
kom
combineren
bbl-opleidingen



Wil jij werken
en leren
combineren?
Dan is een bbl-opleiding ideaal voor jou!

Bbl, wat houdt dat in? 
Wil jij graag een opleiding volgen, maar sta je tegelijkertijd te
trappelen om je handen uit de mouwen te steken? Dan is een
bbl-opleiding iets voor jou! Een bbl-opleiding geeft jou de kans om
volop te leren in de praktijk. Je werkt 3 à 4 dagen per week bij een
erkend leerbedrijf, waar je aan de slag gaat met en leert van je
collega’s. Daarnaast ga je 1 of 2 keer in de week naar school voor
theorielessen.

Ook handig om te weten: 
Per week moet je minimaal 16-20 uur werken (je lesdag niet
meegeteld); in totaal zijn dat 610 uur per schooljaar.
Je salaris is afhankelijk van je werkgever en hun cao.
Of de opleiding start is afhankelijk van de hoeveelheid
aanmeldingen per opleiding en locatie.

 



Zie je bbl helemaal zitten?
Mooi. Dan leggen we uit hoe je je kunt aanmelden.

Kies een opleiding uit op niveau 2, 3 of 4 bij Gilde
Zorgcollege of Gilde School voor Pedagogiek.
Zoek een werkgever in het werkveld. Dit moet een erkend
leerbedrijf zijn voor de opleiding die jij wilt gaan volgen.

Hoe zoek je zo’n werkgever?
Bekijk de vacatures op de website van de instelling waar jij
wilt werken en solliciteer rechtstreeks naar een functie.
Stuur een open sollicitatie naar de instelling van jouw keuze.
Kijk op www.zorgnetlimburg.nl of www.stagemarkt.nl.

Heb je een werkgever gevonden?
Meld je dan digitaal aan via www.gildeopleidingen.nl. 
Let op: soms doet de werkgever dit en krijg je een link
toegestuurd.

Je krijgt een telefoontje van een medewerker van Loket
Zorg Welzijn.
Je krijgt te horen in welke groep je geplaatst bent.
Misschien moet je gaan reizen voor je opleiding.
De benodigde papieren krijg je thuisgestuurd. Moeite met het vinden van een werkgever?

Ook dan ben je welkom bij Gilde Zorgcollege
of Gilde School voor Pedagogiek.

Meld je dan zonder werkgever aan via
www.gildeopleidingen.nl.
In de tussentijd probeer je nog steeds een passende
werkplek te vinden.
Via telefoon of mail neemt een medewerker van Loket
Zorg Welzijn contact met je op over het verloop van
jouw zoektocht naar een werkgever.
Natuurlijk krijg je van de medewerker Loket Zorg
Welzijn ook tips waar je mogelijke werkgevers kunt
vinden.



Heb je nog andere inhoudelijke vragen...
 

Neem dan contact met
ons op!      

Stuur een e-mail naar loketzorgwelzijn@rocgilde.nl.
Of bel: 088 468 25 12.

Meer info?
Wil je meer informatie over al onze
opleidingen en locaties? Ga naar 
www.gildezorgcollege.nl
www.gildeschoolvoorpedagogiek.nl
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