
1

kom
de logistiek 
versterken

2020 - 2021



2

Ben jij benieuwd 
naar onze opleidingen 
en de mogelijkheden 
voor jouw toekomst? 
Neem dan snel 
een kijkje in deze 
vakschoolbrochure.
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Fulfilment (online aankopen) van 
250.000 orders per dag of een 
vrachtauto zo efficiënt mogelijk laden 
en lossen. Bij Gilde Logistiek College 
leiden we mensen op voor werk 
dat er écht toe doet. Werk dat ons 
dagelijks leven raakt. In de kern van de 
economie en in het hart van logistiek 
Limburg.

Samen bedenken we oplossingen 
die nuttig, innovatief en ook nog 
eens heel leuk zijn. Oplossingen 
waar ambitieuze denkers én doeners 
voor nodig zijn. Die vanuit hun hart 
'met hoofd en handen' werken.

Gilde Logistiek College heeft een 
traditie in vakonderwijs met sterke 
wortels in de alsmaar groeiende 
logistieke regio in Noord- en Midden- 
Limburg. Door studenten op te 
leiden van Logistiek Medewerker en 
Chauffeur Wegvervoer tot Manager 
Transport en Logistiek werkt Gilde 
Logistiek College elke dag aan haar 
missie: 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.

Alle opleidingen van Gilde Logistiek 
College vallen onder de richting 
Transport en Logistiek. Hieronder 
verstaan we alle bewegingen van 
goederen in de logistieke keten, de 
Supply Chain. Supply Chains zijn er in 
alle vormen en maten voor artikelen in 
de wereld. Denk aan webshops, kleding, 
parfum, voedsel, elektronica, chemie en 
zorglogistiek. Alle verplaatsingen worden 
slim uitgedacht, gepland en uitgevoerd. 
Een tevreden klant en winstgevend 
bedrijf zijn het doel. 
  
Bij ons leer je alles wat nodig is om uit te blinken  
in deze dynamische sector. 

Aanbod in 
opleidingen

#hetechtewerk

WELKOM BIJ 
GILDE LOGISTIEK 
COLLEGE. 
HET ECHTE WERK.



CLV Centrum voor 
Logistiek 
Vakmanschap

Met een aantal bedrijven is een unieke professionele samenwerking aangegaan om 
het onderwijs nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. 
Het samenwerkingsverband met de naam Centrum voor Logistiek Vakmanschap 
(CLV) is dé partner voor middelbaar beroepsonderwijs en andere scholingsvragen 
in Noord- en Midden- Limburg. Deze regio is de logistieke hotspot van Nederland, 
en ook van Europa. Dankzij e-commerce (aankoop en verkoop via internet, denk 
aan bol.com, Marktplaats) groeien de logistieke activiteiten de laatste jaren enorm. 
Aan deze groei lijkt de komende tijd nog geen einde te komen. De vraag naar goed 
opgeleid logistiek personeel neemt dus alleen maar toe. De spil van het Centrum 
voor Logistiek Vakmanschap is de niveau 4-opleiding Manager Transport en 
Logistiek. Daarnaast bieden we logistieke opleidingen op niveau 2 en 3 aan.

Het CLV, biedt eigentijds, 
aantrekkelijk en goed onderwijs 
waarbij het bedrijfsleven haar 
kennis en innovaties inbrengt.

- Ontwikkeling opleidingsmateriaal samen met Gilde Logistiek College
- Ontwikkeling praktijkcasussen
- Geven van gastcolleges en het leiden van forumdiscussies 
- Deelname aan werkcolleges
- Organiseren van bedrijfsbezoeken
- Organiseren van studentenstages en docentenstages
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kom voorraden 
beheren en 
vervoeren
Transport en Logistiek

Vind je het leuk om alles op rolletjes te laten 
lopen? En zie jij wel een uitdaging in dit 
werkveld? Bekijk dan welke opleidingen Gilde 
Logistiek College, het Centrum voor Logistiek 
Vakmanschap (CLV), allemaal te bieden heeft.

De wereld van transport en logistiek is 24/7 
in beweging. Zeker in Limburg, een echte 
transportprovincie met Venlo als logistieke 
hotspot. Spullen worden vervoerd van A 
naar B. Op de meest efficiënte manier. Het 
klinkt simpel, maar dat is het niet. Het is een 
constante puzzel die alleen door de slimsten  
kan worden opgelost en uitgevoerd. 
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Een chauffeur wegvervoer is nergens 
zonder zijn vrachtwagenrijbewijs. Je 
haalt je rijbewijs C (vrachtwagen) en 
CE (vrachtwagen met aanhanger). 
Heb je nog geen gewoon rijbewijs? 
Geen probleem! Je rijbewijs B haal  
je ook bij ons. Om met deze opleiding 
te kunnen starten moet je minimaal 
16,5 jaar zijn. Dit in verband met het 
behalen van het rijbewijs.

Voordat een chauffeur de weg 
opgaat, leest hij eerst de laadlijst en 
controleert hij de vrachtwagen. Dit 
en de administratieve handelingen 
die komen kijken bij een rit, leer je bij 
ons.

Natuurlijk is het ook handig dat 
je iets weet over de techniek 
van de wagen waarin je rijdt. Dit 
komt aan bod tijdens de lessen 
bedrijfswagentechniek. 

Chauffeur 
Wegvervoer

Niveau:
2 (startskwalificatie)

Duur:
2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.700,- 

en € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Venlo

Competenties:
flexibel, nauwkeurig, 
probleemoplossend, 

reislustig en zelfstandig

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
'On the road again', is echt van toepassing op 
het beroep van chauffeur wegvervoer. Je bent 
veel onderweg en zorgt voor soepel transport 
van producten, inclusief laden en lossen. De 

vrachtwagen is je werkplek. Je opdrachtgever is 
een transportonderneming, vervoerder of ander 
bedrijf met een transportafdeling. Als chauffeur 

wegvervoer kom je nog eens ergens!

Jij bent een onmisbare schakel in de 
transportwereld. De baan biedt veel vrijheid, 

maar ook wisselende werktijden. Soms ben je 
midden in de nacht pas thuis. Een voordeel is 
dat je op veel plekken in Nederland komt. Ben 
je internationaal chauffeur? Dan rij je veel in het 
buitenland. Je bent handig met ‘jouw’ wagen, 
ook onder moeilijke omstandigheden. Gaat er 

iets kapot? Dan achterhaal jij snel het probleem. 
En als het even kan, los je het zelf op. Laden en 
lossen doe je snel en veilig en de administratie 

voer je efficiënt uit, zodat de baas en 
de klant altijd tevreden zijn.

Baankansen
Jouw baankansen zijn groot binnen dit 
vakgebied. Er is namelijk een grote vraag naar 
chauffeurs. Komt dat even goed uit! Of pak de 
afslag naar een niveau 3-opleiding.
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Kies je voor de opleiding Logistiek 
Medewerker? Dan leer je alles over 
magazijnwerkzaamheden en omgaan met 
goederen. Van merkkleding en telefoons 
tot auto's en gevaarlijke stoffen. Al jouw 
werkzaamheden zijn erop gericht om 
de goederenstroom binnen en buiten 
een bedrijf zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Denk aan orderverzameling, 
lossen, verzendklaar maken, controleren. 
Werk je bij een kleiner bedrijf, dan zijn 
je werkzaamheden vaak érg veelzijdig 
en werk je met verschillende producten. 
Werk je bij een (middel)groot bedrijf, 
dan ben je vaak gespecialiseerd in een 
bepaalde productsoort of werkzaamheden. 
Je kunt voor of tijdens de opleiding het 
combinatiecertificaat voor heftruck, 
reachtruck, EPT (elektropallettruck) en 
stapelaar halen. Sommige werkgevers 
vragen hierom. Natuurlijk moet je veilig 
kunnen werken. Daar leren we je alles over 
tijdens je opleiding. 

Logistiek 
Medewerker

Niveau:
2 (startkwalificatie)

Duur:
2 jaar (bol) 

1,5 jaar (bbl)

Startsalaris:
tussen de € 1.200,- 

en € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl (alleen in Venlo)  

en bol

Locatie:
Roermond, Venlo 
Venray en Weert

Competenties:
flexibel, nauwkeurig, 

stressbestendig, 
teamspeler en 

zelfstandig

OVER DE OPLEIDING

In de praktijk
Jij zorgt dat de juiste spullen op het 

juiste moment op de juiste plaats staan. 
Bijvoorbeeld op de logistieke afdeling van 
(grote) bedrijven, een ziekenhuis of in een 
distributiecentrum. Dit kan overdag, maar 
ook 's avonds of 's nachts. Je controleert 

bestellingen en laadt of lost vrachtwagens. Je 
lost vrachtwagens met bijvoorbeeld een heftruck 

of EPT, controleert de geloste goederen en 
zet deze eventueel in een stelling weg. Dat 
moet netjes en veilig gebeuren. Je helpt bij 
het verplaatsen, stickeren en sorteren van 
goederen. Als logistiek medewerker werk 
je meestal in een team, maar heb je ook 

veel eigen verantwoordelijkheden.

In het eerste jaar 
van de bol-opleiding 

krijgen alle economie-
studenten van niveau 2 samen 
les. Je maakt zo kennis met de 

beroepen verkoper, medewerker 
secretariaat en receptie, ICT-

medewerker, medewerker 
(financiële) administratie én 

logistiek medewerker. Na een 
jaar maak je een keuze voor de 

opleiding die je graag wilt 
volgen.

Baankansen en 
verder studeren

De werkgelegenheid voor 
logistiek medewerkers 

krijgt een dikke voldoende. 
Natuurlijk kun je je 

baankansen ook vergroten 
door verder te studeren. 
Zo kun je doorstromen 

naar Logistiek Teamleider 
bijvoorbeeld. Dit is een 

niveau 3-opleiding.
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Je leert plannen, leidinggeven en met 
logistieke systemen omgaan. Je leert 
veel in de praktijk bij een logistiek 
bedrijf, maar theorie is ook belangrijk. 
Op school krijg je lessen als vakleer en 
communicatie. Als teamleider stuur je 
straks medewerkers aan, dus goede 
communicatie is heel belangrijk. Je leert 
het werk controleren, organiseren en 
bespreken met de medewerkers die jij 
straks gaat aansturen.

Kennis van automatisering, 
logistieke systemen, scanners en 
computersystemen is belangrijk, 
omdat de werkzaamheden meestal 
geautomatiseerd zijn.

Ook leer je met welke wetten en regels je 
rekening moet houden. Dat zijn er nogal 
wat in de dynamische logistieke wereld! 

Niveau:
3

Duur:
2 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.150,- 

en € 2.250,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Venlo

Competenties:
flexibel, nauwkeurig, 

organisatietalent, 
stressbestendig 
en zelfstandig

In de praktijk
Als logistiek teamleider (groepsleider) 

organiseer je werk binnen het logistieke 
proces in een magazijn/warehouse. Dit kan als 
meewerkend voorman in het warehouse of van 
achter je bureau. Je voert plannen zelf uit of 

verdeelt het werk onder je medewerkers. 

Je team is dag en nacht aan het werk dus 
het kan zijn dat je onregelmatige werktijden 

hebt. Je bent niet bang om ook zelf de 
handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld 
als er een grote vracht binnenkomt. Dan help je 
graag mee bij het laden, lossen en controleren. 

Je adviseert je leidinggevende over de 
planning en de personeelsinzet binnen jouw 

team.

Baankansen en verder studeren
Goede werknemers zijn altijd 
welkom in de logistiek. Een 
branche die hard groeit in onze 
regio. Jouw baankansen zijn 
dus dik in orde. Je kunt ook 
doorstromen naar Logistiek 
Supervisor of Manager Transport 
en Logistiek. Dit zijn niveau 
4-opleidingen.

OVER DE OPLEIDING

Logistiek 
Teamleider



#hetechtewerk
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In de praktijk
Je coördineert en begeleidt de 

werkzaamheden in het magazijn met als 
doel: optimale goederenstroombeheersing. 
De uitvoerende taken bestaan bijvoorbeeld 

uit ontvangst, inslag, controle, beheer, 
picking en shipping van goederen. De 

beleidsvoorbereidende taken uit het leveren 
van informatie van het management, adviseren 

en het maken van het afdelingsbudget. 
Daarnaast maak je planningen en ben je 
verantwoordelijk voor efficiënte inzet van 

bedrijfsmiddelen en medewerkers. 

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.250,- 

en € 2.350,- 
bruto per maand

Leerweg:
bbl

Locatie:
Venlo

Competenties:
flexibel, nauwkeurig, 

organisatietalent, 
stressbestendig 
en zelfstandig

Baankansen en 
verder studeren

We horen het veel 
van stagebedrijven: 
medewerkers in de 
logistiek zijn hard 

nodig. Vooral in zo’n 
bloeiende regio als 
Noord- en Midden-

Limburg. Je kunt ook 
doorstromen naar het 

hbo.

OVER DE OPLEIDING

Logistiek 
Supervisor
Logistieke skills leer je het beste in de 
praktijk, daarom werk je 4 dagen per 
week bij een logistiek bedrijf. 

1 dag per week ben je op school. 
Hier leer je de theorie die hoort 
bij het werk van een logistiek 
supervisor. Zo krijg je vakken als 
logistiek, personeelsmanagement en 
bedrijfseconomie.

Je leert alles over de logistieke 
activiteiten in een magazijn. Je leert 
leidinggeven, maar duikt ook in de 
financiële en administratieve kanten van 
de logistieke sector. De regels en wetten 
die erbij komen kijken, ken je na de 
opleiding als je broekzak.



SJOERD EWALS, 
DIRECTOR OF PEOPLE & ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT BIJ EWALS CARGO CARE (PARTNER CLV) 

“Onze regio heeft zich gespecialiseerd in internetkopen. Ook wel 
e-fulfilment genoemd. De jongere generatie, waar ik helaas niet meer 
bijhoor, is meer gewend dingen online te kopen. Die hele millennial-
generatie zal zelfs steeds méér aankopen online doen en de generatie 
daarna al helemaal. Deze regio heeft zich hierop toegespitst. Met het 
oog op de toekomst. Die loodsen langs de weg, warehouses, zijn 
aangepast op deze toekomst. Ze moeten tientallen jaren mee. Het is 
een slimme zet. We hebben een goede geografische ligging dicht bij 
Duitsland én België. Perfect voor groei.”

Steef Timmermans, 
Oud-student opleiding Manager Transport en 
Logistiek 

               Logistiek 
                  is overal. 

“Ik vind dat te weinig jongeren logistiek kiezen 
als hun vakgebied. Het is een sector die hard 
groeit en je kunt er alle kanten mee op. Logistiek 
is overal. Tijdens mijn studie kregen we vaker 
gastlessen van partners van het Centrum voor 
Logistiek Vakmanschap (CLV). We kregen echt  
een kijkje binnen bedrijven, zo werd school en  
de praktijk echt verbonden. Dat praktische deel 
was een waardevolle toevoeging."

STAGEBEDRIJF AAN HET WOORDOUD-STUDENT AAN HET WOORD
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Niveau:
4

Duur:
4 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.800,- 

en € 2.000,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo en Weert

Competenties:
flexibel, nauwkeurig, 

organisatietalent, 
stressbestendig 
en zelfstandig

In de praktijk
Jij zorgt dat de juiste artikelen op 

tijd en op de juiste plaats aankomen. 
Dit doe je door de hele goederen- en 
dienstenstroom goed te coördineren. 

Hierbij verlies je de financiën niet uit het 
oog. Bij het plannen houd je rekening 

met menskracht, transportmiddelen en 
routes. Je geeft leiding aan je medewerkers 

en onderhoudt goed contact met de 
opdrachtgevers. Een hoop zaken om 

rekening mee te houden. Jij hebt  
talent voor organiseren en  

laat je niet gek maken.

Baankansen en verder studeren
We horen het veel van stagebedrijven: medewerkers in de 
logistiek zijn hard nodig. Vooral in zo’n bloeiende regio als 
Noord- en Midden-Limburg. Je kunt ook door naar het hbo.  
Zo kun je Logistics Management gaan studeren bijvoorbeeld.

OVER DE OPLEIDING

Manager Transport 
en Logistiek
Als manager in de transport of logistiek 
ben je bekend met alle kanten van de 
logistieke bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld 
met de opslag: je leert magazijnen 
inrichten, assemblagewerkzaamheden 
plannen en opslagkosten bepalen. Bij 
transport en logistiek leer je keuzes 
maken voor modaliteiten, transport 
regelen, plannen en de uitvoering 
begeleiden. Je hebt contacten met 
chauffeurs, klanten en opdrachtgevers. Je 
houdt kosten en winstmarges goed in de 
gaten.

In de transport en logistiek zijn veel 
wetten en regels, bijvoorbeeld over arbo, 
douane en milieu. Na de opleiding schud 
je ze zo uit je mouw. 



OVER DE ENTREEOPLEIDING

Logistiek
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.

Je leert hoe je vracht moet laden,  
lossen en opslaan. Ook leer je hoe je  
de vrachtbrieven controleert. Kortom: 
volop vaardigheden die je nodig  
hebt als assistent binnen een handels- 
en transportbedrijf. 

Op school krijg je veel les in Nederlands 
en rekenen. Je niveau bij deze vakken 
bepaalt namelijk of je kunt doorstromen 
naar een niveau 2-opleiding. 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 op je plek? Je rajectbegeleider helpt 
je zoeken naar een andere opleiding.

Niveau:
1

Duur:
1 jaar

Startsalaris:
 tussen de €1.200,- 
en €1.600,- bruto 

per maand

Leerweg:
bbl en bol

Locatie:
Roermond, Venlo 

en Weert

Competenties:
behulpzaam, handig met 

computers, kritische 
blik, nauwkeurig en 
probleemoplossend

In de praktijk
Na deze opleiding heb je twee 
keuzes: doorstromen naar een  

niveau 2-opleiding of aan het werk. 
Kies je voor het laatste? Dan werk je als 

assistent in een handels- of transportbedrijf, 
groothandel of distributiecentrum. Je zet 

pallets, kisten en dozen netjes weg en 
zorgt dat dit veilig gebeurt. Samen met je 
collega’s ontvang je de binnengekomen 
goederen en maak je ze verzendklaar. 

Het magazijn is perfect in orde, 
omdat jij het zo goed bijhoudt.

Baankansen en verder studeren
Deze studie biedt de perfecte basis 
om verder te stromen naar een niveau 
2-opleiding. Bijvoorbeeld Logistiek 
Medewerker. Natuurlijk kun je ook 
aan het werk. Goede assistenten zijn 
overal welkom en werk in de logistiek 
is prima te vinden. 
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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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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.
Daarna kun je verder naar het hbo. Op praktisch gebied 
heb je een voorsprong op studenten die van havo of vwo 
komen.

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!

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. Als bol-student heb je 
recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct.



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.

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 Logistiek College, een 
praatje maken met studenten 
en erachter komen of dit jouw 
school is? Kom meelopen! 
Bekijk de mogelijke datums op
events.gildeopleidingen.nl
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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

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:

gildelogistiekcollege.nl



Fun & 
Feitjes

Wist je dat je nieuwste Hilfiger 
jeans gewoon uit Venlo komt? 
Ze hebben hier een vestiging 
omdat de regio Venlo-Venray hét 
logistiek knooppunt van Europa is.

Er dreigt een tekort aan werknemers 
in de logistiek door het afzwaaien 
van oudere werknemers

Op 4
verschillende 
locaties

5
verschillende 
opleidingen

1  
vakschool

Verspreid over 
3 gemeenten

± 375 studenten

Er werken 350  
stagebedrijven samen met 

Gilde Logistiek College

5

4

Studenten 
geven Gilde 

Logistiek  
College  

gemiddeld 
een 7.1

68.000 mensen 
werken in  

de logis tieke  
sector, dat is 

12,5% van  
de totale  

werkgelegenheid 
in Limburg

Bij Gilde 
Logistiek 

College kun 
je cum laude 

afstuderen

CUM
LAUDE

Elk jaar 
80-100
gediplomeerden

12,5%

Door de razendsnelle groei van de 
e-commerce is er in de logistiek 
een grote verschuiving met veel 

meer nadruk op het zogenaamde 
pick, pack and ship principe

3332

7.1
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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 Logistiek College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildelogistiekcollege.nl

Vind en volg ons:

 @Gildelogistiek

 gildelogistiek

Roermond
Kasteel Hillenraedtstraat 1
(entreeopleiding)

Venlo
Laaghuissingel 4, Venlo
(Gilde Logistiek College) 

Hagerhofweg 15, Venlo
(entreeopleiding)

Weert
Drakesteyn 5 
(Gilde Logistiek College)

Kr8tig (entreeopleiding)
Parallelweg 169

locaties
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onze 
vakscholen:


