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Ben jij benieuwd 
naar onze opleidingen 
en de mogelijkheden 
voor jouw toekomst? 
Neem dan snel 
een kijkje in deze 
vakschoolbrochure.
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Activiteiten organiseren zodat 
vakantiegangers de tijd van hun 
leven hebben of de droomreis 
van iemand uitstippelen. 
Bij Gilde Travel & Leisure College 
leiden we mensen op voor werk 
dat er écht toe doet. Samen zoeken 
we grenzen op.

Organiseren en entertainen is geen 
kinderspel, maar samen bedenken 
we oplossingen die nuttig, innovatief, 
maar ook leuk zijn. Oplossingen waar 
ambitieuze denkers én doeners voor 
nodig zijn. Die vanuit hun hart 
'met hoofd en handen' werken.

Gilde Travel & Leisure College biedt 
vakonderwijs met sterke wortels in 
Noord- en Midden-Limburg, met 
connecties tot aan de andere kant van 
de wereld. Door studenten op te leiden 
in de recreatie- en toerismebranche, 
werkt Gilde Travel & Leisure College 
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.

De dagen aftellen tot je op vakantie mag: voor 
jou niet onbekend. Maar wat nou als je de 
dagen af kan tellen tot je weer mag werken?

Jij houdt niet alleen van leuke dingen doen, jij weet 
ook nog eens hoe je ze moet verkopen of organiseren. 
Jouw vrienden en familie weten jou zeker te vinden 
als ze leuke tips nodig hebben voor een uitje, festival 
of sportevenement. Ook voor adviezen over de ideale 
vakantiebestemming zijn ze bij jou aan het juiste adres. 
Kun je nagaan hoe goed je ze kunt helpen als je studeert 
aan het Gilde Travel & Leisure College. De opleidingen zijn 
verdeeld onder twee richtingen: Recreatie en Toerisme.

Aanbod in 
opleidingen

#hetechtewerk
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WELKOM BIJ 
GILDE TRAVEL & 
LEISURE COLLEGE. 
HET ECHTE WERK.



kom in 
beweging

Recreatie Jij bent een echte gangmaker. Als andere 
mensen het naar hun zin hebben, is jouw dag 
geslaagd. Daar doe je dan ook alles voor. Je bent 
een echte organisator en weet wat er nodig is 
om mensen een gezellige dag te laten beleven. 

Bij deze studierichting leer je bijvoorbeeld hoe je 
mensen op hun vakantiebestemming entertaint. 
Maar ook hoe je events organiseert, van een 
sportdag voor kinderen tot een dinershow. Je 
ontdekt hoe je een planning maakt en hoe je 
effectief samenwerkt met collega’s.
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Ging jij vroeger wel eens naar de camping? 
Herinner je je nog de mensen die alle 
activiteiten organiseerden en ervoor 
zorgden dat jij een toptijd had? Met 
deze opleiding word jij een van hen! Van 
sportactiviteiten tot shows, jij leert ze te 
begeleiden.

Je krijgt de vakken spel en entertainment, 
zodat je leert welke activiteiten je kunt 
organiseren en hoe je die kunt begeleiden. 
Je leert hoe je creatieve activiteiten op kan 
zetten. Tijdens de opleiding is veel aandacht 
voor klantgerichtheid en klantvriendelijkheid.

De vakken Nederlands, rekenen en 
burgerschap horen standaard bij deze 
opleiding en je kunt vaak nog keuzedelen 
kiezen om je verder te specialiseren.

Medewerker 
Recreatie In de praktijk

Je werkt bij een
camping, bungalowpark of 

ander recreatiebedrijf. Of dit nu 
overdag, in de avond of in 

het weekend is, dat maakt je 
niet uit. Een leuke tijd, 

kent geen tijd! 

Het leuke aan het 
sport- en recreatievak? 

Je werkt altijd met mensen 
in een vrijetijdsstemming. 

Je publiek is divers: van kleine 
kinderen tot tieners of senioren. 

Je begeleidt activiteiten, 
zodat ze dankzij jou een 
actieve en onvergetelijke 

tijd hebben.

Niveau:
2

Duur:
1 jaar 

Startsalaris:
tussen de € 1.100,- 

en € 1.400,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
fit en gezond, gastgericht, 
veelzijdig, creatief, sportief 

en teamspeler

OVER DE OPLEIDING

Baankansen en 
verder studeren

Heb jij even geluk dat 
je midden in een toeristische 

regio kan gaan werken! 
Hier is de kans op het 

vinden van een baan binnen 
jouw vakgebied het grootst.
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Medewerker 
Sport
Bij deze opleiding kun jij je energie kwijt. 
Van het assisteren bij sporttoernooien 
en zeskampen, sporters begeleiden in 
een fitnesscentrum, het verzorgen van 
een prijsuitreiking tot het begeleiden van 
outdoor activiteiten. Niets is jou te gek! 
Tijdens het organiseren van verschillende 
sportieve projecten leren we jou om gasten, 
groot en klein, op een actieve manier 
plezier te laten beleven.

De vakken Nederlands, rekenen en 
burgerschap horen standaard bij deze 
opleiding en je kunt vaak nog keuzedelen 
kiezen om je verder te specialiseren.

In de praktijk
Je werkt bij een sportvereniging, 
fitnesscentrum of recreatiebedrijf.

 Of dit nu overdag, in de avond of in 
het weekend is, dat maakt je 
niet uit. Een sportieve tijd, 

kent geen tijd! 

Het leuke aan het 
sportvak? 

Je werkt altijd met mensen 
in een vrijetijdsstemming. 

Je publiek is divers: van kleine 
kinderen tot tieners of senioren. 
Je begeleidt sportactiviteiten, 

zodat ze dankzij jou een 
actieve en onvergetelijke 

tijd hebben.

Niveau:
2

Duur:
1 jaar 

Startsalaris:
tussen de € 1.100,- 

en € 1.400,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
fit en gezond, 

gastgericht, veelzijdig, 
creatief, sportief 
en teamspeler

OVER DE OPLEIDING

Baankansen en 
verder studeren

Heb jij even geluk dat 
je midden in een toeristische 

regio kan gaan werken! 
Hier is de kans op het 

vinden van een baan binnen 
jouw vakgebied het grootst.
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Zelfstandig Medewerker 
Entertainment & Events

Een spannende spooktocht? Grote 
events in de regio? Een zeskamp op 
een vakantiepark? Niets is jou te gek! Jij 
leert alles wat je nodig hebt om gasten 
een ultieme beleving te geven tijdens 
hun vakantie. Dat leer je in interessante 
workshops, praktijklessen en projecten 
tijdens je opleiding. Gastvrijheid, creativiteit 
en teamwork staan daarbij voorop. Je bent 
een echte doener en weet van aanpakken.

De vakken Nederlands, rekenen en 
burgerschap horen standaard bij deze 
opleiding en je kunt vaak nog keuzedelen 
kiezen om je verder te specialiseren.

De opleiding in Weert bieden we aan in 
samenwerking met Cosmo Academy.
 

Niveau:
3

Duur:
2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.300,- 

en € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo en Weert

Competenties:
communicatief sterk, 
inlevingsvermogen, 
gastgericht, creatief, 
sportief en flexibel

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Je werkt in een hotel, 

op een camping of op een resort. 
Hier versterk jij het animatieteam. Je denkt 

na over nieuwe events, helpt bij de receptie of 
je straalt op het podium. En dat allemaal met 
een glimlach op je gezicht. Jij bent vaak het 
aanspreekpunt voor gasten die bijvoorbeeld 
willen weten wat leuke uitjes zijn of waar ze 
’s ochtends verse broodjes kunnen halen. 

Je baan is afwisselend, net als de werktijden. 
Dat wil zeggen dat je ook werkt als anderen vrij 

zijn. Je werkt met alle doelgroepen. 
Van kinderen tot ouderen.

Baankansen en verder studeren
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische regio kan 
gaan werken! Hier is de kans op het vinden van een baan binnen 
jouw vakgebied het grootst. Bijvoorbeeld bij campings en 
recreatieparken. Bijvoorbeeld de Leistert Roggel of Resort Arcen. 
Natuurlijk kun je ook nog een niveau 4-opleiding gaan volgen.

Deze gouden 
zegel komt een aantal 

keer voorbij in deze brochure. 
Het is een kwaliteitszegel. Elk jaar 
beoordeelt de Keuzegids mbo alle 
opleidingen in het land. De beste 
krijgen zo’n zegel en mogen zich 

Top-opleiding noemen. 
Daar zijn we natuurlijk 

supertrots op!
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Sportdocent  
met een missie.

LUKE CASTELIJNS, 
DOCENT SPORT EN RECREATIE 

Luke schept een klimaat waarin studenten zichzelf durven 
zijn en zichzelf durven te laten zien en horen. 

“De connectie met jongeren, daar draait het om. Ik zeg altijd: het is helemaal niet 
erg als je ergens niet goed in bent. Elke student heeft z’n eigen verhaal en talent. 
Door samen in gesprek te gaan, proberen we dat naar boven te halen en te 
ontwikkelen. En zo kan ik jongeren iets meegeven waar ze de rest van hun 
leven plezier van hebben. Dat is het mooie aan dit vak.” 

Als geen ander weet Luke hoe je jongeren in het mbo aan je moet binden. 
De 30-jarige sportdocent uit Eindhoven leerde het namelijk in de praktijk. 
De beste leerschool. Tien zomerseizoenen lang entertainde hij de jeugd bij 
Recreatiepark TerSpegelt in Eersel. “Ik herinner me mijn eerste dag bij TerSpegelt 
nog goed. De onzekerheid en onwetendheid. Kan ik dit wel? Vinden anderen mij wel 
leuk? Als sportdocent van Gilde Opleidingen sta ik nu aan de andere kant. Ik begeleid 
stagiairs die net als ik die eerste stap in de praktijk zetten. Ik ken hun gevoel op die 
eerste dag. Ook ik was gespannen, maar vond het tegelijkertijd geweldig.”

DOCENT AAN HET WOORDCOSMO ACADEMY

We are Cosmo! 
Je wordt opgeleid tot een professional en maakt 
het verschil in de ervaring en de beleving van 
iemand die op een evenement, festival, vakantiepark, 
attractiepark of resort is. 

Hospitality starts with us!
Er is veel vraag naar goed opgeleid personeel. 
Werken in dit vakgebied voelt meestal niet eens als 
werk. Na je opleiding krijg jij de leukste baan ter 
wereld. Wil je graag doorstromen naar het hbo, dan 
kan dat ook, want onze opleidingen vormen een 
perfecte springplank. 

Ben je gastvrij, vriendelijk en enthousiast en zijn 
kinderen je beste vrienden? Kom dan naar Cosmo 
Academy bij Gilde Travel & Leisure College. 

Voordelen voor jou:

•  les van vakmensen uit de praktijk
•  een persoonlijke coach met oprechte aandacht 

voor jou en je ontwikkeling
•  2 stageperiodes met goede begeleiding
•  projectmatig studeren 
•  lesgarantie
•  Stay or Go praktijkprogramma in samenwerking 

met het bedrijfsleven

in samenwerking met
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Grote events in de regio? Een zeskamp 
op een vakantiepark? Niets is jou te gek! 
Jij leert alles wat je nodig hebt om gasten 
een ultieme beleving te geven tijdens 
hun vakantie. Dat leer je in interessante 
workshops, praktijklessen en projecten 
tijdens je opleiding. Gastvrijheid, creativiteit 
en teamwork staan daarbij voorop. Je wilt 
het beste uit het team halen en weet hoe 
je ze kunt motiveren om er voor elke gast 
weer een feestje van te maken.

De vakken Nederlands, rekenen en 
burgerschap horen standaard bij deze 
opleiding en je kunt vaak nog keuzedelen 
kiezen om je verder te specialiseren.

De opleiding in Weert bieden we aan in 
samenwerking met Cosmo Academy.

Leidinggevende 
Entertainment & Events

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.300,- 

en € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo en Weert

Competenties:
creatief, goede leider, 

gastgericht, luistervaardig, 
organisatie-talent, 

teamspeler en zelfstandig

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Je werkt bij een resort, camping, 

bungalowpark, evenementorganisatie of een 
ander recreatiebedrijf. Hier heb je een 

belangrijke taak: gasten een toptijd bezorgen. 
Je specialiteit en passie is animatie. Je voert 

de activiteiten niet alleen uit, je bedenkt, 
organiseert, beoordeelt en begeleidt ze ook. 

Je stuurt je collega’s aan en probeert iedereen 
te motiveren. Ook achter de schermen zorg 

jij dat alles op rolletjes loopt. Elke dag is weer 
anders.

Baankansen en verder studeren
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische en recreatieve regio kan gaan werken! 
Hier is de kans op het vinden van een baan binnen jouw vakgebied het grootst. Bijvoorbeeld 
bij Vakantiepark De Schatberg als leidinggevende van het animatieteam. “De behoefte aan 
vakspecialisten wordt de komende jaren alleen maar groter”, zegt directeur-bestuurder Hans 
Hoppzak. Ook kun je hierna nog doorstuderen op het hbo.

Deze gouden 
zegel komt een aantal 

keer voorbij in deze brochure. 
Het is een kwaliteitszegel. Elk jaar 
beoordeelt de Keuzegids mbo alle 
opleidingen in het land. De beste 
krijgen zo’n zegel en mogen zich 

Top-opleiding noemen. 
Daar zijn we natuurlijk 

supertrots op!



"Over een aantal dagen staat de première van onze 
eigen musical voor de deur en er moet nog een 
hoop gebeuren. Samen met een aantal studenten 
werken we aan het decor. Met bloed, zweet en 
tranen is het ons dan toch gelukt om het decor 
op tijd klaar te hebben staan. 

Tien jaar geleden liep ik hier zelf als student rond 
en via de opleiding Leisure & Hospitality Executive 
(Recreatie) en de pabo, begeleid ik nu zelf studenten 
als instructeur. Het voelt als een oud en bekend 
warm nest. Het warme gevoel maakt snel plaats 
voor een zenuwachtige kriebel. Eerst nog heel 
even weekend. Maandag is het zover.

Langzaam stromen alle studenten binnen. Je merkt 
aan alles dat iedereen het behoorlijk spannend vindt. 
Naarmate de tijd vordert, begint het ook bij mij te 
kriebelen. Mijn hartslag ligt hoger dan normaal, mijn 
mond blijkt al aardig droog te zijn en de weg naar 
het toilet ken ik inmiddels op mijn duim.

Jordi Mann, instructeur 

Showtime

BLOG

Het is vrijdag, 17.00 uur. 
Het weekend staat voor 

de deur… maar niet voor mij 
en m’n collega’s van Gilde 
Travel & Leisure College. 

Het is bijna zover.

18

Van de eerste scène tot de laatste scène, 
alles wordt nog doorgelopen. De spanning 
stijgt en het voorbereiden voor de première 

begint serieuze vormen aan te nemen. 
De make-up in, checken of alle kleding klaarligt, 
zendertje opdoen en het script nóg een keertje 

doorlezen. De sfeer zit er goed in, iedereen 
pept elkaar op en dan is het 20:00 uur. 

De zaal loopt vol, de toespraak is gehouden, 
het doek gaat open en dan….. SHOWTIME! 

Het mooiste van het vak komt nu bij elkaar. 
Op het podium staan al onze studenten. Ieder 
met zijn of haar eigen talent. Ongelofelijk mooi 

wat er hier gebeurt. Er ontstaat een chemie 
tussen docenten en studenten die je niet snel 

binnen de schoolmuren tegenkomt. De energie 
die loskomt. Ik zie studenten gedurende de 

show groeien in hun rol en zelfs boven zichzelf 
uitstijgen. Er is weinig haar op mijn arm te zien, 

maar dit bezorgt mij toch echt kippenvel. 
Ik weet het nu zéker. Met deze studenten wil ik 

blijven werken."

19



kom 
wegwijs 
maken
Toerisme 
Kan jij niet wachten tot het weer vakantie is? Jij reist graag en vindt het 
zelfs in je eigen omgeving interessant om nieuwe dingen te ontdekken. 
Deze informatie deel je graag met anderen. In de reisbranche is veel te 
beleven. Je kunt ervoor kiezen om te werken in je eigen omgeving, maar 
ook in het buitenland liggen veel mogelijkheden. Limburg, de mooiste 
provincie van het land, is natuurlijk de perfecte plek voor deze studie. 
Hier breng je wat je leert in de praktijk bij locaties om de hoek.

20 21
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Je leert hoe je klanten adviseert en 
helpt bij het plannen van een reis. 
Daarvoor heb je veel kennis van de 
wereld nodig. Topografie komt dus zeker 
aan bod. Plannen en organiseren is een 
belangrijk deel van je werk als medewerker 
in de reisbranche. Dit ga je vooral oefenen 
in de praktijk. Het kan zijn dat je in het 
buitenland als touroperator aan het werk 
gaat. Om je daar goed op voor te bereiden, 
krijg je niet alleen Nederlands, maar ook 
Engels, Duits en Spaans. Niveau:

3

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.600,- 

en € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
flexibel, klantvriendelijk, 

ondernemend, 
organisatietalent, reislustig 

en welbespraakt

OVER DE OPLEIDING

Zelfstandig Medewerker 
Travel & Hospitality

In de praktijk
Je werkt aan de receptie van een hotel 

of camping. Hier check je gasten in en uit en geeft 
informatie over de regio. Jij kent namelijk alle 

leuke bezienswaardigheden in de buurt. Je verkoopt 
dagtrips, verwerkt de boeking en zorgt dat de financiën 

netjes afgehandeld worden. Je kunt ook aan de slag 
bij een touroperator. Hier verkoop je reizen of je bent 

reisbegeleider die bijvoorbeeld met de klanten 
mee naar het buitenland gaat. Je regelt alles! 

Van het onderdak tot de dagactiviteiten. 
Hierbij komt je talenkennis goed van pas.

Baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in 
een toeristische regio kunt gaan werken! 
Er komen namelijk jaarlijks zo’n 3 miljoen 
toeristen naar Limburg. Hier is de kans 
op het vinden van een baan het grootst.  

Deze gouden 
zegel komt een aantal 

keer voorbij in deze brochure. 
Het is een kwaliteitszegel. Elk jaar 
beoordeelt de Keuzegids mbo alle 
opleidingen in het land. De beste 
krijgen zo’n zegel en mogen zich 

Top-opleiding noemen. 
Daar zijn we natuurlijk 

supertrots op!
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Taal is een belangrijk onderdeel van je 
opleiding. Je krijgt niet alleen Nederlandse 
les en Engelse les, maar ook Spaans en 
Duits zitten in je vakkenpakket. Of moeten 
we Español en Deutsch zeggen? 
Je leert het reilen en zeilen van een 
reisbureau en de werkzaamheden 
aan de balie van een hotel of resort. 
Natuurlijk heb je veel kennis van 
de wereld nodig om mensen goed 
te kunnen adviseren. Daarom krijg 
je ook les in topografie.

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.600,- 

en € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
communicatief sterk, 

flexibel, klantvriendelijk, 
goede leider en 

probleemoplossend

OVER DE OPLEIDING

Leidinggevende 
Travel & Hospitality

In de praktijk
Je werkt aan de receptie van een hotel of 
een reisorganisatie zoals een reisbureau 

of een excursieorganisatie. Je zorgt dat jouw 
team alle werkzaamheden efficiënt en naar volle 

tevredenheid van de klant uitvoert. 
Een reisorganisatie is een commercieel bedrijf: 

verkopen is dus belangrijk. Je bent verantwoordelijk 
voor de financiële doelen, zoals het bewaken van het 
budget of het verkopen van een x-aantal excursies. 
Natuurlijk werk je zelf ook mee op de werkvloer. 

Jouw passie voor reizen en toerisme geef je graag 
door aan je klanten. Je luistert goed naar hun 

wensen en plant een reis die hun 
verwachtingen overtreft.

Baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in 
een toeristische regio kunt gaan werken! 
Er komen namelijk jaarlijks zo’n 3 miljoen 
toeristen naar Limburg. Hier is de kans 
op het vinden van een baan het grootst.  

Deze gouden 
zegel komt een aantal 

keer voorbij in deze brochure. 
Het is een kwaliteitszegel. Elk jaar 
beoordeelt de Keuzegids mbo alle 
opleidingen in het land. De beste 
krijgen zo’n zegel en mogen zich 

Top-opleiding noemen. 
Daar zijn we natuurlijk 

supertrots op!



(OUD-)STUDENT AAN HET WOORD (OUD-)STUDENT AAN HET WOORD

Alyssa Surewaard, 
oud-student Toerisme

Ik heb voor Gilde Travel & Leisure 
College gekozen, omdat ik eigenlijk 
alleen maar positieve verhalen hoorde 
over de opleiding. Met fijne docenten 
en een prima sfeer. Ik weet nu dat die 
verhalen kloppen. Ik wil graag de hele 
wereld ontdekken. Ik vind vreemde 
talen interessant en hou enorm van 
reizen. Mijn voorkeur gaat uit naar 
het hotelwezen, daarom liep ik stage 
bij het A & O hotel in Keulen. 
Elke dag leerde ik weer nieuwe 
mensen kennen! Je bent in staat 
om de gasten een mooi verblijf te 
bezorgen. Je moet er gewoon altijd 
zijn voor de gast. Inmiddels zit ik op 
het hbo. Met een vervolgstudie gaan 
nog meer deuren voor me open.

Michelle Spelbos, 
oud-student Toerisme

Michelle werkt als 
reisbureaumedewerker bij TUI 
Reisbureau aan de Maasstraat in 
Venlo. Als student van Gilde Travel & 
Leisure College liep ze er een halfjaar 
stage en wist ze al heel snel dat ze 
haar droombaan gevonden had. TUI 
liep trouwens ook met haar weg. Het 
reisbureau bood haar tijdens de stage 
meteen een baan aan. Haar opleiding 
sloot haarfijn aan op het takenpakket 
van Michelle bij TUI: reizen verkopen, 
gegevens checken, onderzoek doen 
en vooral ook ‘nazorg’ verrichten. 

“Je kunt het werk in de reisbranche 
samenvatten als echt mensenwerk. 
En de mooiste beloning van al je 
inspanningen is dat je mensen echt 
blij kunt maken. Een vakantie moet 
aan je verwachtingen voldoen. De 
consument wordt steeds kritischer. 
Het is geweldig als je hoort dat al hun 
wensen zijn vervuld. Ik heb het nog 
niet meegemaakt dat klanten na hun 
reis hier boos aan de balie staan.”

26 27



 Vakantie
 vragen...

Wat is je favoriete 
vakantieland? 

Wat neem jij 
altijd mee op reis?

Italië! Zowel in de zomer 
als in de winter. 

Temperamentvolle mensen, 
lekker eten en drinken, 

mooie natuur en 
karaktervolle steden 
en dorpen. Perfect.

Mijn vrouw. 
En een puzzelboekje.

28

...aan teammanager 
Gilde Travel & 
Leisure College 
Hans Roggen

Wat is je 
mooiste reis 

geweest tot nu toe?
Wat is jouw ultieme 

vakantietip?
Onlangs ben ik naar Cuba geweest. 

Hele trotse en bijzondere mensen met 
een idem boodschap: leef niet voor 

de eeuwigheid maar leef voor 
vandaag. En hele mooie witte 
stranden, authentieke steden, 
aanstekelijke dans en muziek.

Mocht je de kans 
hebben, breng dan 

een bezoek aan St. Lucia. 
Het is een klein eiland 
in de Caribische zee. 

Prachtig voor 
catamaranzeilen en 
snorkelen of duiken.
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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. Daarna kun je verder naar 
het hbo. Op praktisch gebied heb je een voorsprong op 
studenten die van havo of vwo komen.

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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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 wissel je 
periodes school af met stage waar je de geleerde theorie 
kan toepassen in het werkveld. Een fijne bijkomstigheid: 
als bol-student heb je recht op studiefinanciering en een 
studentenreisproduct.

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!

31



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.

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
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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 Travel & Leisure College, 
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:

gildetravelleisurecollege.nl33
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Maatwerktrajecten ontwikkelen we niet 
alleen. Dat doen we samen met het regionale 
bedrijfsleven. Ook werken we daarvoor nauw 
samen met brancheverenigingen, gemeenten 

en kenniscentra.

TOEKOMSTPROOF 
MET GILDE BEDRIJFSOPLEIDINGEN
De arbeidsmarkt staat niet stil. Wil jij mee in die veranderingen? 

Dan is blijven leren én ontwikkelen een must. Ben je na je opleiding 

aan het werk en wil je je verder ontwikkelen of heb je gewoon 

behoefte om je kennis bij te spijkeren? Denk dan eens aan Gilde 

Bedrijfsopleidingen. Hier kun je terecht voor allerlei op maat gemaakte 

scholingstrajecten, cursussen en intensieve (taal)trainingen.

www.gildebedrijfsopleidingen.nl
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Fun & 
Feitjes

Studenten 
geven Gilde 

Travel & Leisure 
College 

gemiddeld 
een 7.5

Bij Gilde Travel 
& Leisure 

College kun je 
cum laude 
afstuderen

Limburg is de meest 
populaire toeristische 
bestemming in eigen land

3 miljoen toeristen 
bezoeken jaarlijks 
onze provincie

7.5

CUM
LAUDE
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Er werken 
dagelijks 37.000 
mensen in de 
toeristische 
branche in  
Limburg

Gilde Travel & 
Leisure College 

werk nauw 
samen met 

wel 140 
stagebedrijven

6 
verschillende 

opleidingen

87
MLD.

Gevestigd 
in Venlo 

en Weert

Elk jaar 
ruim 100 

gediplomeerden

De toeristische 
sector zet ruim 
87 miljard euro 

per jaar om

6
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Contact

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

Gilde Travel & Leisure College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildetravelleisurecollege.nl

Vind en volg ons:

 @GildeTravelLeisure

 gildetravelleisure

locatie

Venlo
Laaghuissingel 4

Weert
Drakesteyn 5
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onze 
vakscholen:


