
1

kom
zorgen

2020 - 2021



2

#hetechtewerk 4 

Facilitaire Dienstverlening 6
Medewerker Facilitaire Dienstverlening 8 

Sociaal Werk 10
Sociaal Werker 12

Maatschappelijke Zorg 16
Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) 18 
Agogisch Medewerker GGZ 22 
Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3 en 24 
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4 
Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3 en 26 
Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4 
Thuisbegeleider 28

Verpleging 30
Mbo-Verpleegkundige 32
Verpleegkundige Top-Opleiding (klinische zorg) 34

Verzorging 38
Entreeopleiding Dienstverlening en Zorg 40
Helpende Zorg/Welzijn 42
Verzorgende-IG 44

Combi-opleidingen 46
Combi-opleiding Maatschappelijke Zorg/Verzorgende-IG 46
Combi-opleiding Mbo-Verpleegkundige/Maatschappelijke Zorg 47

Zorgtechniek 50
Zorgtechnicus 52

Student aan het woord 
"Ik wil de zorg beter maken" 14

Stagebedrijf aan het woord  
Rubicon Jeugdzorg 20

Leerrijk, een huis om in te leren 36
LivingLab Zorgtechniek 48

Docent aan het woord 
"Sociale techneuten hebben de toekomst" 49

Praktische informatie 54

Gilde Bedrijfsopleidingen 59

Contact 64

Ben jij benieuwd 
naar onze opleidingen 
en de mogelijkheden 
voor jouw toekomst? 
Neem dan snel 
een kijkje in deze 
vakschoolbrochure.

In
ho

ud
so

pg
av

e



54

Mensen helpen om langer 
zelfstandig te wonen of werken in 
de gehandicaptenzorg? Bij Gilde
Zorgcollege leiden we mensen op 
voor werk dat er écht toe doet. 
Verzorgers en begeleiders vormen 
namelijk het kloppende hart van onze 
samenleving.

Zorg is ingewikkeld, maar samen 
bedenken we oplossingen die nuttig, 
innovatief en uitdagend zijn.
Oplossingen waar ambitieuze 
denkers én doeners voor nodig  
zijn. Die vanuit hun hart 'met  
hoofd en handen' werken.

Gilde Zorgcollege biedt vakonderwijs 
met sterke wortels in Noord- en 
Midden-Limburg. Door studenten 
op te leiden van verpleegkundige en 
thuisbegeleider tot zorgtechnicus, 
werkt Gilde Zorgcollege elke dag 
aan haar missie: jonge talenten 
ontwikkelen tot vakmensen met  
een stevige basis voor de toekomst.

Wij geloven in onderwijs dat naadloos 
aansluit op de echte wereld. Wij  
staan voor het echte werk, het 
ambacht, van vakmensen. Binnen  
een groot netwerk brengen we 
kleinschalig onderwijs in de praktijk.  
In een plezierige, veilige en 
vertrouwde omgeving.

Zorg is overal. Bij mensen thuis, in 
ziekenhuizen, in instellingen. Het zorgt dat 
mensen lekkerder in hun vel zitten. Of dat 
ze zich niet meer ongerust hoeven te maken 
om hun zieke familielid.

Zorg gaat veel verder dan wonden verzorgen of een 
infuus aanleggen. Je hebt het in alle soorten en maten. 
Denk aan geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, 
gehandicaptenzorg, thuiszorg en ouderenzorg, 
om er maar eens een paar te noemen. Met een 
opleiding van het Gilde Zorgcollege op zak kun je 
direct aan de slag in de zorg of verder doorstuderen, 
bijvoorbeeld voor hbo-verpleegkundige of hbo-
maatschappelijk werker. De perfecte basis voor jouw 
toekomst in de zorg! De opleidingen zijn verdeeld in 
de volgende richtingen: Facilitaire Dienstverlening, 
Maatschappelijke Zorg, Sociaal werk, Verpleging, 
Verzorging 
en Zorgtechniek.

Aanbod in 
opleidingen

#hetechtewerk
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WELKOM BIJ GILDE 
ZORGCOLLEGE. 
HET ECHTE WERK.



kom met
mensen 
werken
Facilitaire
Dienst-
verlening

Je houdt van afwisselend werk en werkt 
graag met je handen. Netjes en beleefd ben 
jij van nature. Dat komt goed uit want als 
medewerker facilitaire dienstverlening ben 
jij veel met mensen bezig. 

Jouw dag begint vaak met een kopje koffie. 
Daarna bespreek je met je leidinggevende 
wat er die dag moet gebeuren. Dit kan 
van alles zijn. Van onderhoud aan gebouwen 
tot schoonmaken, en van maaltijden 
bereiden tot spullen verplaatsen. Geen dag is 
hetzelfde.

76
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Bij de opleiding Medewerker Facilitaire 
Dienstverlening leer je veel in de praktijk 
tijdens stages. Op school krijg je les 
in huishouden, administratie, catering, 
onderhoud en receptiewerk. 
Je volgt ook algemene vakken 
zoals Nederlands en rekenen.

Medewerker 
Facilitaire 
Dienstverlening

In de praktijk
Je werk is net zo afwisselend 

als de opleiding. Je werkt bijvoorbeeld 
bij een bank, ziekenhuis of een groot kantoor. 

‘Facilitaire’ dienstverlening zegt het al: je 
faciliteert. Of, beter gezegd, jij zorgt ervoor 
dat alles in het gebouw waar je werkt vlot 

verloopt, voor bewoners, patiënten, bezoekers 
of werknemers.

Bij het reilen en zeilen van een gebouw komt 
van alles kijken. Jij houdt je bijvoorbeeld bezig 
met schoonmaak, onderhoud, voorraadbeheer, 

catering of de post. Als professioneel 
manusje-van-alles draai jij nergens 

je hand voor om.

Baankansen en verder studeren
In Noord- en Midden-Limburg is de baankans het grootst. Je kunt natuurlijk ook 
doorstuderen en een mbo niveau 3-diploma halen. Misschien haal je daarna zelfs een 
niveau 4-papiertje! Zo specialiseer jij je nóg meer en vergroot je je baankansen.

Niveau:
2

Duur:
1 tot 2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.400,- 

en € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Geleen, Roermond, 

Venlo, Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, flexibel, 

klantvriendelijk, 
praktisch ingesteld en 
probleemoplossend

OVER DE OPLEIDING
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kom 
(onder-)
steunen
Sociaal
Werk

Als cultureel werker krijg je te maken met mensen 
die extra ondersteuning nodig hebben. In je 
werk in het sociaal cultureel werk of de sociaal 
maatschappelijke dienstverlening help jij ze 
om goed of beter te kunnen participeren in de 
maatschappij. Jij houdt van verschillende culturen. 
Je voelt je betrokken en maakt makkelijk contact. 
Bij de mensen thuis of in de wijk op bezoek gaan, 
is voor jou geen probleem. Jij bent een doorzetter 
en een organisatietalent. Herken jij je hierin? Dan is 
een opleiding Sociaal Werk echt iets voor jou.

1110
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Tijdens de opleiding leer je mensen met 
sociale problemen te helpen,  
te inventariseren waar ze behoefte aan 
hebben en hoe je hen kunt ondersteunen. 
Het behartigen van de belangen 
van mensen en hoe je mensen kunt 
ondersteunen om dit zelf te leren doen, 
komt ook voorbij in de opleiding. Je krijgt 
daarnaast les in het ondersteunen van 
mensen bij praktische zaken, bijvoorbeeld 
op juridisch of financieel gebied. Wet- en 
regelgeving is ook een onderdeel van je 
opleiding. De vakken Nederlands, Engels, 
rekenen en burgerschap horen standaard 
bij deze opleiding en je kiest keuzedelen 
om je verder te specialiseren.

Sociaal Werker

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
€ 2.000,- 

bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Roermond en Venray

Competenties:
 respectvol, integer, 

empathisch, assertief, 
zelfstandig, geduldig

OVER DE OPLEIDING

Baankansen en verder studeren
Het aantal banen groeit voor sociaal werkers. Je kunt 
ook doorstuderen. Bijvoorbeeld Social Work.

In de praktijk
Als sociaal werker werk je vaak met een team 

van hulpverleners. Je helpt mee met het 
oplossen van problemen op het gebied van 

werk, wonen, inkomen of sociale voorzieningen. 
Ook organiseer en begeleid je activiteiten 

voor allerlei mensen, zodat ze goed kunnen 
meedraaien in de maatschappij. Je voert 

gesprekken en achterhaalt welke 
behoeften er zijn. Je maakt plannen 
van aanpak. Jij bereidt activiteiten 

voor en coördineert 
deze. Je werkt aan 
samenwerking en 

versterkt netwerken. Je 
houdt de administratie bij en 

evalueert de dienstverlening. Dit 
doe je bij een wijk-, cultureel-, opvang- 

of jongerencentrum, woningstichting of 
woningcoöperatie. Ook kun je terecht in het 
vluchtelingenwerk, het ouderenwerk of een 

andere vorm van welzijnswerk.
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Pam Jacobs (19), TopTalent Gilde Opleidingen
Leerjaar 3, Mbo-Verpleegkundige

Pam uit Valkenswaard is een jaar lang dé ambassadrice van het mbo in Noord- en 
Midden-Limburg. 

“Doe je werk met passie en vanuit je hart”

“Maar het gaat natuurlijk vooral om de mensen. Ze verzorgen, begeleiden en samen 
werken naar een doel. Dat vind ik heel fijn. Tijdens de open dag op locatie Drakesteyn 
in Weert kreeg ik uitleg over de opleiding en het beroep en ik wist meteen: dit is het. 
Ik had daar een heel goed gevoel bij en dat gevoel is er nog steeds. Doe je werk met 
passie en vanuit je hart. En vooral voor mensen uit de zorg: zorg goed voor jezelf, dan 
kun je ook goed voor anderen zorgen.”

STUDENT AAN HET WOORD

14 15

 “Doe je werk met passie
                 en vanuit je hart” 



kom 
begeleiden
Maatschappelijke 
Zorg
Als begeleider ondersteun je mensen 
bij alles, van persoonlijke verzorging tot dag-
besteding. Geen dag is hetzelfde, want je werkt 
bijvoorbeeld met ouderen, asielzoekers, daklozen
of mensen met een verstandelijke beperking of 
een psychische aandoening. Dat doe je op allerlei 
plekken, zoals een zorginstelling of een beschermde 
werkplek. Maar ook bij mensen thuis. 

Zelfstandigheid, dat is nu belangrijk. Daarom zijn
zorgzame, geduldige en stressbestendige mensen 
zoals jij superbelangrijk. Door begeleiders worden 
cliënten weer mens. Dat is niet altijd makkelijk, maar 
als het eenmaal lukt, is de beloning des te groter.

16 17
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Begeleiden leer je het best in de praktijk. 
Op school oefenen we met voorbeelden, 
die je tijdens je stage meteen toepast. 
Je werkt met opdrachten waarbij je 
bijvoorbeeld een begeleidingsplan opstelt 
aan de hand van ziektebeelden. Je kunt 
verschillende specialisatierichtingen kiezen.

Niveau 3: 
- Begeleider Gehandicaptenzorg 
- Begeleider Specifieke Doelgroepen 

Niveau 4:
- Agogisch Medewerker GGZ 
- Persoonlijke Begeleider 
 Gehandicaptenzorg  
- Persoonlijke Begeleider 
 Specifieke Doelgroepen
- Thuisbegeleider

Maatschappelijke 
Zorg (niveau 3 en 4)

Niveau:
3 en 4

Duur:
2 tot 3 jaar (niveau 3) 
3 tot 4 jaar (niveau 4)

Startsalaris:
tussen de € 1.400,- 

en € 1.700,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Roermond, Venlo, 
Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, 

communicatief sterk, 
creatief, mensenkennis, 
zelfstandig en zorgzaam

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Als begeleider ben je altijd 

 met mensen bezig. 
Wonen, scholing, persoonlijke 

verzorging en vrijetijdsbesteding 
zijn taken waar jij de cliënten bij kan 

ondersteunen. Jij bouwt snel 
een band op met mensen en dat 

komt goed van pas.

Een plek waar jij 
werkzaam kan zijn is 

bijvoorbeeld een kleinschalige 
woonvorm, daklozentehuis,

psychiatrisch centrum, zorgboerderij, 
verzorgingstehuis, asielzoekerscentrum 

of sociale werkvoorziening. Naast 
het begeleiden en ondersteunen 

van de cliënten stel je ook 
begeleidingsplannen op en organiseer 

je activiteiten. Ook in je 
werktijden zit volop 

afwisseling.

Baankansen en 
verder studeren

De baankansen in onze 
regio zijn goed. Je kunt 

ook net als veel van onze 
studenten doorstuderen 
en een mbo niveau 4- of 

hbo-diploma halen. 
Zo specialiseer jij 

je nóg meer.



Voor studenten van Gilde Zorgcollege deed 
zich een unieke leerkans voor. Zij maakten bij 
Rubicon Jeugdzorg kennis met een complexe 
doelgroep: alleenstaande, minderjarige 
vreemdelingen, AMV in vakjargon. 
Zo’n 100 jongeren van 15 tot 18 jaar uit 
Syrië, Afghanistan en Eritrea worden door 
Rubicon in verschillende huizen in de regio 
opgevangen en begeleid. “De studenten 
hielpen en begeleidden de bewoners bij 
de dagelijkse activiteiten, zoals huiswerk 
maken, koken en sport”, vertelt clusterleider 
AMV Yvonne Parren.

Rubicon Jeugdzorg

Complexe 
doelgroep, 
waardevolle 
ervaring

DE STUDENTEN HIELPEN 
EN BEGELEIDDEN DE 
BEWONERS BIJ DE 

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN, 
ZOALS HUISWERK MAKEN, 

KOKEN EN SPORT

STAGEBEDRIJF AAN HET WOORD

20

"Mbo’ers zijn jonge teamplayers, 
die kunnen we goed gebruiken"

Rubicon Jeugdzorg biedt kinderen en 
gezinnen die het moeilijk hebben de 
helpende hand. De inspanningen zijn 

erop gericht om ouders de regie terug 
te geven over de opvoeding en het 

gezinsleven. Om kinderen veilig te laten 
opgroeien, zonder mishandeling, 

verwaarlozing of misbruik en ervoor 
te zorgen dat jongeren op eigen 

benen kunnen staan. 

Yvonne Parren: “Hbo’ers denken meer 
overstijgend en verdiepen zich in 

de theorie. Mbo’ers zijn aanpakkers. 
Ze zijn praktisch ingesteld en vinden 

het prettig om onderdeel te zijn van een 
team. Juist die mbo-studenten van de 

opleiding Maatschappelijke Zorg, 
kunnen we heel goed gebruiken. 

Jonge teamplayers die goed kunnen 
communiceren, stevig in hun schoenen 

staan, voor zichzelf opkomen en 
zichzelf laten zien.”

21
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Natuurlijk ben je zelf al flexibel en 
stressbestendig. Want dat ga je nodig 
hebben! Tijdens de opleiding leer je 
veel over psychische ziektes en 
aandoeningen. Je ontdekt welke 
hulp en zorg mensen nodig hebben 
en hoe je vervolgens een begeleidings-
plan maakt. Deze plannen bespreek je 
met de cliënt en zijn familie dus krijg 
je ook les in gesprekstechnieken. 
Naast je vakken op zorggebied volg 
je algemene vakken zoals Nederlands 
en rekenen.

Agogisch 
Medewerker GGZ

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.900,- 

en € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Roermond, Venlo, 
Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, 

communicatief sterk, 
creatief, mensenkennis, 
probleemoplossend en 

zorgzaam

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Na de opleiding Agogisch 

Medewerker GGZ werk je met mensen 
in de geestelijke gezondheidszorg. 

Dit zijn bijvoorbeeld (ex)verslaafden of 
mensen die gedwongen opgenomen zijn 
of waren. Je luistert naar ze en praat met 

ze over hun problemen maar ook over 
alledaagse dingen.

Je werkt met volwassenen, jongeren of 
kinderen uit allerlei milieus en culturen. Je hebt 

begrip en respect voor iedereen. Elke cliënt 
is anders en jij helpt ze zo zelfstandig 

mogelijk te worden. Een dankbaar  
en veelzijdig beroep!

Baankansen
Als Agogisch Medewerker GGZ kun jij meteen aan de slag. De kans op een baan  
binnen jouw vakgebied is erg groot. Er is namelijk veel werkgelegenheid in onze  
regio voor afgestudeerden in deze richting.
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Begeleider 
Gehandicaptenzorg en 
Persoonlijk Begeleider 
Gehandicaptenzorg
Van zorg coördineren tot gesprekken 
met familie. Je leert het bij de 
opleiding (Persoonlijk) Begeleider 
Gehandicaptenzorg. 

Tijdens de opleiding leer je welke 
ondersteuning mensen met een beperking 
nodig hebben. Ieder mens is anders, 
daarom ga je veel de praktijk in om ervaring 
op te doen. Activiteiten organiseren, 
mensen ondersteunen in hun zelfregie 
en zorgen voor een prettige sfeer binnen 
de woon- en werkomgeving van cliënten. 
Allemaal onderdelen waarin jij je verdiept 
tijdens theorielessen en opdrachten. 
Daarbij krijg je ook algemene vakken, zoals 
Nederlands en rekenen.

Niveau:
3 en 4

Duur:
2 tot 3 jaar (niveau 3) 

3 jaar (niveau 4)

Startsalaris:
tussen de € 2.200,- 

en € 2.300,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Roermond, Venlo, 
Venray en Weert

Competenties:
communicatief sterk, 
inlevingsvermogen, 

luistervaardig, creatief, 
mensenkennis en 

zorgzaam

OVER DE OPLEIDINGEN

In de praktijk
Als (persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg 

ondersteun en verzorg je mensen van alle leeftijden
met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of 

meervoudige beperkingen. 

Dit doe je bijvoorbeeld bij een zorgboerderij, een 
psychiatrisch centrum of een woongroep. In een woongroep 

help je de bewoners met hun dag plannen. Dat lukt ze zelf nog 
niet zo goed, maar met jouw hulp krijgen ze weer overzicht. 

Jij bent dé vertrouwenspersoon van je cliënten. 
Je onderzoekt wat ze nodig hebben en doet er alles aan 

om hun belangen te behartigen. Bijvoorbeeld door te
overleggen met hun dokter of lastige gesprekken 
met familieleden bij te wonen. Iedere cliënt heeft 

weer zo zijn eigen uitdagingen. Dat maakt 
jouw werk niet alleen heel divers, 

maar ook heel dankbaar.

Baankansen
Onze regio scoort goed 
als het om werkgelegenheid 
gaat binnen de gehandicapten-
zorg. Er is genoeg vraag naar 
goede begeleiders. 
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Begeleider Specifieke Doelgroepen 
en Persoonlijk Begeleider
Specifieke Doelgroepen
Kwetsbare mensen heb je in verschillende 
soorten en maten. Daarom leer je 
tijdens de opleiding over verschillende 
ziektebeelden, verslavingen en sociaal-
economische problemen. Dit doe je 
veel in de praktijk, maar ook op school. 
Tijdens opdrachten komen al deze lessen 
samen. Je krijgt bijvoorbeeld de opdracht 
om een begeleidingsplan op te stellen 
aan de hand van het ziektebeeld van een 
cliënt. Naast je beroepsgerichte vakken 
volg je algemene vakken zoals Nederlands 
en rekenen.

Als persoonlijk begeleider is goede 
communicatie en luistervaardigheid ook 
heel belangrijk. Je krijgt niet alleen te 
maken met je cliënten, maar ook met 
artsen en familieleden. Daar bereiden 
we je goed op voor.

Niveau:
3 en 4

Duur:
2 tot 3 jaar (niveau 3) 

3 jaar (niveau 4)

Startsalaris:
tussen de € 1.900,- 

en € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Roermond, Venlo, 
Venray en Weert

Competenties:
communicatief sterk, creatief,
goede leider, mensenkennis, 

probleemoplossend, 
zelfstandig en zorgzaam

OVER DE OPLEIDINGEN

In de praktijk
Na je opleiding ga je bijvoorbeeld aan 

de slag bij een dagactiviteitencentrum of een
woonvoorziening. Je zou ook in een ’Blijf-van-

mijn-lijf’-huis kunnen werken. De mensen die hier
wonen, lopen tegen verschillende problemen aan. 

Door hun trauma’s vinden ze soms moeilijk hun
draai in de maatschappij. Jij helpt ze hier zo goed 

mogelijk bij. Je zorgt ervoor dat ze steeds
zelfstandiger worden en alles wat ze meemaakten 

een plekje kunnen geven. Je organiseert
activiteiten voor ze en stelt begeleidings-

plannen op. Het is geen 9-tot-5-baan, 
want ook na 17.00 uur zijn er mensen 

die hulp nodig hebben.

Baankansen en 
verder studeren

De baankansen voor 
begeleiders specifieke 
doelgroepen in onze 

regio krijgen een dikke 
voldoende. Je kunt ook 

altijd doorstuderen. 
Bijvoorbeeld naar de niveau 
4-opleiding, als je je niveau 
3 gehaald hebt, of met je 
niveau 4-diploma op zak 

doorstromen naar het hbo. 
Misschien is Social Work

wel iets voor jou?

Tijdens je opleiding Persoonlijk 
Begeleider Specifieke Doelgroepen 
kun je je ook verder ontwikkelen tot 
gezondheidsprofessional. Je leert hoe je 
de doelgroep begeleidt op het gebied 
van voeding, beweging, ontspanning 
en mentaal welbevinden. Ook neem je 
initiatief om collega’s te stimuleren om te 
werken aan een gezondere levensstijl. 
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Als thuisbegeleider kom je bij veel 
verschillende mensen over de vloer. 
Je leert hoe je ze kunt helpen bij hun 
persoonlijke verzorging, huishouden, 
opvoeding en dagbesteding. Het 
is dus belangrijk dat je veel weet 
over maatschappelijke problemen, 
verslavingen en ziektebeelden. Maar 
ook dat je volop praktijkervaring opdoet 
door met veel verschillende cliënten in 
aanraking te komen. Ook psychologie en 
sociale vaardigheden zijn onderwerpen 
die tijdens je lessen terugkomen. Je krijgt 
daarnaast les in Nederlands,  
Engels en rekenen.

Thuisbegeleider

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.900,- 

en € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Roermond, Venlo, 
Venray en Weert

Competenties:
communicatief 

sterk, luistervaardig, 
mensenkennis, creatief, 

probleemoplossend, 
zorgzaam

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Mensen bij wie je thuiskomt, hebben 
problemen waarmee ze worstelen. 

Verslavingen, trauma’s en psychische problemen 
zijn dagelijkse kost. Je cliënten functioneren 
minder goed en hebben de zaakjes thuis niet 

goed op orde. Zo heeft iemand met psychische 
problemen en een verslaving vaak niet de puf 
om zichzelf te verzorgen of het huishouden te 
doen. Jij helpt cliënten met het aanbrengen 

van structuur in hun dag en week. Denk 
bijvoorbeeld aan samen oefenen met een 

schoonmaakschema, of het geven 
van opvoedingsadvies.

Baankansen
De baankansen voor thuisbegeleiders in onze regio zijn uitstekend. 
Je kunt ook doorstuderen op het hbo, bijvoorbeeld Social Work.



kom het 
verschil 
maken
Verpleging
Jij bent netjes, zorgvuldig en biedt altijd een 
luisterend oor. Anderen helpen zit in jouw bloed. 
Jij voelt van nature haarfijn aan waar iemand 
behoefte aan heeft. Een belangrijke eigenschap, 
want de ene patiënt is de andere niet. Jij ziet jezelf 
al helemaal rondlopen. In een ziekenhuis, een 
zorgcentrum of bij mensen thuis. 

Je blijft altijd vriendelijk en hebt standaard 
een glimlach op je gezicht. Extra belangrijk, want 
als mensen verpleging nodig hebben, kunnen 
ze wel wat extra vriendelijkheid gebruiken.

30 31



3332

Verantwoordelijk en zorgzaam ben je al. 
De rest leer je tijdens de opleiding. 
Verpleegkundige handelingen en 
verzorging, maar ook zorgplannen 
opstellen en de patiëntenadministratie 
voeren. Je leert alles over ziektebeelden, 
anatomie en fysiologie. Verplegen is met 
mensen werken. Je leert daarom niet 
alleen hoe je mensen verzorgt, maar  
ook hoe je hen begeleidt en informeert.
Bijvoorbeeld hoe je een slechtnieuws-
gesprek voert. Naast je zorgvakken krijg  
je ook Nederlands, Engels en rekenen.

Mbo-Verpleegkundige

Niveau:
4

Duur:
4 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.300,- 

en € 2.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl en bol

Locatie:
Geleen, Roermond, 

Venlo, Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, 

inlevingsvermogen, 
probleemoplossend, 
stressbestendig en 

zorgzaam

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Jij hebt het mooiste vak van de wereld: 

mensen helpen. Dit doe je bijvoorbeeld in 
de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, 

de gehandicaptenzorg, in een ziekenhuis of een 
zorgcentrum. Je kunt je specialiseren in een 

bepaalde doelgroep. Van ouderen tot mensen 
die revalideren, en van gehandicapten tot 
mensen met een psychische aandoening. 

Jouw werk is geen dag hetzelfde!

Baankansen 
Als verpleegkundige 
kun jij meteen aan de 

slag. Er is namelijk veel 
werkgelegenheid in onze 

regio voor afgestudeerden 
in deze richting.
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Wil jij meteen de praktijk induiken? Dan 
is deze opleiding misschien iets voor jou. 
Je krijgt les op school, maar doet vooral 
veel praktijkervaring op in een ziekenhuis.
Vanaf leerjaar 3 kun je de opleiding ook 
voortzetten als bbl. 

Het grote verschil tussen de opleidingen 
Mbo-Verpleegkundige en Verpleegkundige 
Top-Opleiding (klinische zorg) is de 
nauwe samenwerking met ziekenhuizen 
en de andere roc’s in Limburg. Tijdens 
deze opleiding loop je alleen stage 
in ziekenhuizen. Op school krijg je 
theorievakken zoals anatomie, pathologie 
en klinische verpleegkunde. Let op, de 
opleiding wordt nu alleen aangeboden 
in Geleen en Roermond. Dit is afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen per locatie. 
Naast je zorgvakken volg je ook 
Nederlands, Engels en rekenen.

Niveau:
4

Duur:
4 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.300,- 

en € 2.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Geleen en Roermond

Competenties:
behulpzaam, 

inlevingsvermogen, 
probleemoplossend, 
stressbestendig en 

zorgzaam

Verpleegkundige 
Top-Opleiding (klinische zorg)

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
In het ziekenhuis waar je werkt, 

ben jij het aanspreekpunt voor de patiënten. 
Jij stelt een verpleegplan op. Tijdens het verblijf 
help je patiënten bij de persoonlijke verzorging 

en verlies je ze geen moment uit het oog. 
Jij observeert nauwkeurig hoe het met 

‘jouw’ patiënten gaat.

Bij een crisissituatie word jij meteen opgeroepen 
omdat je goed kunt omgaan met onverwachte 

en instabiele zorgsituaties. Je werk is 
afwisselend. Dat is leuk, maar vraagt 

ook om flexibiliteit!

Baankansen
Als verpleegkundige kun jij meteen aan de slag. De kans op een baan binnen  
jouw vakgebied is erg groot. Er is namelijk veel werkgelegenheid in onze  
regio voor afgestudeerden in deze richting.
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Een heuse woning met zelfs een tuintje. 
Dat is Leerrijk; een leerwoning in ons 

gebouw aan de Kerkeveldlaan in Roermond. 
Studenten van de opleiding Facilitaire 
Dienstverlening en Helpende Zorg/

Welzijn ervaren in een huiselijke sfeer wat 
er zoal komt kijken bij de verzorging of 

ondersteuning in een thuissituatie.

Leerrijk, 
een huis om 
in te leren



kom
helpen

Verzorging
Niemand heeft graag hulp nodig. Maar als je 
het toch nodig hebt, dan wil je graag dat het 
goed gebeurt. Jij bent een sociale en nette 
verzorger. Je behandelt een cliënt als mens, 
niet als een nummer. 

Je bent van nature een verzorgend persoon en 
hebt een luisterend oor. De verzorging in gaan 
is voor jou dan ook een logische keus. Andere 
mensen blij maken, geeft jou een fijn gevoel.

38 39



Dienstverlening en Zorg
Wil jij graag naar het mbo, maar heb je geen 
diploma? Ben je 16 jaar of ouder? Dan is 
deze entreeopleiding iets voor jou. In 1 jaar 
tijd haal jij je mbo-diploma niveau 1. 

Praktijkles, dát staat centraal tijdens deze 
opleiding. Je leert op-en-top schoonmaken, 
maar krijgt ook les in het ondersteunen van 
hulpbehoevende mensen. Op school krijg je 
vakken zoals Nederlands en rekenen. 
Daarmee leg je een goede basis om door 
te kunnen stromen naar niveau 2. Na 4 
maanden krijg je een studieadvies. We 
kijken dan naar je studieresultaten, inzet en 
gedrag om te bepalen of dit de opleiding 
voor jou is of niet. Zit je niet echt op je 
plek? Je trajectbegeleider zoekt dan samen 
met jou naar een andere opleiding.

Niveau:
1

Duur:
1 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.100,- 

en € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl en bol

Locatie:
Roermond, Venlo 

en Weert

Competenties:
behulpzaam, communicatief 
sterk, inlevingsvermogen, 

mensenkennis en zorgzaam

OVER DE ENTREEOPLEIDING
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In de praktijk
Na deze opleiding kun je 

meteen aan het werk, bijvoorbeeld 
in een zorgcentrum, in de horeca

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

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

verzorgend werk tot een 
praatje maken. 

Baankansen en 
verder studeren

Deze opleiding is een 
hele goede basis om

door te kunnen stromen 
naar niveau 2, en 

misschien wel uiteindelijk 
een niveau 3-opleiding. 

Dit vergroot 
je baankansen. 

In de verpleegkunde is 
bijvoorbeeld heel veel 

werk te krijgen!
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Je leert hoe je kinderen, ouderen, zieken of 
mensen met een lichamelijke beperking helpt 
met dagelijkse dingen, zoals koken, 
administratie of persoonlijke hygiëne. Je krijgt 
praktijklessen en volgt ook colleges. Je loopt 
veel stage bij verschillende doelgroepen, 
zodat je voorbereid bent op alle situaties.  
Je krijgt ook les in Nederlands en rekenen.

Helpende 
Zorg/Welzijn

Niveau:
2 

Duur:
1 tot 2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.400,- 

en € 2.100,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl en bol

Locatie:
Geleen, Roermond, 

Venlo, Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, communicatief 
sterk, praktisch ingesteld, 

probleemoplossend,
rechtvaardig en 

zorgzaam

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Je werkt bijvoorbeeld op een 

basisschool, kinderdagverblijf of zorg-
boerderij, of in een zorgcentrum of 

revalidatiecentrum. 
Hier ben je de reddende engel van de 

patiënten of bewoners. Van mensen met een 
geestelijke of lichamelijke beperking tot mensen die 

revalideren na zwaar hersenletsel, en van alles 
daar tussenin. Superdivers en dankbaar werk, 
want iedereen heeft zo zijn eigen behoeften. 

Je helpt ze bijvoorbeeld met aankleden,
boodschappen doen of hun kamer opruimen. 

Als het kan, leer je ze hoe ze zelf meer 
kunnen doen, om ze beetje bij 
beetje meer zelfstandigheid 

terug te geven.

Baankansen en verder studeren
De werkgelegenheid stijgt. In onze regio is deze het grootst van Nederland. 
Je kunt natuurlijk altijd verder studeren. Bijvoorbeeld Verzorgende-IG.
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Wij hoeven jou niet te zeggen hoe je 
behulpzaam bent. Wat zijn de behoeften, 
wensen en mogelijkheden van een cliënt? 
En hoe speel ik daar met een goed zorgplan 
op in? Dat én meer leer jij allemaal tijdens 
je opleiding. Dat doe je door een 
combinatie van theorie- en praktijklessen. 
Je krijgt bijvoorbeeld les in het geven van 
injecties en je leert tegelijkertijd alles over 
ziektebeelden, anatomie en fysiologie. 
Daarnaast krijg je ook vakken zoals 
Nederlands en rekenen.

Niveau:
3

Duur:
2 tot 3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.000,- 

en € 2.400,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl en bol

Locatie:
Geleen, Roermond, 

Venlo, Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, 

doorzettingsvermogen, 
luistervaardig, 

stressbestendig en 
zorgzaam

Verzorgende-IG
OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Je werkt in een verzorgingshuis, 

verpleeghuis, in de thuiszorg of de kraamzorg. 
Je kunt goed met mensen omgaan en weet van 
aanpakken. Als verzorgende-IG ondersteun je 
patiënten op vlakken waarop ze dat zelf niet 
kunnen. Dit doe je zelfstandig, maar je werkt 

ook graag samen.

Jij neemt initiatief en hebt een open en kritische 
houding. En omdat ieder mens en iedere situatie

anders is, ben je flexibel en kun jij je als geen 
ander aanpassen en inleven. Geduld en tact 
zijn heel belangrijk, net als correcte sociale 

vaardigheden en daadkracht.

Baankansen
Met de opleiding Verzorgende-IG op zak ben jij klaar om aan het werk te gaan. 
Je baankansen zijn top! Je kunt natuurlijk ook doorstuderen. De combi-opleiding 
Maatschappelijke Zorg/Mbo-Verpleegkundige bijvoorbeeld, dat is een niveau 
4-opleiding die perfect aansluit.



OVER DE COMBI-OPLEIDINGEN IN 3 À 4 JAAR 2 DIPLOMA’S

Niveau:
3

Duur:
3,5 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.000,- 

en € 2.300,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Geleen, Roermond, 

Venlo, Venray en Weert

Competenties:
communicaties sterk, 
probleemoplossend, 
veel lef, zorgzaam 
en mensenkennis

Maatschappelijke Zorg/
Verzorgende-IG
Wil jij niet 1, maar 2 opleidingen doen? Dan is een combi-opleiding misschien iets voor jou. 
Door de combinatie kun je bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg of medische zorg terecht. 
Je wordt veelzijdig opgeleid, dus de mogelijkheden liggen voor het oprapen. In 3 tot 4 jaar 
behaal je niet 1, maar 2 diploma’s. Het beste van 2 werelden. We leiden breed op, zodat 
de kansen op werk groter worden. Jij bent de medewerker van de toekomst.

Niveau:
4

Duur:
4 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.500,- 

en € 2.500,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
 Geleen, Roermond, 

Venlo, Venray en Weert

Competenties:
behulpzaam, 

inlevingsvermogen, 
luistervaardig, 

mensenkennis en 
teamspeler

Mbo-Verpleegkundige/
Maatschappelijke Zorg
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LivingLab
Zorg-
techniek

LivingLab Zorgtechnologie 
op de Kerkeveldlaan in Roermond 

is een inititatief van Gilde Opleidingen 
en EIZT & ZTL, hét kenniscentrum 

voor innovatieve zorg en technologie. 
Gemeente Roermond ondersteunt dit 
initiatief met een subsidie. Ook stellen 
hier ruim 20 bedrijven hun nieuwste 

vormen van technologie ter beschikking.  
Denk aan beeldschermzorg,  

zorgrobots, sensortechnologie  
en interactieve spiegels.

Er is van alles te zien en 
te ervaren! En dit is nog maar 

het begin. De aanwezige snufjes 
worden continu uitgebreid en vervangen 

door de allernieuwste technologie. 
Wil jij zorgtechniek komen ervaren? 
Kom langs! Onze studenten geven 
rondleidingen. Kun je hen meteen 
het hemd van het lijf vragen over 

de opleiding! Neem contact op via 
livinglab@rocgilde.nl.

48

"Sociale techneuten 
hebben de toekomst."

JOS VAN DER MULLEN, 
SENIOR INSTRUCTEUR ZORGTECHNIEK

Door de inzet van slimme technologie in de zorg kunnen ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen. Een welkome ondersteuning, 
zeker met het oog op de vergrijzing, de stijgende zorgkosten 
en het tekort aan zorgpersoneel. 

De arbeidsmarkt schreeuwt dan ook om ‘sociale techneuten’. 
Jonge, communicatief vaardige technici die het dagelijks leven 
van ouderen en mensen met een beperking een stuk aangenamer 
maken. Jos van der Mullen benadrukt: "De opleiding Zorgtechnicus 
is een technische studie. Driekwart van de lessen bestaat uit 
techniek en algemeen vormende vakken, zoals rekenen, 
Nederlands en Engels. De resterende 25% uit zorg en 
sociaal-communicatieve vaardigheden.”

DOCENT AAN HET WOORD
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kom de zorg 
verbeteren
Zorgtechniek

Goede zorg blijft een uitdaging in Nederland. 
De kwaliteit moet hoog zijn. Mensen blijven steeds 
vaker en langer thuis wonen. Zorgtechniek maakt 
dit mede mogelijk. Als zorgtechnicus installeer je 
bijvoorbeeld domoticasystemen. 

Dat zijn alle systemen die zorg op afstand 
makkelijker maken. Denk aan bewegingssensoren 
die registreren of een cliënt op de grond 
gevallen is. Of een alarmknop die hulpdiensten 
waarschuwt als dat nodig is. Hierdoor voelen 
cliënten zich niet alleen veiliger, ze krijgen 
ook daadwerkelijk betere of snellere hulp.
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Jij bent sociaal en hebt technisch inzicht. 
In je eerste schooljaar leg je een brede 
technische basis en leer je veel over het 
menselijk lichaam tijdens je anatomie- en 
pathalogielessen. Daarnaast krijg je les in 
sociale vaardigheden en communicatie.

Tijdens de studie leer je werken met 
verschillende systemen. Na je opleiding 
weet jij precies welke systemen je 
wanneer moet gebruiken en ben je in 
staat uitleg te geven aan cliënten.

Zorgtechnicus

Niveau:
4

Duur:
4 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.900,- 

en € 2.200,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Roermond

Competenties:
communicatief sterk, 

nauwkeurig, technisch 
inzicht, zelfstandig  

en zorgzaam

OVER DE OPLEIDING

Baankansen
Door de vergrijzing van de samenleving, de toename van 
werkgelegenheid in de zorg én technologische ontwikkelingen 
op zorggebied, hebben zorgtechnici een goede kans op werk.

In de praktijk
Techniek is niet meer weg te denken 

uit de zorg. Daarom is het werkveld op 
zoek naar mensen zoals jij! Mensen die graag 

het beste van 2 werelden combineren. 
Die veel weten van de zorg én van de techniek. 

Dat maakt jouw werk heel afwisselend.

De ene dag werk je in een zorginstelling en de 
andere dag leg je bij mevrouw Janssen een heel
systeem aan waardoor zij langer thuis kan blijven 

wonen. Je kunt ook terecht bij de facilitaire of
technische dienst in een ziekenhuis. Misschien 
werk je wel bij een bedrijf dat zorgdomotica 

bouwt, installeert en onderhoudt. 
Je kunt alle kanten op!



Havo- of vwo-diploma? 
Voel jij je beter bij een niveau 4-opleiding dan bij een 
hbo-opleiding? Bij Gilde Opleidingen kun je een niveau 
4-opleiding vaak versneld afronden met een diploma. Wil 
je daarna verder naar het hbo, dan krijg je meestal een 
verkorting van één jaar. Op praktisch gebied heb je een 
voorsprong op studenten die van havo of vwo komen.

Bol/bbl
Wil jij graag een opleiding volgen, maar sta je 
tegelijkertijd te trappelen om je handen uit de mouwen 
te steken? Dan is een bbl-traject iets voor jou! 
Als je een bbl-opleiding volgt, dan heb je een 
arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf én ga je 
daarnaast 1 of 2 dagen in de week naar school. 

Een bbl-opleiding geeft jou de kans om volop te leren
in de praktijk. Als bbl-student heb je geen recht op een 
studentenreisproduct of op studiefinanciering, maar de 
kans is wel groter dat je een reis- of werkvergoeding 
krijgt van je leerbedrijf. 

Vind jij proeven aan de praktijk leuk, maar wil je toch 
liever wat vaker ‘gewoon’ naar school gaan? Kies dan 
voor een bol-traject! Bij een bol-opleiding ga je een 
aantal dagen per week naar school, de andere dagen 
heb je praktijk/stage waar je de geleerde theorie kan 
toepassen in het werkveld. Als bol-student heb je recht 
op studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Keuzedeel

kom je horizon 
verbreden
Je kiest een opleiding die bij je 
past. Toch wil jij je ook nog graag 
in iets anders verdiepen. Daarom 
zijn er keuzedelen. Zo maak je je 
eigen opleiding nóg leuker en geef 
je jouw toekomst meer richting. 
Een keuzedeel is een dikke plus 
op je diploma. Het helpt je om je 
kennis te verbreden, te verdiepen  
of om je voor te bereiden op de 
doorstroom naar een (op)volgende 
mbo- of hbo-opleiding.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Stage
Stages zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel 
van je opleiding. Want bij je stage breng je wat je 
leert in de praktijk. Je krijgt een voorproefje van je 
uiteindelijke werk en met een beetje geluk hou je er 
zelfs een baan aan over. Gilde Opleidingen begeleidt 
je dan ook graag naar het perfecte stageadres!

Gilde Sportief
We laten je graag zien dat sporten niet alleen 
belangrijk, maar ook heel leuk is. Gilde Sportief is dan 
ook een belangrijk onderdeel voor alle eerstejaars 
bol-studenten van Gilde Opleidingen. Sporten werkt 
ontspannend en is supergezond. Van fitness tot 
basketbal en van kanoën tot snowboarden, Gilde 
Sportief heeft volop keus. Met 5 clinics per jaar kun je 
heel veel uitproberen. Zo weet je na je studie precies 
welke sport het beste bij jou past.

Kom je 
sportschoenen 
verslijten

Begin jij na jouw vakantie al 
de dagen af te tellen naar 
de volgende? En wil jij niets 
liever dan nieuwe culturen 
ontdekken? Dan is een stage in 
het buitenland iets voor jou!

55



Waarvoor kun je terecht bij 
het Gilde Loopbaancentrum?
 

• Studieadvies voor scholieren.
• Heroriëntatie ten behoeve van studenten.
• Informatie over studiekeuze  
 zoon/dochter voor ouder(s)/verzorger(s).
•  Loopbaanadvies voor werkenden.
•  Opleidingsadvies voor werkenden.
•  Workshops over loopbaanvraagstukken.
•  Spreekuur voor loopbaanvragen.
•  Informatiebijeenkomsten voor werknemers 

over onder andere ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid.
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Door nieuwe technologieën verandert 
de wereld razendsnel. Dus ook de 
arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk 
om een opleiding te kiezen die het 
best bij jou past. En jezelf te blijven 
ontwikkelen. Want banen voor het 
leven bestaan niet meer. Het Gilde 
Loopbaancentrum is er voor jou en  
al je vragen rondom leren en werken. 
Wij hebben alle kennis in huis om jou 
te ondersteunen in je (studie)loopbaan. 
We zijn er voor alle jongeren en 
volwassenen in Midden- en  
Noord-Limburg. Tijdens onze 
workshops en activiteiten kun je zelf 
gericht aan de slag. Daarnaast staan 
onze adviseurs klaar om persoonlijk in 
gesprek te gaan en je verder te helpen.

Meer info? Ga naar: 
gildeloopbaancentrum.nl

DOE DE 
STUDIEKEUZETEST
Ben je nog niet helemaal 

zeker van je keuze? Of heb 

je wel een idee, maar zoek je 

nét even die bevestiging? Doe 

dan de online Studiekeuzetest 

op onze website.

Onderwijs volgen dat je past
Wij willen natuurlijk graag dat jij je 
diploma haalt. Daarom bieden we 
persoonlijke hulp en begeleiding. 
We hebben experts in huis die 
jou ondersteunen bij bijvoorbeeld 
een beperking, problemen rond je 
opleidingskeuze of een moeilijke 
thuissituatie. We stemmen de 
ondersteuning zoveel mogelijk af 
op jouw persoonlijke situatie.

kom
meelopen
Wil jij een kijkje nemen bij 
Gilde Zorgcollege, een praatje 
maken met studenten en 
erachter komen of dit jouw 
school is? Kom meelopen! 
Bekijk de mogelijke datums op
events.gildeopleidingen.nl

Ben jij al zeker welke opleiding je wilt volgen 
én wil je er meteen werk van maken?

Schrijf je dan nu in voor de opleiding op:

gildezorgcollege.nl57
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Die maatwerktrajecten ontwikkelen we niet 
alleen. Hier hebben we het bedrijfsleven 

bij nodig. Daarom werken we nauw samen 
met  brancheverenigingen, gemeenten, 
kenniscentra, bedrijven en instellingen.

TOEKOMSTPROOF 
MET GILDE BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Zorg- en welzijnsinstellingen staan te springen om personeel. Samen met deze 

organisaties zetten we alles op alles om nieuwe medewerkers aan te trekken. 

Ben jij er één van?

Gilde Zorgcollege heeft een ruim aanbod aan:

- Bbl-trajecten (leren en werken), verschilende startperiodes en maatwerk mogelijk.

- Vakinhoudelijke trainingen, geaccrediteerd en/of gecertificeerd.

- Scholings- en plaatsingsadviezen;

Gesprekspartner op het gebied van opleiden.

Meer info:

gildebedrijfsopleidingen.nl
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Fun & 
Feitjes

Studenten 
geven Gilde 
Zorgcollege 

gemiddeld 
een 7.1

Bij Gilde 
Zorgcollege 

kun je 
cum laude 
afstuderen

Week van 
Zorg en Welzijn
16-21 maart 2020

Wereldgezondheidsdag
7 april

7.1

CUM
LAUDE

60

Op 5 
verschillende 
locaties

18 
verschillende 
opleidingen

1 
vakschool

Gilde 
Zorgcollge 

werkt nauw 
samen met 

regionale 
instellingen

Rode 
Kruis dag

8 mei

18

5

Verspreid over 
5 gemeenten

Elk jaar 
slagen 

honderden 
vakmensen 

bij Gilde 
Zorgcollege

Op 12 mei is  
de jaarlijkse 
dag van de 
verpleging
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Contact

Gilde Zorgcollege
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildezorgcollege.nl

Vind en volg ons:

 @GildeZorgcollege

 gildezorgcollege

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

Roermond
Kerkeveldlaan 1 (bol)

Marathonlaan 4 (bbl)

Kasteel Hillenraedtstraat 1
(entreeopleiding)

Venlo
Groenveldsingel 40

Hagerhofweg 15
(entreeopleiding)

Weert
Drakesteyn 5 (bol)

Vogelsbleek 5 (bbl) 
(Ziekenhuis)

Venray
Henri Dunantstraat 40

Geleen
Dr. H. van der Hoffplein 1

locaties
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onze 
vakscholen:


