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Mensen een stralende glimlach 
bezorgen of advies geven over 
het gebruik van medicijnen? 
Bij Gilde Academie voor Medisch 
Assisterenden leiden we mensen 
op voor werk dat er écht toe doet. 
Assisterenden zijn namelijk de 
onmisbare schakel in een praktijk.

Gezondheid is alles. Daarom 
bedenken we samen 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 Academie voor Medisch 
Assisterenden heeft een traditie in 
vakonderwijs met sterke wortels in 
Noord- en Midden-Limburg. Door 
studenten op te leiden tot dokters-, 
tandarts- of apothekersassistent, 
werkt Gilde Academie voor Medisch 
Assisterenden 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.

Kun jij goed met mensen omgaan? Vind je 
het leuk om zaken goed te regelen en het 
gezicht bij de dokter, tandarts of apotheek 
te zijn? Dan is een opleiding tot medisch 
assistent echt iets voor jou.

In deze opleidingen leer je alles om een klantvriendelijke  
en supergoed georganiseerde medisch assistent te 
worden. Goede assistenten zijn goud waard voor 
huisartsen, tandartsen en apothekers. Ze zorgen
dat het spreekuur op rolletjes loopt, dat mensen zich 
op hun gemak voelen, beantwoorden brandende 
vragen en geven uitleg over behandelingen en 
medicatie.  
Ze zijn hét vriendelijke gezicht achter de balie.

Aanbod in 
opleidingen

#hetechtewerk
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WELKOM BIJ 
GILDE ACADEMIE 
VOOR MEDISCH 
ASSISTERENDEN. 
HET ECHTE WERK.
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kom 
collega’s 
onder-
steunen
Medisch 
Assisterenden

Druk, druk, druk! 
De medische zorg is een 
hectische wereld. Een 
wereld waarin zowel zorg-
aanbieders als patiënten 
wel wat extra steun kunnen 
gebruiken. Iemand die 
patiënten rustig uitlegt wat 
er speelt, of iemand die de 
administratie zorgvuldig 
afhandelt. Die helpende 
hand? Dat word jij, met 
een opleiding aan de 
Gilde Academie voor 
Medisch Assisterenden.

Al 5 jaar op rij
Elk jaar beoordeelt de 

Keuzegids mbo alle opleidingen 
in het land. De beste krijgen 

een kwaliteitszegel en 
mogen zich Top-opleiding 

noemen. We zijn supertrots 
dat de opleidingen van Gilde 

Academie voor Medisch 
Assisterenden deze zegel al 
5 jaar achter elkaar mogen 

dragen.
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Als apothekersassistent ben je de schakel 
tussen de dokterspraktijk of ziekenhuis 
en de patiënten. Het is een grote 
verantwoordelijkheid, maar bij Gilde 
Academie voor Medisch Assisterenden 
bereiden we je goed voor. De theoretische 
kant van deze opleiding is geen makkie. 
Je hebt veel medische en farmaceutische 
kennis nodig als apothekersassistent. 
Daar gaan we aan werken! Rekenen is 
ook belangrijk. Dit heb je nodig als 
je medicijnen samenstelt. Je volgt 
hoorcolleges en gaat ook meteen in
de praktijk aan de slag. Daar leer je 
recepten klaarmaken baliegesprekken 
te voeren, poeders, zalfjes en capsules 
te bereiden.

Apothekersassistent
In de praktijk

Je werkt in een openbare 
apotheek, bij een huisartsenpraktijk 
met apotheek of een ziekenhuis-

apotheek. Hier stel je 
geneesmiddelen samen, maak 

je recepten klaar en geef je 
deze mee aan klanten. 

Niet zonder advies!

De klanten goede 
voorlichting geven over het 

gebruik van de geneesmiddelen 
is een belangrijk onderdeel van 

je baan. Je houdt ook de voorraad 
bij en bestelt op tijd nieuwe 
producten. Bovenop dit alles 

doe je administratief werk 
in de apotheek. 

Een verantwoordelijke 
baan dus!

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 2.050,- 

en € 2.250,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
behulpzaam, 

klantvriendelijk, 
luistervaardig, nauwkeurig 

en praktisch ingesteld

Baankansen
De werkgelegenheid voor 
apothekersassistenten is 
bovengemiddeld in onze 

regio. Wij vinden het
ook belangrijk dat onze 
studenten aan de slag 
kunnen zodra zij hun 

diploma op zak hebben. 
Daarom starten er elk 

jaar ‘maar’ 26 studenten 
aan de opleiding 

Apothekersassistent.

OVER DE OPLEIDING
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Als mensen de huisarts bellen, krijgen 
ze jou aan de telefoon. Door de juiste 
vragen te stellen, weet jij hoeveel spoed 
een klacht heeft. Het is daarom ook 
belangrijk dat je als doktersassistent 
het een en ander weet van ziekte-
beelden, behandelplannen, medicijnen 
en andere medische zaken. Daarom 
krijg je bijvoorbeeld les in anatomie. 
Je volgt hoorcolleges, maar je leert 
ook veel in de praktijk. Zoals wonden 
verzorgen, bloedprikken en bloeddruk 
meten. Deze vakken krijgt elke 
doktersassistent in spe.

Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.850,- 

en € 1.950,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
behulpzaam, 

klantvriendelijk, 
luistervaardig, nauwkeurig 

en zorgzaam

In de praktijk
Je werkt in de praktijk van een huisarts of 

specialist, in een gezondheidscentrum of een 
medisch centrum. Hier ben je veel met de patiënten 
bezig. Aan de telefoon en aan de balie. Je verzorgt 

de intake van nieuwe patiënten en geeft advies. 
Bijvoorbeeld over medicijngebruik of je geeft een 
toelichting op de uitslag van een bloedonderzoek. 

Jij schat in hoe ernstig klachten zijn. 
Soms moet je een spoedafspraak inplannen of 

de patiënt doorsturen naar de Eerste Hulp. 
Een andere keer kunnen ze met jouw advies zichzelf 

thuis behandelen, zodat ze niet onnodig naar de 
dokter komen. De administratie? Die houd jij 
zorgvuldig bij. Van de agenda van de artsen 

tot de financiën. Volop afwisseling dus!

Doktersassistent
OVER DE OPLEIDING

Baankansen
De baankansen in onze provincie zijn prima. Onze afgestudeerden 
vinden bijna allemaal binnen 3 maanden een baan. Met dit diploma 
kun je natuurlijk ook verder studeren op het hbo.



Jij bent 
het gezicht 
van  de 
praktijk

1514
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Niveau:
4

Duur:
3 jaar

Startsalaris:
tussen de € 1.800,- 

en € 2.000,- 
bruto per maand

Leerweg:
bol

Locatie:
Venlo

Competenties:
behulpzaam, klantvriendelijk, 

nauwkeurig, praktisch ingesteld 
en technisch inzicht

In de praktijk
Als tandartsassistent ben je de 

rechterhand van de tandarts, orthodontist 
of kaakchirurg. Jij legt alles klaar voor de 

behandelaar én de patiënt. Tijdens de 
behandeling maak jij röntgenfoto’s en geef je

materialen aan. Na de behandeling administreer 
je alles zorgvuldig en reinig je de gebruikte
materialen. Je zorgt dat patiënten zich op 

hun gemak voelen. Je plant afspraken voor 
controles of behandelingen en geeft advies 

over mondhygiëne of de nazorg van een 
behandeling. Met jouw hulp kunnen patiënten 

hun mooie en gezonde glimlach aan 
iedereen laten zien!

Baankansen 
De werkgelegenheid voor 
Medisch Assisterenden 

is in het algemeen 
bovengemiddeld. 

De werkgelegenheid 
voor tandartsassistenten 

is uitstekend.

Als tandartsassistent heb je veel 
tandheelkundige en medische kennis nodig. 
Je leert over de anatomie van de mond, 
tandproblemen en tandvleesaandoeningen. 
Ook maak je kennis met de vele 
medische hulpmiddelen, materialen en 
behandelmethoden die de tandarts in zijn 
werk gebruikt. Jij weet straks precies wat de 
tandarts van plan is en wat hij daarbij nodig 
heeft. Je krijgt hoorcolleges, maar oefent ook 
veel in de praktijk. Je voert bijvoorbeeld 
kleine behandelingen uit op een oefenpop. 
Stages stomen je klaar voor het echte 
werk in de praktijk. Naast de medische 
vakken krijg je ook Nederlands en rekenen.

Tandartsassistent
OVER DE OPLEIDING
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“In ons team van 25 docenten 
en instructeurs hebben we twee tandartsen, 

een tandtechnicus, een doktersassistent en een 
apothekersassistent. Zij leren onze studenten de 
kneepjes van het vak. Buiten schooltijd runnen de 

tandartsen hun eigen praktijk in deze regio. 
Ook de tandtechnicus en de dokters- en 

apothekersassistent werken in de beroepspraktijk. 
Deze medewerkers weten als geen ander wat er 

van medisch assistenten gevraagd wordt. 
Door de praktijk in de school te verankeren, 

wordt de overgang voor studenten aanzienlijk 
kleiner wanneer ze buiten de school stage lopen. 
Om die overgang nog prettiger te laten verlopen 
zijn de lijntjes tussen de stagebedrijven en ons 
ultrakort en zien studenten in de begeleiding 

steeds hetzelfde, vertrouwde gezicht”, 
vertelt teammanager Ans Siebers.

Oud-student 
Tandartsassistent Amy 

Jacobs: “De stages worden 
inderdaad perfect voor je 

geregeld. Daarbij 
ben ik tevreden over de 
inhoud van de lessen. 

Wat ik leer, vind ik 
interessant. Ik wil 

gaan werken in een 
tandartspraktijk. 

Misschien in combinatie 
met een andere baan als 
schoonheidsspecialiste. 

Dat diploma heb ik eerder 
al behaald.”

Oud-student Doktersassistent Tammey Ackermann: “De docenten hebben veel werkervaring en weten hoe ze 
die moeten overbrengen. De lessen zijn interessant en gevarieerd. Voordat je de eerste keer op stage gaat, 
helpen ze je op weg en leer je alle dingen die je in de praktijk kunt verwachten. Bijvoorbeeld ziektebeelden 
herkennen, medisch handelen en telefoneren met patiënten. Die praktijklessen vind ik het leukst. Natuurlijk is 
theorie ook belangrijk en zeker niet vervelend, maar persoonlijk werk ik toch het liefst met m’n handen.”

Derdejaars Apothekersassistent Kyara Huys: “Ik vind het fijn om anderen te helpen, maar het lichamelijke 
contact met patiënten, wat je als dokters- of tandartsassistent wel hebt, hoeft voor mij niet zo. Daarom koos 

ik voor de opleiding Apothekersassistent en het bevalt me goed! Geen dag op school is hetzelfde. 
Dit jaar bouwen we veel theoretische kennis op die we later in de praktijk nodig hebben. Omdat onze  

docenten zelf in een apotheek hebben gewerkt, kunnen ze vertellen hoe het er daar aan toe gaat. Dat is fijn.”

De sfeer 
 van de 
 vakschool

DOCENT EN STUDENT 
AAN HET WOORD
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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. Op praktisch gebied heb je een 
voorsprong op studenten die van havo of vwo komen.

Bol
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!

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!

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.

Keuzedeel

PRAKTISCHE INFORMATIE

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.

2322



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 Academie voor Medisch 
Assisterenden, 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:

gildeacademiemedischassisterenden.nl24 25

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



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

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

Rockwool, De Zorggroep en DSV.

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

Al 5 jaar op rij 
Top-opleiding

Elk jaar wordt er 25 km 
gaasverband gebruikt 
binnen de huis artsenpraktijk

3 
verschillende 

opleidingen

Er werken 
+/- 150 

stagebedrijven 
samen met 

Gilde Academie 
voor Medisch 

Assisterenden

Meer dan 225 
studenten

3

Studenten 
geven Gilde 

Academie voor 
Medisch 

Assisterenden 
een 8.1

Een dokters-
assistent zit 

gemiddeld 250 
minuten per dag 
aan de telefoon

Bij Gilde 
Academie 

voor Medisch 
Assisterenden 

kun je 
cum laude 
afstuderen

Er worden gemiddeld per 
dag 3 potjes urine naar de 
huisartsenpraktijk gebracht

Kies voor een opleiding 
bij Gilde Academie voor 
Medisch Assisterenden

CUM
LAUDE

Elk jaar 
65-80 

gediplomeerden

8.1

2928

Gevestigd 
in Venlo



3130

Gilde Academie voor Medisch Assisterenden
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildeacademiemedischassisterenden.nl

Vind en volg ons:

 @GildeMedischAssisterenden

 gildemedischassisterenden

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

Venlo
Groenveldsingel 40

locatieContact
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onze 
vakscholen:


