl

4.

Mechatronica

Niveau 3 & 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.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

5.

Engineering

Niveau 4

Engineering for society:
Wil jij het verschil maken voor mensen en de maatschappij? Na je opleiding Engineering for
society geef je mede vorm aan een duurzame, gezonde en veilige samenleving. Dat doe je
door te kijken naar de wereld om je heen, goed te luisteren naar mensen en je telkens af te
vragen hoe je hem of haar nu echt helpt. Dankzij jouw brede technische kennis bedenk jij
telkens nieuwe oplossingen die het leven nét wat gemakkelijker maken.
International Engineering (Engelstalig):
Zoek jij graag de grenzen op? Wil je werken in het buitenland of voor een internationaal
bedrijf? Je wordt breed opgeleid op het gebied van engineering aan de hand van realistische
bedrijfsopdrachten. Deze opleiding combineert de lesstof van verschillende studierichtingen
in middenkader engineering, zoals mechatronica, werktuigbouw, productontwikkeling en
'engineering for society'. Je wordt breed opgeleid en leert aan de hand van realistische
bedrijfsopdrachten uit de wereld van engineering. Ontwerpen staat hierbij centraal. Je loopt
eerst stage bij een internationaal georiënteerd bedrijf in Nederland en later in het buitenland.
Technisch industrieel product ontwerpen:
Tijdens de opleiding Technicus industrieel product ontwerpen (IPO) leer je producten te
ontwerpen. Je werkt je eigen schetsen uit tot een mooi product. Daarbij moet je over veel
dingen nadenken. Bijvoorbeeld over massaproductie en recycling, gebruiksgemak,
duurzaamheid, betaalbaarheid en oh ja, of mensen het mooi vinden. Want je ontwerpt altijd
voor de toekomstige gebruiker van het product.
Technisch mechatronica:
Een verpakkingsmachine die op de gram nauwkeurig paprikachips in een zakje sealt. Of een
machine die producten automatisch verpakt in een precies op maat gemaakte doos. Als
technicus mechatronica ontwerp, bouw en test je dit soort mechatronische producten. Voor
je aan complexe machines of robots werkt, heb je veel uitdagende, leuke en soms ook pittige
lessen achter de rug. De opleiding bestaat uit veel technisch-theoretische vakken maar
natuurlijk ook praktische vakken, zoals elektrotechniek, besturingstechniek en
metaalbewerking.
Technicus werktuigbouwkunde:
Als engineer wil je altijd weten hoe iets werkt. Na je opleiding Technicus werktuigbouwkunde
weet je vaak ook hoe het beter kan! Je ontwerpt, maakt, test en modificeert bijvoorbeeld
testopstellingen, hulpgereedschappen en prototypes. Veel nadenken en veel met je handen
werken dus.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

6.

Fijnmechanische techniek

Niveau 3 & 4

Fijnmechanische techniek is een combinatie van fijnmetaalbewerken en Mechatronica. Het
gaat om echt precisiewerk; de producten moeten op honderdsten van millimeters nauwkeurig
zijn. De fijnmechanische techniek kent twee richtingen: Allround Verspaner en ResearchInstrumentenmaker. Beide opleidingen hebben een (zeer) goed arbeidsperspectief!

Als allround verspaner werk je met precisieapparatuur. Je leert werken met draai- en
freesmachines, zowel handmatig als volautomatisch (CNC-verspaning). Je maakt
onderdelen voor specialistische machines en apparaten. Je maakt ingewikkelde en
samengestelde producten. Dit is een niveau 3-opleiding.

Als research-instrumentmaker ben je de specialist in de metaalindustrie. Je werkt in
gereedschapsmakerijen, in meetkamers of bijvoorbeeld in het ziekenhuis binnen de
engineersafdeling. Je ontwerpt en maakt speciale gereedschappen voor medische, precisieof optische instrumenten. Je denkt mee over technische mogelijkheden en alternatieven naar
aanleiding van een probleemstelling. Je bent dus dé brug tussen theoretische kennis en
technische innovaties. Meestal maak je ontwerptekeningen en bouw je, samen met collega’s,
prototypen en proefopstellingen. Het is verantwoordelijk werk en je moet nauwkeurig en
creatief zijn. Dit is een niveau 4-opleiding.
Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl

7.

Motorvoertuigentechniek

Niveau 2, 3 & 4

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

8.

Automotive

Niveau 4

Technicus automotive engineering:
Tijdens de opleiding staan twee onderwerpen centraal: autotechnische kennis en
engineering. Je leert over diagnose en reparatie, maar ook over constructieleer en technisch
tekenen met CAD-software. Onderdelendesign en 3D-printen vormen een belangrijk
onderdeel van je praktische vaardigheden. Ook specifieke onderwerpen van de automotiveindustrie komen aan bod, zoals integrated safety, powertrain, manufacturing en quality
management.
Technisch specialist personenauto’s:
Een vreemd geluid, een vage afwijking: storingen waarmee je collega’s geen raad weten,
komen bij jou terecht. Het stellen van een diagnose is jouw specialiteit. Je gebruikt hierbij
geavanceerde digitale testapparatuur, je kennis van computergestuurde systemen en de
nieuwste techniek. De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar jij houdt ze bij. Vaak wissel je
technische informatie uit met externe specialisten en leveranciers. Informatie die je krijgt,
breng je over op je collega’s op de werkvloer. Als dé specialist ben je onmisbaar in het
bedrijf.
Verkoopmanager mobiliteitsbranche:
Als verkoopmanager voer je natuurlijk onderhandelingen, maar het vak houdt veel meer in.
Je ontwikkelt het beleid en maakt marketing- en verkoopplannen. Je leert het allemaal tijdens
je opleiding. In de praktijk zorg je dat jouw team van verkopers de door jou gestelde
financiële doelen haalt. Dat betekent motiveren, ondersteunen en sturen in werkoverleggen
en functioneringsgesprekken. Als er nieuwe verkoopadviseurs aangenomen moeten worden,
is werving en selectie jouw taak. Jij weet wat een voertuig moet opbrengen, dus je bepaalt
ook de inruilwaarde van occasions. Je weet precies welke koper in de markt is voor welke
auto. Omdat je verantwoordelijk bent voor de verkoopcijfers, ga je ook over de financiële
administratie van het autobedrijf. Alles om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf aan het einde
van de rit winstgevend is.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

9.

Elektrotechniek en Installatietechniek

Niveau 2, 3 & 4

Je maakt zelfstandig onderdelen voor elektrotechnische producten en systemen. Hierbij
komen elektrotechniek, elektronica en ICT vaak samen voor. In dit veelzijdig beroep moet je
zeer zelfstandig zijn. Je gaat aan de slag met kabelbomen, voedingen of schakelpanelen.
Tijdens de opleiding leer je hoe je elektronische installaties ontwerpt, plaatst en onderhoudt.
Je installeert (elektrotechnische) installaties in elk denkbaar gebouw en onderdelen daarvan.
Ook verzorg je het onderhoud dat eens in de zoveel tijd nodig is. Denk aan: stopcontacten
en schakelaars, maar ook aansluitmogelijkheden voor radio en tv, computers, telefoon en
camera’s. Het gaat hier vooral om de automatisering.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

10.

Mobiele werktuigen

Niveau 2,3 & 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.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

11.

Bouwtechniek en Infratechniek

Niveau 2, 3 & 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.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

12.

Hout- en meubeltechniek

Niveau 2 & 3

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

13.

Metaaltechniek

Niveau 2 & 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 ze 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

14.

Technicus in de zorg

Niveau 4

De toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking vraagt om een andere werkwijze
in de zorg. De toepassing van technologie zorgt ervoor dat ouderen minder snel afhankelijk
zijn van hulp en zorg van buitenaf.
Als zorgtechnicus kun je direct aan de slag. Geen dag is hetzelfde. Zo werk je de ene dag in
een zorginstelling en de volgende dag ben jij bezig bij mensen in huis. Werken bij de
facilitaire dienst of technische dienst in een ziekenhuis of zorginstelling kan ook. Je bent
eigenlijk steeds bezig met het ondersteunen van het zorgproces met technische activiteiten.
Ook ben je belast met het aanleggen van domotica-systemen waarmee zorg-op-afstand
verzorgd kan worden.
In het eerste jaar van de opleiding wordt een brede technische basis gelegd, aangevuld met
kennis van anatomie (kennis van het menselijk lichaam), fysiologie (werking van de organen)
en ziektebeelden. Deze kennis heb je nodig om straks goed te kunnen communiceren met
professionals uit de medische wereld. Verder wordt er naast de technische vakken veel
aandacht besteed aan sociale vaardigheden en communicatie.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

ECONOMIE
15.

Economie breed

Niveau 2

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 én 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

16.

Retail en salesmanagement

Niveau 3 & 4

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-hetzelf. 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 uit zien. 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!
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

17.

Financieel administratief

Niveau 3 & 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.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

18.

Marketing en communicatie / Juridisch /

Niveau 3 & 4

Managementassistant / Office assistant
Marketing en communicatie:
De wereld verandert in een razend tempo. Daarnaast zorgt een media-explosie met alle
mogelijke digitale middelen voor een lawine aan informatie. Bij deze veranderingen speelt
marketing en communicatie een belangrijke rol.
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.
Je probeer je zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van je doelgroep.
Daarnaast zoek je altijd naar nieuwe mogelijkheden/kansen, nieuwe producten of nieuwe
afzetmarkten. Creativiteit is hierbij een belangrijke eigenschap
Als marketing en communicatiemedewerker heb je een aantal kerntaken:
• Opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en
communicatiebeleid.
• Verzorgen van on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten.
• Marktonderzoek uitvoeren.
• Corporate identiteit/huisstijl beheren en bewaken.
• Ontwikkelen en beheren voorlichtings- en promotiemateriaal.

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 administratief dienstverlener of Medewerker
human resource management (HRM).
Managementassistant / officeassistant:
Je houdt van dingen regelen en netjes opbergen, schrijven, bellen en alles goed bijhouden.
Je werkt graag met de computer en bent nauwkeurig. Je gaat graag met mensen om op alle
niveaus in de organisatie. Je bent positief en vriendelijk ingesteld en vind het leuk om ervoor
te zorgen dat anderen hun werk goed kunnen doen.
Je houdt ervan om zelfstandig te werken en voelt je verantwoordelijk voor je werk.
Er zijn diverse opleiding op secretarieel gebied: Secretarieel medewerker,
directiesecretaresse/managementassistant, telefoniste/receptioniste, officeassistant en
secretaresse. Je kunt gaan werken bij een bedrijf, een gemeente of instelling.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

19. Bancaire Diensten

Niveau 4

Met jouw advies kun je mensen dolgelukkig maken: ze kunnen dat mooie huis kopen! Als
klantmedewerker bancaire diensten bereid je adviezen voor over financiële producten en
diensten, zoals verzekeringen en hypotheken. Dit doe je voor een gediplomeerd adviseur. Je
werkt achter de schermen maar hebt ook contact met de klant, bij de afwikkeling van een
lopende verzekering bijvoorbeeld.
Om goed advies te kunnen geven, moet je precies weten hoe het zit. Je leert alles over
leningen, spaarrekeningen, hypotheken, beleggingen en verzekeringen. Je legt het landelijk
examen WFT Basis af volgens de Wet Financieel Toezicht (WFT) en leert ook over andere
WFT-examens.
Met financiële producten is veel geld gemoeid. Als je contact met klanten hebt, is het
belangrijk dat je geduldig en begripvol bent en goed kijkt en luistert naar hun behoeften. Als
eenmaal de koop gesloten is moet alles netjes geadministreerd worden. Op school leer je de
puntjes op de i te zetten.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

20.

ICT

Niveau 2, 3 & 4

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

21.

Transport en logistiek

Niveau 2, 3 & 4

Alle goederen komen ergens vandaan. Van over de hele wereld worden spullen geleverd per
vliegtuig, boot, trein of over de weg. Ze moeten worden ingepakt, vervoerd, door de douane,
worden opgeslagen in pakhuizen, naar een winkel vervoerd, uitgepakt en ze belanden
uiteindelijk bij de klant in huis. De wereld van transport en logistiek is altijd in beweging. Elk
bedrijf heeft er mee te maken. Daarbij gaat het om vragen als; hoeveel voorraad houd ik
aan? Wanneer moet ik nieuwe spullen bestellen en waar? Er komt heel wat planning en
organisatie bij kijken.
Er zijn heel wat opleidingen binnen deze sector; chauffeur wegvervoer, logistiekmedewerker,
logistiek supervisor, logistiek teamleider en manager transport en logistiek.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

22. Summa International Business

Niveau 4

Zoek jij graag de grenzen op? Wil je werken in het buitenland of voor een internationaal
bedrijf? Met deze Engelstalige opleiding kun je alle kanten op. Je wordt breed commercieel
opgeleid en denkt na over zakelijke internationale vraagstukken.
De opleiding combineert de lesstof van de opleidingen IBS Assistent-manager internationale
handel (tweetalig) en (junior) accountmanager. Je loopt eerst stage bij een internationaal
georiënteerd bedrijf in Nederland en later in het buitenland.
Je bent straks de schakel tussen de klant en de organisatie waarvoor je werkt. Op school
leer je bijvoorbeeld klant-, product- en marktinformatie analyseren, zodat je jouw klant een
aantrekkelijk verkoopvoorstel kunt doen. Je leert ook over import en export en hoe je een
export-/marketingplan opstelt.
Internationaal communiceren en samenwerken is een vak apart. Aan de hand van
realistische bedrijfsopdrachten word je wegwijs gemaakt in de internationale businesswereld.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

23.

Topklas manager Retail

Niveau 4

Als topklasser bezit je de volgende kenmerken: een bovengemiddelde cijferlijst, de ambitie
om door te studeren aan het hbo en affiniteit met de Retail. Daarnaast ben je sociaal vaardig,
wil je graag met mensen omgaan en weet deze voor je te winnen.
In de topklas ga je in de eerste twee jaren versneld door het mbo-programma. Het derde
leerjaar staat geheel in het teken van jouw doorstroom naar het hbo. Je krijgt dan (extra)
vakken op ‘mbo-plus-niveau’, bedoeld om die doorstroom zo soepel mogelijk te laten
verlopen. In dat leerjaar volg je een compleet blok bij Zuyd Hogeschool, afdeling
Commercieel Management, in Sittard. Het resultaat kun je meenemen als je kiest voor deze
hbo-opleiding. De hoofdvakken binnen de topklas zijn (Retail)marketing, management en
bedrijfseconomie.
Gevoel voor cijfers is dus van belang. De gehele opleiding staat in het kader van de Retail. In
de eerste week word je gekoppeld aan een winkel uit het grootwinkelbedrijf waar je de
gehele opleiding stage loopt. De stage rond je af met een proeve waarin je aantoont dat je
een afdeling kunt runnen. Je beschikt dus over leidinggevende capaciteiten, aansturen en
begeleiden zijn daarbij belangrijke competenties.

Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl

24.

Marketing en evenementen

Niveau 3 & 4

Voel jij je helemaal thuis in de wereld van de commerciële dienstverlening? Ben je een echte
teamspeler, die initiatief durft te nemen en uitdagingen met beide handen aangrijpt? Voel je
je als een vis in het water in een dynamische werkomgeving en wil je de beste worden in je
vakgebied? Dan kun je bij ons je talent verder ontwikkelen. Wij bieden opleidingen aan, die
van jou een specialist maken in de marketing, communicatie of evenementen.
Voor meer informatie zie: www.derooipannen.nl

ZORG&WELZIJN
25.

Dienstverlening

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?
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

26.

Medische zorg

Niveau 3 & 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 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.
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

27.

Medisch assistenten

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 en kaakchirurgen 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

28.

Sociaal-cultureel werk

Niveau 4

Als sociaal-cultureel werker help je bewoners met het oplossen van sociale problemen en
vraagstukken. Je werkt bijvoorbeeld vanuit een buurthuis. Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor het bedenken en uitvoeren van diverse projecten en buurtactiviteiten. Bij de uitvoering
hiervan betrek je vrijwilligers en begeleidt ze. Voorbeelden van activiteiten zijn: buurtwerk,
buitenschoolse opvang, jongerenwerk, ouderenwerk en sportprojecten.
Als sociaal maatschappelijk dienstverlener bevorder je de zelfstandigheid van mensen die
het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie te geven.
Daarnaast adviseer je ze over regelingen en voorzieningen over werk, gezondheid en
wonen.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

29.

Maatschappelijke zorg & Pedagogisch werk

Niveau 3 & 4

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 verschillende uitstroomprofielen: Begeleider gehandicaptenzorg
en Begeleider specifieke doelgroepen, Thuisbegeleider of Agogisch medewerker geestelijke
gezondheidszorg.
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

DIENSTVERLENING
30.

Kapper

Niveau 2,3 & 4

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
31.

Wellness & Beauty

Niveau 3 & 4

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 specialisatie is een goede verzorging van, persoonlijke aandacht voor en
professionaliteit in de omgang met de gast. Je wordt opgeleid tot een vakkundig allround
schoonheidsspecialist. De allround schoonheidsspecialist heeft een groter palet aan
behandelingen dan de schoonheidsspecialist. Dit zijn specialistische en complexe
behandelingen zoals een acnebehandeling, een huid verbeterende massage en een
shiatsumassage. Tijdens de opleiding leggen we de nadruk op alle facetten uit de
wellnesswereld. Met de opleiding Wellness kun je aan de slag in een (inter)nationale
wellness-, spa- en/of thermenomgeving, bijvoorbeeld een luxe hotel, vakantiepark,
fitnesscentrum of beautysalon. Tijdens de opleiding loop je stage in een internationale
wellnessomgeving. Een eigen bedrijf starten behoort ook tot de mogelijkheden, daarom
bereiden we je tijdens de opleiding voor op het zelfstandig ondernemerschap.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

32. Summa Brood en Banket incl. Patissier

Niveau 2, 3 & 4

Loopt jou het water in de mond van brood en gebak? Zet jij graag je tanden in heerlijke
recepten? En wil jij graag ambachtelijk en creatief de handen uit de mouwen steken? Haal
dan het beste uit jezelf bij Summa Brood & Banket.
Met een diploma van ons op zak kun je aan de slag in een brood- en/of banketbakkerij, maar
ook bij grotere bedrijven of in een patisserie. Als medewerker of als leidinggevende. Je kunt
ook zelf een bakkerij beginnen. Waar je ook voor kiest, bij ons zit je gebakken!

Summa brood en Banket verzorgd de volgende opleidingen:
- Uitvoerend bakker

niveau 2

opleiding duurt 2 jaar

- Zelfstandig werkend bakker

niveau 3

opleiding duurt 3 jaar

- Leidinggevende bakkerij

niveau 4

opleiding duurt 3 jaar

Alle opleidingen zijn zowel in een BOL als BBL leerweg te volgen.
- Doorstromen naar Patisserie BBL

Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

opleiding duurt 1 jaar

33.

Horeca

Niveau 2, 3 & 4

Ga jij voor een carrière in de horeca? Dan kies je voor een boeiende en dynamische
bedrijfstak. Heb je een vriendelijke uitstraling en maak je makkelijk contact? Heb je een
commerciële instelling en wil jij de verder bekwamen in de horeca of aanverwante sectoren
dan kun je bij de Rooi Pannen Eindhoven terecht voor verschillende opleidingen.

Gastheer en gastvrouw, niveau 2.
Zelfstandig werkend gastheer en gastvrouw, niveau 3.
Gastvrijheid, daar ga jij voor! Je vlotte manier van bedienen en de manier waarop jij je
gasten correct en vriendelijk te woord staat, zorgt ervoor dat zij nog een keer terug willen
komen. Je bepaalt de sfeer waarin de gast het naar zijn zin heeft. Daarbij spelen sociale
vaardigheden een grote rol, maar ook representatief zijn in houding en gedrag. Je moet snel
kunnen inspelen op onverwachte situaties en zorgen dat alles op rolletjes loopt. Neem jij
graag verantwoordelijkheid en zou je leiding willen geven aan een team van collega’s in een
restaurant? Zie je het als een uitdaging om de gasten een onvergetelijke culinaire avond te
bezorgen? Dan is deze opleiding vast iets voor jou.

Kok, niveau 2.
Zelfstandig werkend kok, niveau 3.
Gespecialiseerd kok, niveau 4.
Als kok weet je het gerecht te maken dat niet alleen goed smaakt, maar er ook nog eens
prima uitziet. Van ontbijt tot diner, van stoer tot chic; jij weet er iets bijzonders van te maken.
Je bent creatief, flexibel en een harde werker. Je voelt je verantwoordelijk voor de gasten en
daar ga je met je team voor.

Horecaondernemer/-manager, niveau 4.
Als je op zoekt bent naar een beroep vol afwisseling dan is dit iets voor jou. Jij zorgt ervoor
dat je collega’s het leuk vinden, om onder jouw leiding, hun best te doen voor de gasten die
naar jouw horecabedrijf komen. Na het behalen van dit diploma kun je je eigen horecabedrijf
beginnen, een leidinggevende functie krijgen in een hotel, restaurant, vakantiepark of
horecagroothandel in binnen- en buitenland.
De opleidingen Partymanager (niveau 4) en Ondernemend Horecavakman (niveau 4)
kunnen worden gevolgd in Tilburg en Breda op de afdeling Horeca van De Rooi Pannen.

Voor meer informatie zie: www.derooipannen.nl

34.

Recreatie en toerisme

Niveau 2, 3 & 4

In de vrijetijdssector draait alles om gastvrijheid en de beleving van de klant. Het is een
dynamische branche waarin veel afwisselend werk te vinden is, in Nederland en ver
daarbuiten. Met een opleiding van MBO Toerisme/Recreatie kun je bijvoorbeeld gaan
werken bij een reisorganisatie, een touroperator, een hotel, een vakantiepark, een camping,
een pretpark, een (sport)evenementenorganisatie of ander recreatiebedrijf.
Voor meer informatie zie: www.derooipannen.nl

35.

Luchtvaartdienstverlening

Niveau 4

Jij bent, als gastvrouw of –heer, het visitekaartje van je luchtvaartmaatschappij. Je bent
werkzaam in het vliegtuig als cabinepersoneel (steward, stewardess en purser) of je werkt
als passagepersoneel op de grond in bijvoorbeeld een terminal.
Als passagepersoneel verzorg je onder meer het inchecken aan de balie, je assisteert
passagiers bij het zelf-inchecken of je begeleidt ze naar de terminal. Werk je in de cabine
dan heb je uitvoerende taken. Je bedient passagiers, bent medeverantwoordelijk voor een
veilige omgeving en stelt mensen gerust. Je zorgt ervoor dat het de passagiers aan niets
ontbreekt. Als je aan de balie werkt, neem je tickets in ontvangst, je labelt bagage,
beantwoordt vragen over de vlucht en lost problemen op. Ook kun je werken bij bedrijven
binnen de toeristische sector die gevestigd zijn op een luchthaven. Je bent stressbestendig,
kunt goed schakelen en gaat oplossingsgericht te werk.
Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl

36. Summa Facilitair

Niveau 2

Niveau 2:
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat weet jij als geen ander. Je bent een
organisatietalent en zorgt er graag voor dat anderen goed hun werk kunnen doen. Je wordt
hierbij begeleid door een leidinggevende.
Dagelijks op jouw programma: ontvangen en verwerken van inkomende post en goederen,
gasten verwelkomen en vergaderruimtes klaarmaken. Ook voor schoonmaken, (technische)
klussen en werkzaamheden in een kantine of bedrijfsrestaurant draai jij je hand niet om.
Geen dag is hetzelfde. De ene dag heb je ochtenddienst aan de receptie, de andere dag
avonddienst op de onderhoudsafdeling.

Meestal werk je niet op één afdeling, maar kun je op verschillende afdelingen aan de slag.
Tijdens de opleiding maak je kennis met deze verschillende takken van sport. Je zorgt vaak
voor orde binnen een bedrijf. Samenwerken is heel belangrijk. Werken op onregelmatige
tijden is voor jou geen probleem.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

37. Summa Facilitair

Niveau 4

Niveau 4:
Gastvrij, praktisch en voortvarend. Jij geeft inhoud aan deze termen. Daarbij kun je goed met
mensen omgaan. Jij bent de verantwoordelijke voor praktische zaken binnen een groot
bedrijf of een instelling. Door alles goed voor te bereiden en te organiseren zorg je ervoor dat
andere mensen hun werk kunnen doen.
Afspraak is afspraak; dat geldt in jouw functie. Je moet er niet aan denken dat een ruimte
niet schoon of klaar is voor gebruik of dat de catering niet is geregeld. Daarom maak je
duidelijke planningen en roosters en zie je erop toe dat alles goed verloopt. Je bent
behulpzaam naar zowel klanten als collega's.

Naast het controleren van goederen en diensten, los je problemen op als een gast en je
collega er samen niet uitkomen. Je bent verantwoordelijk voor alle voorzieningen binnen een
gebouw en organiseert evenementen. Daarnaast houd je je bezig met de financiële
onderdelen van het bedrijf.
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

38.

Sport en bewegen (CIOS)

Niveau 2, 3 & 4

Ben jij het liefst de hele dag aan het sporten? Durf jij mensen iets te leren? Vind je leiding
geven leuk? Heb jij het in je om andere mensen enthousiast te maken voor “de sport”? Dan
heb jij de CIOS X-factor en is de opleiding in Sittard of Venlo iets voor jou!
De volgende opleidingen worden aangeboden: sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2),
sport- en bewegingsleider (niveau 3) en sport- en bewegingscoördinator (niveau 4).
Ook biedt CIOS de opleiding MBO dans aan. Er wordt niet alleen aan je vakbekwaamheid
gewerkt maar ook aan jouw persoonlijkheid. De basisopleiding is breed. Je krijgt
praktijkvakken: spelsporten, racketspelen, zwemmen, turnen en atletiek. Naast de praktijk
krijg je ook de nodige theorievakken: trainingskunde, anatomie, fysiologie, didactiek,
methodiek (hoe ga je lesgeven) en EHBO. Alle vakken staan in het teken van les- en
leidinggeven. Je kunt gaan werken met zeer uiteenlopende groepen (jeugd, volwassenen,
ouderen). Ook kun je je specialiseren in een bepaalde tak van sport of in het begeleiden van
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De opleiding Sport- en bewegingsbegeleider is gericht op het kunnen les- en leidinggeven
aan bewegende mensen. Ook zijn er allerlei functies bij overheidsinstanties, sportbonden en
sportorganisaties mogelijk. Bij niveau 4 staan managementstaken en het aansturen van
teamleden centraal.
Voor meer informatie zie: www.leeuwenborgh.nl

39.

Opticien

Niveau 4

Je ogen zijn ontzettend belangrijk. Een goede oogmeting, de juiste bril of lenzen… het maakt
heel veel verschil. Mensen willen goed zien én er goed uitzien. En jij zorgt daarvoor!
Als opticien heb je veel kennis nodig over ogen, zien en gezondheid. Bril of lenzen? Jij geeft
advies. Welke bril past bij welk gezicht? Harde of zachte lenzen, dag- of nachtlenzen? Jij
kent alle voor- en nadelen. Je helpt je klanten graag. Ook glazen slijpen, reparaties en
afpassen doe je met plezier.
Daarnaast stuur je medewerkers aan en heb je controle over de winkel, de werkplaats en de
oogmeetruimte. Je zorgt dat in de winkel genoeg keuze en voorraad is. Je volgt de laatste
mode en regelt de reclame voor je winkel. En je denkt na over een goed beleid. Kortom: jij
houdt de hele winkel draaiend. Hoe? Dat leer je bij de opleiding Opticien van Summa
Business!
Voor meer informatie zie: www.summacollege.nl

40.

Veiligheid

Niveau 2 & 3

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 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.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.nl

41.

HTV en beveiliger

Niveau 2 & 3

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.

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.

Voor meer info zie: www.gildeopleidingen.nl

GROEN
42.

Recreatie

Niveau 2, 3 & 4

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 alles 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 herstellen en onderhouden van
de 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.citaverdecollege.nl

43.

Hovenier

Niveau 2, 3 & 4

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 dat 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 kan blijven genieten. Zo help je bijvoorbeeld mee met het
aanleggen, onderhouden en beheren van die nieuwe daktuin bovenop dat grote gebouw in
de stad.

Voor meer informatie zie: www.citaverdecollege.nl

44.

GLS (Green Life Sciences)

Niveau 3 & 4

Heb je interesse in toegepaste biologie, wet- en regelgeving, techniek en scheikunde dan is
de opleiding Green Life Sciences wellicht iets voor je jou. Binnen deze opleiding maak je
namelijk kennis met drie hele verschillende werelden:
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, weten 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 is veel
vraag naar personeel. Met je diploma kun je dus gelijk aan de slag!

Voor meer informatie zie: www.citaverdecollege.nl

45.

Dier

Niveau 2, 3 & 4

Voel jij je vertrouwt 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 dierentuin,
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 weet je 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.citaverdecollege.nl

46.

Paard

Niveau 3 & 4

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 wordt 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 elke student
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 een manegebedrijf. 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.citaverdecollege.nl

47.

Loonwerk

Niveau 2, 3 & 4

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 af te leveren? Dan is deze opleiding iets voor jou!
Op een agrarisch bedrijf zijn niet altijd de juiste machines beschikbaar 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 jij grote gemechaniseerde opdrachten bij akkerbouw, tuinbouw en
veehouderijen 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.citaverdecollege.nl

48.

Retail

Niveau 2

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 3 opleiding Verkoopspecialist detailhandel.

Voor meer informatie zie: www.citaverdecollege.nl

CREATIEF
49.

Sint Lucas

Niveau 2,3 & 4

Met een breed aanbod creatief, technisch, ondernemende opleidingen op niveau 2, 3 en 4 is
Sint Lucas de school in Zuid-Nederland voor beroepen in de creatieve industrie.
Vormgeven & ambacht (niveau 4, Boxtel)
Decoratie- en Restauratieschilder
Creatief vakman (glas, keramiek, leer & textiel)
Vormgeven, product, ruimte en media (niveau 4, Boxtel)
Vormgeven Product
Vormgeven Ruimte
Vormgeven Media
Northampton Bachelor Graphic Communication (Engelstalig)
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
Northampton Bachelor Graphic Communication (Engelstalig)

Evenementenmanagement en mediaproductie (Eindhoven)
Media- & evenementenmanagement (niveau 4, 3-jarige opleiding)
Podium- en evenemententechniek (niveau 4, 3-jarige opleiding)
Digital publishing (niveau 3)
Signmaker (mediaproductie) (niveau 2 + 3)
Kijk voor meer informatie op onze website: www.sintlucas.nl

50.

Kunst Theater en Media

Niveau 4

Het Arcus College biedt op het vlak van kunst, theater en media zes opleidingen aan:


acteur;



popmuzikant;



licht- of geluidstechnicus;



av-specialist (cameraman-editor- beeldtechnicus)



fotograaf;



medewerker evenementenorganisatie;

In het KTM-Productiehuis leer je je beroep door samen met de andere opleidingen voor
publiek bestemde producties te maken. Alle lessen, ook Nederlands, Engels en Rekenen,
ondersteunen je bij een steeds professionelere aanpak.
Het maakt je tot een echte vakman of vakvrouw die op eigen benen kan staan. Zo betoveren
acteurs het publiek met zeer uiteenlopende theatervormen. Popmuzikanten verrassen met
een breed muziekrepertoire. Licht- en geluidstechnici voorzien theaterstukken, festivals en
shows van verbazingwekkende belichtingen en passend geluid; AV-specialisten fascineren
met boeiend beeld en geluid. De fotograaf verbaast iedereen met een op het juiste moment
gemaakte foto. En de medewerker evenementenorganisatie overziet alle organisatorische
details waardoor een evenement een happening wordt. KTM is levensecht leren door te
doen.
Voor meer informatie zie: www.arcuscollege.nl

51.

Mediavormgeving

Niveau 4

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.
Voor meer informatie zie: www.gildeopleidingen.n

52.

Summa fashion

Niveau 2, 3 & 4

Basismedewerker Mode/Maatkleding (niveau2):
Jij voelt je helemaal in je element in een naaiatelier. Je maakt, repareert en verandert
kleding. Vaak doe je dat onder begeleiding van of samen met een ervaren collega.
Patroontekeningen lees je zonder enige moeite, de naaimachine is je beste vriend. Je werkt
nauwkeurig en zorgt voor een perfecte afwerking van je werk.
Allround Medewerker Mode/Maatkleding (niveau 3):
Mode is helemaal jouw ding. Je wordt vrolijk van chique, moderne of opvallende outfits. En
als allround medewerker mode/maatkleding maak je ze zelf. Je ontwikkelt een kledingstuk,
tekent de technische tekening en maakt daar een patroon van. Aan de hand hiervan maak je
bijvoorbeeld die perfect afgewerkte broek, jas, bloes of jurk. De naaimachine is daarbij je
belangrijkste hulpmiddel
Specialist Mode/Maatkleding (niveau 4):
Mode is je passie. Je weet precies wat in de mode is en volgt de trends op de voet. Daar
speel je op in. Als specialist houd je je bezig met alle onderdelen van kleding maken.
Je ontwikkelt kleding, tekent de technische tekening en een patroon en maakt een perfect
afgewerkt en passend kledingstuk. Ook geef je leiding aan collega’s en zorg je ervoor dat ze
goed en veilig kunnen werken. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de
administratie en nieuwe werktechnieken. Op school leer je veel over kleding, mode, stoffen,
technieken en het productieproces. Ook aan leidinggeven besteden we aandacht.
Junior Productmanager Fashion (niveau 4):
Als junior productmanager fashion ben je de spil in de organisatie. Je houdt de trends in de
gaten, weet wat je doelgroep wil dragen en hoe je ze enthousiast krijgt voor jullie collectie.
In deze baan ben je dus de schakel tussen afdelingen binnen je bedrijf, leveranciers en
klanten. Op school ontwikkel je creatieve, technische, commerciële en organisatorische
vaardigheden.
Junior stylist (niveau 4)
Als junior stylist weet je trends te vertalen naar de nieuwste looks voor jouw doelgroep.
Samen met de hoofdstylist bepaal jij de nieuwe collectie. Je kiest de kleuren, de stoffen en
fournituren. Ontwerpschetsen werk je op de computer uit in duidelijke tekeningen en
stylesheets. Hierop staat alle informatie die de productieafdeling nodig heeft om het ontwerp
te kunnen maken: stoffen, afmetingen, knopen, voering, enzovoorts. Als junior stylist leer je
dit allemaal. Je leert hoe je een collectie ontwikkelt. Je krijgt les in trendwatchen en styling, in
textiel- en productkennis.
Voor meer info zie: www.summacollege.nl
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Naam leerling:

____________________________________________________

Klas:

________

Aantal personen (maximaal 2):

________

Schrijft zich in voor de volgende opleidingen:

1.

Opleiding:______________________________________ Nummer: _______

2.

Opleiding: _____________________________________

Nummer: _______

3.

Opleiding: _____________________________________

Nummer: _______

Dit formulier uiterlijk woensdag 1 november inleveren
bij mevrouw Bicker of bij je mentor.

