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In deze folder nemen wij je mee naar de
opleidingen die in Gouda worden
aangeboden!

WWW.HOORNBEECK.NL/GOUDA

Student zijn op het Hoornbeeck College in
Gouda… dat betekent studeren op een
gezellige school in een professionele
omgeving!

Op het Hoornbeeck College gaat elke dag de
Bijbel open. Dat is voor ons de belangrijkste
Bron. Daarom besteden we veel aandacht aan
Godsdienst en Burgerschap.

Op onze school gaan we uit van de drie V’s:
1. We geven studenten ons vertrouwen en…
we merken dat ze dit niet beschamen!
2. We spreken studenten aan op hun
verantwoordelijkheid. Je zit op een
beroepsopleiding.
3. We benaderen studenten op een volwassen
manier. Docenten en studenten werken
samen aan het behalen van het doel: je
diploma!

Op de volgende pagina’s vind je informatie
over alle opleidingen die we aanbieden.
Wil je een dag proefstuderen of heb je een
vraag?
Mail naar gouda@hoornbeeck.nl of bel ons op
(085) 48 38 003.
Tot ziens op de leukste school van het
Noordelijk Halfrond!

www.hoornbeeck.nl/gouda

Sector Dienstverlening
We bieden binnen deze sector de volgende opleidingen aan:

Helpende Zorg en
Welzijn
Beveiliger
Beveiliger

Niveau 2

1,5 jaar | BOL of BBL

Niveau 2
Niveau 3

1 jaar
1 jaar (met diploma
niveau 2 Beveiliger)

Sector Dienstverlening

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Dienstverlening
Helpende Zorg en
Welzijn
2
1,5 jaar

Nadat je je cliënten hebt geholpen met wassen, aankleden en eten, is het tijd voor een wandeling.
Heerlijk hoe ze genieten van het buiten zijn! 's Middags maak je schoon en daarna is het tijd voor een
gezellig potje bingo. Die glimlach van je cliënten, daar doe je het voor. Met jouw grote hart en
aandacht voor anderen zit je als helpende zorg en welzijn helemaal op je plek. In je werk houd je je
vooral bezig met verzorgende, begeleidende en huishoudelijke taken om andere te helpen en te
ondersteunen. Daar komen jouw gezonde portie geduld, inlevingsvermogen en respectvolle houding
goed bij van pas.

Na het behalen van deze opleiding is het mogelijk om in 2,5 jaar de opleiding Verzorgende-IG,
Maatschappelijke Zorg of Pedagogisch Werk op niveau 3 te doen.

Sector Dienstverlening

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Dienstverlening
Beveiliger
2
1 Jaar

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Dienstverlening
Beveiliger
3
1 jaar | Met diploma
niveau 2 Beveiliger

Je houdt van structuur en discipline, voelt je verantwoordelijk en bent niet bang om je grenzen te
verleggen. En, niet onbelangrijk: je kunt tegen een stootje! De opleiding Beveiliger bereidt je voor op
werk in de veiligheidsbranche, of dat nu bij de politie, defensie, (winkel)surveillance of
detentietoezicht is. Dit vak leer je niet alleen binnen de schoolmuren: je gaat zoveel mogelijk het veld
in. Je oefent in samenwerking en assertiviteit en doet grensverleggende activiteiten. In verschillende
overheids- en beveiligingsinstellingen ontdek je hoe de beveiligers te werk gaan. Zie je jezelf al in dat
uniform?
De opleiding Beveiliging op niveau 3 wordt altijd vooraf gegaan door de opleiding Beveiliging niveau 2.
Na de opleiding Beveiliging, niveau 3 kun je naar de verkorte opleiding Sociaal Werk (niveau 4, sector
Welzijn).

Sector Dienstverlening

Sector Economie

We bieden binnen deze sector de volgende opleidingen aan:

Sprintopleidingen
Bedrijfsadministrateur
Junior Assistent-Accountant
Management assistant

Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4

1 jaar | Sprint
1 jaar | Sprint
1 jaar | Sprint

Business Services | Nieuwe opleidingen!
Business Support
Niveau 3
Finance & Control
Niveau 4
Officemanagement
Niveau 4
Juridisch & HRM
Niveau 4
Marketing & Communicatie
Niveau 4

2 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

Commercie
Commercieel Medewerker
Junior Accountmanager

Niveau 3
Niveau 4

2 jaar
3 jaar

Retail en Logistiek
Logistiek medewerker
Logistiek teamleider
Verkoper
Verkoopspecialist
Manager retail

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

1 jaar | BBL
2 jaar | BBL
1 jaar | BBL
2 jaar | BBL
1 jaar | BBL

Sector Economie

Als Bedrijfsadministrateur
verzorg je de financiële
administratie van een bedrijf
Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Bedrijfsadministrateur
4
1 jaar | Sprint

Percentages, rekeningen, belastingen: daar begin jij niet van te zweten! Als Bedrijfsadministrateur
verzorg je de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Hiermee ondersteun je het
management in hun bedrijfsvoering en beleidsbeslissingen. In de opleiding leer je om te gaan met
allerlei financiële informatie en hoe je die verwerkt in financiële pakketten. Gegevens invoeren,
controleren en verwerken in rapportages behoren tot je takenpakket. Jij werkt nauwkeurig en zorgt
ervoor dat alles onderaan de streep klopt. Op basis van deze informatie geef je adviezen aan het
management: een verantwoordelijke taak!

Sprintopleiding van 1 jaar: Aanrader voor HAVO-studenten!

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Junior Assistent
Accountant
4
1 jaar | Sprint

Sprintopleiding van 1 jaar: Aanrader voor
HAVO-studenten!

Als Junior Assistent-Accountant help je
bedrijven met hun financiële administratie.
Dat past bij jou, want je bent gek op cijfers,
werkt nauwkeurig en levert kwaliteit. In de
opleiding leer je om te gaan met financiële
informatie zoals belastingaangiften en
jaarrekeningen. Gegevens invoeren,
controleren en rapportages maken horen bij je
takenpakket. Jij zorgt dat alle info onderaan
de streep klopt.
Hiernaast ben je hét aanspreekpunt voor
bedrijven als het om hun financiën gaat en
geef je hen adviezen op basis van de cijfers.
Een verantwoordelijke taak waar jij niet voor
terugdeinst!

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Management
Assistant
4
1 jaar | Sprint

Sprintopleiding van 1 jaar: Aanrader voor
HAVO-studenten!

Jij mist geen deadline, krijgt dingen voor
elkaar en houdt het overzicht – ook als er tien
dingen tegelijk moeten gebeuren.
Als Management assistent ben je de
rechterhand van de directie. Een
verantwoordelijke baan: de directie ziet jou als
steun en sparringpartner die ervoor zorgt dat
alles tot in de puntjes is geregeld. Je neemt
veel werk van de directie uit handen. Zo
correspondeer je met belangrijke relaties in
binnen- en buitenland, plant vergaderingen en
conferenties, notuleert en rapporteert.
Ondertussen bewaak je deadlines, houd je
(online) ontwikkelingen bij en maak je heldere
overzichten. Geen dag is hetzelfde!

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Business Support
3
2 jaar

Na deze opleiding is het mogelijk om door te
stromen op twee van de uitstroomprofielen
Finance & Control, Officemanagement, Juridisch
& HRM of Marketing & Communicatie.

Jij helpt graag mensen op kantoor. Als
Business Support medewerker ben jij de
steunpilaar van een bedrijf of een afdeling. Je
helpt je klanten en je collega's bij allerlei
organisatorische en financiële taken. Soms
ben je ook de gastheer of –vrouw van het
bedrijf: je ontvangt klanten en stuurt hen naar
de juiste persoon. Tijdens deze opleiding leer
jij hoe je een goede assistant wordt die
optimaal ontzorgt! Met jouw hoge gevoel van
verantwoordelijkheid en toewijding is deze
opleiding je op het lijf geschreven.

Sector Economie

Als medewerker Finance &
Control verzorg je de
financiële administratie van
een bedrijf of instelling
Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Finance & Control
4
3 jaar

Jij helpt graag mensen op kantoor. Daarvoor wordt je breed opgeleid. Percentages, rekeningen,
belastingen: daar begin jij niet van te zweten! In het eerste jaar leer je de basiswerkzaamheden voor een
medewerker Business Support. Daarna ga je je specialiseren in het financiële vak. Als medewerker
Finance & Control verzorg je de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Hiermee
ondersteun je het management in hun bedrijfsvoering en beleidsbeslissingen. Ook is het mogelijk om
met deze opleiding te gaan werken op een accountantskantoor of administratiekantoor. Dan ben je
bezig met financiële dienstverlening aan heel veel verschillende bedrijven. Gegevens invoeren,
controleren en verwerken in rapportages behoren tot je takenpakket. Jij werkt nauwkeurig en zorgt
ervoor dat alles onderaan de streep klopt. Op basis van deze informatie geef je adviezen aan het
management of aan klanten: een verantwoordelijke taak! En dit combineer je ook nog eens met het
prachtige uitstroomprofiel Juridisch & HRM of Marketing en Communicatie. Zo ben je als breed
opgeleide student helemaal klaar voor het werkveld.

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Officemanagement
4
3 jaar

Jij helpt graag mensen op kantoor. Daarvoor wordt je breed opgeleid. Jij mist geen deadline, krijgt
dingen voor elkaar en houdt het overzicht – ook als er tien dingen tegelijk moeten gebeuren. In het
eerste jaar leer je de basiswerkzaamheden voor een medewerker Business Support. Daarna ga je je
specialiseren. Als Assistent ben je de rechterhand van de directie, ondersteun je een afdeling of zelfs
een heel bedrijf. Een verantwoordelijke baan: de directie of jouw collega's zien jou als steun en
sparringpartner die ervoor zorgt dat alles tot in de puntjes is geregeld. Je neemt veel werk uit handen.
Zo correspondeer je met belangrijke relaties in binnen- en buitenland, plan je vergaderingen in en
organiseer je events. Ondertussen bewaak je deadlines, houd je (online) ontwikkelingen bij en maak je
heldere overzichten. Geen dag is hetzelfde! En dit combineer je ook nog eens met het prachtige
uitstroomprofiel Juridisch & HRM of Marketing en Communicatie.

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Juridisch & HRM
4
3 jaar

Jij gaat graag opzoek naar details en wilt dat
alles klopt volgens de wetgeving. Ook
ondersteun je graag de collega's op
personeelszaken bij allerlei vraagstukken. Als
medewerker Juridisch & HRM weet jij veel over
het recht in Nederland. Je kunt mensen
adviseren en ondersteunen bij ingewikkelde
vraagstukken. Werk je voor een jurist of
advocaat? Dan zijn het bijhouden van
klantdossiers, het verzamelen van informatie
en het volgen van juridische procedures
belangrijke werkzaamheden. Jouw skills als
accuraat werken en oog voor details zijn de
basis voor een prachtige baan in dit vakgebied.
Je volgt dit profiel in combinatie met
Officemanagement of Finance & Control.

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Marketing & Communicatie
4
3 jaar

Jij wordt blij als je reclames mag ontwikkelen voor jouw favoriete auto. Als medewerker marketing &
communicatie sta jij altijd klaar voor de klant. Jij helpt hen een succesvolle (online) campagne te
ontwikkelen, waarbij het schrijven van wervende teksten en het ontwerpen van mooie documenten
belangrijk zijn. Je onderzoekt welk concept hiervoor het meest succesvol is: gebruik je social media,
een banner, een vlog of de website? Tijdens de opleiding leer je hoe je projectmatig kunt werken en
welke tools je kunt gebruiken om de communicatie vanuit de klant zo succesvol te laten zijn. Jouw
creativiteit en doortastende aanpak zorgen ervoor dat deze opleiding echt bij jou past! Je volgt dit
profiel in combinatie met Officemanagement of Finance & Control.

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Commercieel
Medewerker
3
2 jaar

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
(Junior)
Accountmanager
4
3 jaar

Heb je commercieel inzicht en vind je het niet
erg om op mensen af te stappen? Als
commercieel medewerker onderhoud je het
contact met klanten: jij weet op een
ontspannen manier mensen voor je te winnen
en voert het verkooptraject uit. In de opleiding
Commercieel Medewerker leer je alles over
marketing, sales en accountmanagement. Ook
groei je in presentatievaardigheden en leer je
verkoopgesprekken voeren, acquireren en
calculeren. Je krijgt les van inspirerende
docenten die snappen wat er nodig is in het
werkveld. Jij bent representatief, klantgericht
en verantwoordelijk: laat die klanten maar aan
jou over!

Heb je commercieel inzicht, ben je sociaal en
vind je de B2B-omgeving interessant? Als
(junior) accountmanager ben je de schakel
tussen de opdrachtgever en het bedrijf. Je
onderhoudt contact met nieuwe en bestaande
klanten, adviseert hen over producten en
diensten en richt je op de verkoop. In de
opleiding (Junior) Accountmanager leer je alles
over marketing, sales en accountmanagement.
Ook groei je in presentatievaardigheden en leer
je verkoopgesprekken voeren, acquireren en
calculeren. Je krijgt les van inspirerende
docenten die snappen wat er nodig is in het
werkveld. Jij bent representatief en
verantwoordelijk. Laat die klanten maar aan jou
over!

Na deze opleiding is het mogelijk om door te
stromen naar de opleiding (Junior)
Accountmanager op niveau 4 of een andere
niveau 4 opleiding.

Het is mogelijk om deze opleiding versneld
(Sprint) te doen!

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Economie
Logistiek Medewerker
2
1 jaar
BBL

Kom maar door met die levering! Als logistiek
medewerker zorg je in een distributiecentrum,
magazijn of warehouse voor het laden en
lossen van goederen. Je controleert leveringen
op aantal, houdbaarheid, kwaliteit en schade,
plaatst ze in het magazijn of maakt ze gereed
voor verzending. Het magazijn is jouw domein!
In de opleiding Logistiek Medewerker leer je
alles over het logistieke proces. Ook leer je hoe
je goederen bestelt, verkoopt aan interne en
externe klanten en hoe je klantgericht handelt.
Je werkt samen met collega’s en onder leiding
van je leidinggevende. Voor dit werk moet je
verantwoordelijk, gestructureerd en
nauwkeurig zijn en opdrachten volgens
afspraak kunnen uitvoeren.

Na deze opleiding is het mogelijk om door te
stromen naar de opleiding Logistiek Teamleader
niveau 3 of een andere niveau 3 opleiding.
De plus van deze opleiding zit in de opleiding
tot vrachtwagenchauffeur. Samen met onze
partner Aldiver kijken we naar een geschikte
werkplek voor jou, waar je je verder kunt
ontwikkelen tot vrachtwagenchauffeur. Het
hele traject van werken en leren in de logistiek
duurt 1 tot 3 jaar. In samenwerking met het
Hoornbeeck krijg je theorielessen en de praktijk
leer je bij het leerbedrijf. Daarnaast betaalt het
leerbedrijf ook nog eens netjes voor je
gewerkte uren. Je kunt je opleiding uitbreiden
met het behalen van je rijbewijzen.

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Economie
Logistiek Teamleider
3
2 jaar
BBL

Vind jij logistiek interessant en lijkt het je leuk
om te coördineren? Als logistiek teamleider leid
je een team van logistiek medewerkers in
bijvoorbeeld een distributiecentrum. Je
coördineert werkzaamheden, begeleidt
medewerkers en doet voorstellen om het
werkproces te verbeteren. Werk met veel
verantwoordelijkheid dus! In de opleiding
Logistiek Teamleider leer je alles over het
logistieke proces, zoals het ontvangen,
controleren, opslaan en verzendklaar maken
van goederen. Ook leer je hoe je goederen
bestelt en verkoopt aan klanten. Als teamleider
heb je een voorbeeldfunctie en zorg je voor
goede werkomstandigheden op de werkvloer.
Jij gaat nauwkeurig en verantwoordelijk te
werk en zorgt dat de afdeling de doelstellingen
haalt.
Na deze opleiding is het mogelijk om door te
stromen naar een niveau 4 opleiding.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om diverse
extra opleidingen, certificaten en rijbewijzen via
Aldivèr te halen om nog verder te kunnen leren
in de transport & logistiek..

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Verkoper
2
1 jaar

Wat is de beste manier om artikelen te
presenteren en hoe ga je met klanten om?

Na deze opleiding is het mogelijk om door te
stromen naar de opleiding Verkoopspecialist op
niveau 3 of een andere niveau 3 opleiding.

In de opleiding Verkoper groei je uit tot een
topverkoper. Je leert klanten vakkundig te
woord te staan, zowel tijdens een
verkoopgesprek als bij de kassa. Je helpt hem
of haar bij de aankopen – de klant ziet jou als
expert. Ook leer je hoe je artikelen
aantrekkelijk presenteert en hoe je succesvolle
reclame-uitingen maakt. Je wilt een goede
indruk achterlaten, daarom besteed je tijd aan
het schoonhouden van de winkel. Jij werkt
met aandacht en toewijding. Klanten komen
graag bij je terug!

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Verkoopspecialist
3
2 jaar

Na deze opleiding is het mogelijk om door te
stromen naar de opleiding Manager Retail op
niveau 4 of een andere niveau 4 opleiding.

Rekken aanvullen, de voorraad controleren,
ondertussen klanten vriendelijk te woord
staan: als verkoopspecialist ken je de winkel
en het product dat je verkoopt op je duimpje.
Jij hebt aandacht voor klanten en kunt hen
perfect adviseren. Ook begeleid je collega’s bij
het verkoopgesprek en geef je advies over hoe
je artikelen aantrekkelijk presenteert.
Als specialist houd je veranderende
klantbehoeften en trends in de gaten, om zo je
leidinggevende te adviseren in de verkoop.
Verder handel je klachten af, bedien je de
kassa en bestel en presenteer je artikelen.
Jij bent praktisch, verantwoordelijk en
vakkundig. Klanten komen graag bij je terug!

Sector Economie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Economie
Manager Retail
4
1 jaar

Op de opleiding manager Retail leer je hoe je
een succesvol manager in de retail wordt. Een
hele verantwoordelijkheid, want de omzet is
afhankelijk van jouw commerciële
vaardigheden! Je stelt een ondernemings- en
beleidsplan op met gegevens, cijfers en ideeën
die belangrijk zijn voor het bedrijf. Ook zaken
als financiën, communicatie, personeel,
logistiek en juridische aspecten komen hierbij
kijken. Daarnaast is het van belang dat je
contact onderhoudt met klanten en
leveranciers. Je blijft op de hoogte van de
marktontwikkeling en wijdt je volledig toe aan
je eigen onderneming. Gelukkig sta je stevig in
je schoenen en heb je flink wat
doorzettingsvermogen!

Sector Economie

Sector Gezondheidszorg
We bieden binnen deze sector de volgende opleidingen aan:

Verzorgende
MBO-Verpleegkundige

Niveau 3
Niveau 4

3 jaar | BOL of BBL
4 jaar | BOL of BBL

Sector Gezondheidszorg

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Gezondheidszorg
Verzorgende
3
3 jaar

Variant

BOL of BBL

(Nieuw: 2 jaar BBL
volwasseneducatie)

Jij hebt oog en hart voor de medemens, bent flexibel en wil graag iets betekenen voor mensen die niet
helemaal voor zichzelf kunnen zorgen. Als verzorgende ondersteun je zorgvragers bij huishoudelijke
vaardigheden zoals koken en schoonmaken en bied je persoonlijke verzorging zoals wassen,
aankleden en medicijnen innemen. Ook begeleid je de zorgvrager in het dagelijks leven: je zorgt voor
een goede structuur, biedt activiteiten aan en helpt bij dagbesteding. Soms maak je gebruik van
technologische middelen. Je bent verantwoordelijk, sociaal en kunt goed communiceren: in je werk
heb je te maken met verschillende zorgvragers, hun netwerk en andere zorgverleners.

Na het afronden van deze opleiding is het mogelijk door te stromen naar de opleiding
MBO-Verpleegkunde of een andere niveau 4 opleiding.

Sector Gezondheidszorg

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Gezondheidszorg
MBO-Verpleegkundige
4
4 jaar
BOL of BBL

Jij hebt oog en hart voor je medemens. Als mbo-verpleegkundige verleen je zorg aan mensen die dit
nodig hebben: denk aan patiënten in een revalidatiecentrum of ziekenhuis, mensen met lichamelijke
of verstandelijke beperkingen, mensen met een psychiatrische ziekte en ouderen. Dit doe je bij hen
thuis of in een zorginstelling.
Je bent empathisch, verantwoordelijk en flexibel: je ziet wat de zorgvrager nodig heeft en verleent en
coördineert de zorg. Daarbij kun je omgaan met zijn of haar sociale netwerk en bemiddelt waar nodig.
Je werkt nauwkeurig en bent stressbestendig: ook in noodsituaties handel jij snel en rustig. Daarbij sta
je open voor nieuwe (technologische) ontwikkelingen rondom zorg en welzijn.

Sector Gezondheidszorg

Sector Technologie
We bieden binnen deze sector de volgende opleidingen aan:

Bouwkunde
Metselaar
Allround Metselaar
Montagemedewerker
Houttechniek
Timmerman
Allround Timmerman
Uitvoerder bouw/infra

niveau 2
niveau 3
niveau 2,3

2 jaar | BBL
3 jaar | BBL
2 jaar | BBL

niveau 2
niveau 3
niveau 4

2 jaar | BBL
3 jaar | BBL
2 jaar | BBL

ICT
Allround Medewerker IT systems niveau 3
and devices

3 jaar

Expert IT systems an devices
Software developer

3 jaar
3 jaar

niveau 4
niveau 4

Sector Technologie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Metselaar
2
2 jaar

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Allround Metselaar
3
3 jaar

Jij bent het liefst met je handen bezig en ziet graag resultaat van je werk. In de opleiding Metselaar
groei je uit tot specialist in het metselen van verschillende wanden. Schoon of vuil metselwerk, jij weet
wat dat betekent! Je werkt vaak buiten op een bouwplaats. Ook in barre weersomstandigheden neem
je je verantwoordelijkheid en weet je van doorzetten. Als metselaar moet je precies kunnen werken en
oog voor kwaliteit hebben. Met je collega’s zorg je ervoor dat alles staat als een huis.

Na de opleiding Metselaar op niveau 2 heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de opleiding
Allround Metselaar op niveau 3 (2 jarig) of een andere niveau 3 opleiding.

Sector Technologie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Montagemedewerker
Houttechniek
2, 3
2 jaar

Ramen, deuren, kozijnen, grote
draagconstructies voor de houtskeletbouw: jij
bent in je element in de houtbewerking. Op de
opleiding Montagemedewerker Houttechniek
leer je alles over gereedschappen,
verschillende bouwmaterialen en
bouwconstructies, om uiteindelijk als
timmerman aan de slag te gaan. Je bewerkt
hout- en plaatmateriaal, assembleert
elementen en stelt stationaire machines in
voor houtbewerking. Jij gaat voor kwaliteit:
alleen perfecte constructies verlaten de
timmerwerkplaats. Je bent handig, technisch
en zelfstandig – ook kun je goed in teams en
onder begeleiding werken.

Sector Technologie

Sector
Opleiding

Technologie
Timmerman

Sector
Opleiding

Niveau
Duur

2
2 jaar

Niveau
Duur

Technologie
Allround
Timmerman
3
3 jaar

Ben je een echte bouwer, steek je graag je handen uit de mouwen en kun je goed met hout overweg?
Word timmerman! De opleiding Timmerman bereidt je voor op het werk als vakman in de
houtbewerking. Je leert alles over gereedschappen, verschillende bouwmaterialen en
bouwconstructies. Je maakt funderingsbekistingen, hangt deuren en ramen af, maakt plafonds, zet
profielen uit en brengt prefab-onderdelen aan. Ook kun je bouwkundige tekeningen lezen en weet je
hoe je de juiste machines inzet. Met jouw verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor kwaliteit lever je
perfect timmerwerk af. Je bent handig, technisch en zelfstandig – ook kun je goed in teams en onder
begeleiding werken.

Na de opleiding Timmerman op niveau 2 heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de opleiding
Allround Timmerman op niveau 3 (2 jarig) of een andere niveau 3 opleiding.

Sector Technologie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Uitvoerder bouw/infra
4
2 jaar

Als uitvoerder bouw heb je de touwtjes in
handen bij de bouw van woningen, gebouwen
en de aanleg van wegen. Jij weet wie waar
nodig is en wanneer iets klaar moet zijn.
Verantwoordelijk werk waarbij je continu het
overzicht moet houden en beslissingen moet
durven nemen. In de opleiding Uitvoerder
Bouw leer je hoe constructies ontwerpt,
begrotingen opstelt en leidinggeeft tijdens de
technische uitvoering van het bouwproject. Je
inspecteert bouwwerken, bewaakt de kwaliteit
en voortgang en denkt vooruit in de
projectplanning. Je informeert opdrachtgevers
en hebt contact met leveranciers en
onderaannemers. Kortom: jij leidt het project
in goede banen!

Sector Technologie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Allround medewerker IT
systems and devices
3
3 jaar

Komt iemand er niet uit met zijn computer, telefoon, netwerk of ander IT-systeem? Dan schiet jij te
hulp!
Jij bent gek op IT, gaat verantwoordelijk te werk en bent communicatief vaardig.
Met de opleiding Allround Medewerker IT Systems and Devices word je voorbereid op een functie in
het ondersteunen van gebruikers van IT-infrastructuren. Je doet kennis op van IT-systemen, hoe
gebruikers daarmee werken en hoe jij hierin kunt ondersteunen. Zaken als hardware, software,
servicedesk, security en communicatieve vaardigheden komen voorbij. Met jouw service- en
oplossingsgerichte houding sta jij klaar voor anderen.
Na deze opleiding heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de opleiding Expert IT Systems and
Devices op niveau 4 of een andere niveau 4 opleiding.

Sector Technologie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Expert IT systems and
devices
4
3 jaar

In deze opleiding leer je IT-infrastructuren,
applicaties en devices te beheren. Straks weet
je hoe de beveiliging van
informatiesystemen werkt en hoe
je daarover communiceert met betrokkenen.
Als expert IT systems and devices geef
je immers securityadvies, verbeter
je de beveiliging van systemen en reageer
je op cybersecurityaanvallen. Heeft een
opdrachtgever een wens, dan vertaal je die
naar aanpassingen of vernieuwingen in de
IT-infrastructuur of applicaties.
Verantwoordelijk werk waarbij je
communicatief vaardig moet zijn en
een service- en oplossingsgerichte
houding moet hebben.

Sector Technologie

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Technologie
Software Developer
4
3 jaar

Jij bent gek op computers, gaat nauwkeurig te werk en houdt ervan om mooie dingen te maken.
Met de opleiding Software Developer word je in drie jaar klaargestoomd om software te ontwikkelen
voor een scala aan toepassingen. Je leert programmeren in verschillende talen zoals
PHP, JavaScript en Python. Voor je het weet maak je software voor diverse platforms: denk aan
webservers, webbrowsers en apps voor de smartphone of andere apparaten. Naast programmeren
houd je je bezig met ontwerptechnieken, software-ontwikkelmethodieken, werken met databases en
het ontwikkelen van userinterfaces. Door alles heen loopt security als rode draad.

Sector Technologie

Sector Welzijn

We bieden binnen deze sector de volgende opleidingen aan:

Begeleider Maatschappelijke Zorg
Pedagogisch medewerker
kinderopvang
Persoonlijk begeleider
Maatschappelijke Zorg
Sociaal werker
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker

niveau 3
niveau 3

3 jaar | BOL of BBL
3 jaar | BOL of BBL

niveau 4

3 jaar | BOL, BBL of Sprint

niveau 4
niveau 4
niveau 4

3 jaar | BOL, BBL of Sprint
3 jaar | BOL, BBL of Sprint
3 jaar | BOL, BBL of Sprint

Sector Welzijn

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Welzijn
Begeleider Maatschappelijke Zorg
3
3 jaar
BOL (BBL kan na 1 of 2 jaar)

Als Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 3 bied je ondersteuning aan mensen die niet zelfstandig
voor zichzelf kunnen zorgen. Deze doelgroep is heel breed: je kunt werken met mensen met een
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, ouderen met dementie of ouderen in een
woonzorgcentrum, mensen met psychische of psychiatrische problemen en dak-en thuislozen. Je
werkt vrijwel altijd met een groep cliënten, die je ondersteunt bij persoonlijke verzorging, wonen en
huishouden of dagbesteding. Je begeleidt mensen zodat zij beter met zichzelf en hun problematiek
om kunnen gaan. Meestal doe je dit door samen met hen activiteiten te doen. Je bent een belangrijke
factor in het leven van cliënten waarbij geduld, aandacht en inlevingsvermogen centraal staan.
Aan het begin van de opleiding start je in een algemene Welzijns-klas. Na het eerste jaar kies je uit een
uitstroomprofiel.
Na deze opleiding heb je de mogelijkheid om de niveau 4 opleiding Persoonlijk Begeleider
Maatschappelijke Zorg te doen of een andere niveau 4 opleiding.

Sector Welzijn

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Welzijn
Pedagogisch medewerker
kinderopvang
3
3 jaar
BOL (BBL kan na 1 of 2 jaar)

Jij houdt van kinderen, en kinderen houden van jou! Je wilt dan ook niets liever dan met kinderen
werken. Op de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang leer je hoe je dagelijkse opvang
biedt aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Je organiseert leuke en nuttige activiteiten die
passen bij hun leeftijd – zo draag je bij aan hun ontwikkeling. Ook leer je omgaan met kinderen die
gedragsproblemen of een handicap hebben of die chronisch ziek zijn. Een veelzijdige opleiding waarbij
je verantwoordelijk, flexibel en sociaal moet zijn – en natuurlijk graag met kinderen omgaat.
Aan het begin van de opleiding start je in een algemene Welzijns-klas. Na het eerste jaar kies je uit een
uitstroomprofiel.
Na deze opleiding heb je de mogelijkheid om de niveau 4 opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker te doen of een andere niveau 4 opleiding.

Sector Welzijn

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Welzijn
Persoonlijk begeleiderMaatschappelijke Zorg
4
3 jaar
BOL (BBL kan na 1 of 2 jaar)

Als persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg bied je ondersteuning aan mensen die niet
zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Deze doelgroep is heel breed: je kunt werken met mensen
met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, ouderen met dementie of ouderen in
een woonzorgcentrum, mensen met psychische of psychiatrische problemen, dak-en thuislozen en
jongeren met problemen. Je werkt vrijwel altijd met een groep cliënten, die je ondersteunt bij
persoonlijke verzorging, wonen en huishouden of dagbesteding, soms samen met familie of
naastbetrokkenen. Samen met de cliënt maak je een ondersteuningsplan om te zorgen dat de cliënt
zich zo lang mogelijk zelf kan redden en de regie over zijn eigen leven behoudt. Je coördineert de zorg
en ondersteuning en bent aanspreekpunt voor een aantal cliënten, hun naastbetrokkenen en andere
hulpverleners. Je ben sociaal, verantwoordelijk en empathisch – en je hebt een groot hart voor
anderen.

Aan het begin van de opleiding start je in een algemene Welzijns-klas. Na het eerste jaar
kies je uit een uitstroomprofiel.

Sector Welzijn

Sector
Opleiding
Niveau
Duur
Variant

Welzijn
Sociaal werker
4
3 jaar
BOL (BBL kan na 1 of 2
jaar)

Aan het begin van de opleiding start je in
een algemene Welzijns-klas. Na het
eerste jaar kies je uit een
uitstroomprofiel.

Jij houdt van de diversiteit van de samenleving
en bent een echte verbinder! Als sociaal
werker ondersteun jij mensen bij het
functioneren in de samenleving en in hun
eigen leefomgeving. Je staat midden in de
maatschappij en bent de ogen en oren van de
buurt. Tijdens de opleiding Sociaal Werker leer
je hoe je werkt met groepen en individuen, hoe
je ze ondersteunt bij financiële zaken,
psychische en lichamelijke klachten en
bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk of een
opleiding. Je organiseert activiteiten en bouwt
sociale relaties en netwerken op.
Belangrijk voor dit werk is dat sociaal,
verantwoordelijk en empathisch bent – en een
groot hart voor anderen hebt!

Sector Welzijn

Sector
Opleiding
Niveau
Duur

Welzijn
Onderwijsasstent
4
3 jaar

Als onderwijsassistent ondersteun je de docent tijdens, voor en na het lesgeven. Je helpt met lessen
voorbereiden, het werk nakijken en activiteiten organiseren. Je leert in te spelen op kinderen en
jongeren en hoe je didactisch, pedagogisch en organisatorisch juist handelt. Soms moet je een
complete les overnemen, zodat de docent bijvoorbeeld kan nakijken. In de opleiding krijg je vakken als
muziek, sport en spel, beeldende vorming en voordrachtskunst – maar ook theorie zoals pedagogiek,
methodiek en sociale vaardigheden.
Werk waar je écht toegewijd voor moet zijn, want de klas merkt het meteen als je het niet naar je zin
hebt…

Aan het begin van de opleiding start je in een algemene Welzijns-klas. Na het eerste jaar kies
je uit een uitstroomprofiel.

Sector Welzijn

Sector
Opleiding

Niveau
Duur

Welzijn
Gesprecialiseerd
pedagogisch
medewerker
4
3 jaar

Aan het begin van de opleiding start je in
een algemene Welzijns-klas. Na het
eerste jaar kies je uit een
uitstroomprofiel.

Jij houdt van kinderen, en kinderen houden
van jou! Je wilt graag kinderen begeleiden en
ondersteunen, en dan met name degenen die
wat extra’s nodig hebben. Je vindt het een
uitdaging om kinderen te stimuleren in hun
ontwikkeling en hebt daar creatieve ideeën
voor.
Op de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker leer je de basisvaardigheden van
het beroep. Samen met collega’s en ouders
werk je aan een veilig klimaat voor de
kinderen die je onder je hoede hebt.
Een veelzijdige opleiding waarbij je
verantwoordelijk en evenwichtig moet zijn en
initiatief durft te nemen.

Sector Welzijn

Opleidingen locatie Gouda
op een rij!

Sector Dienstverlening
Helpende Zorg en Welzijn
Beveiliger

Sector Economie
Bedrijfsadministrateur
Junior Assistent-Accountant
Management assistant
Business Support
Finance & Control
Officemanagement
Juridisch & HRM
Marketing & Communicatie
Commercieel Medewerker
Junior Accountmanager
Logistiek medewerker
Logistiek teamleider
Verkoper
Verkoopspecialist
Manager retail

Sector Gezondheidszorg
Verzorgende
MBO-Verpleegkundige
Sector Technologie
Metselaar
Allround Metselaar
Montagemedewerker Houttechniek
Timmerman
Allround Timmerman
Uitvoerder bouw/infra
Allround Medewerker IT systems and devices
Expert IT systems an devices
Software developer

Sector Welzijn
Begeleider Maatschappelijke Zorg
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorg
Sociaal werker
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

www.hoornbeeck.nl/opleidingen

Wil je nóg meer informatie?

Kijk eens op www.hoornbeeck.nl/locatie/gouda/informatie-opleidingen-locatie-gouda!
Daar vind je nog meer informatie over de opleidingen die wij aanbieden!

Ben jij eruit welke opleiding je gaat volgen?
Meld je aan voor 1 april om zeker te zijn van een plekje in jouw opleiding, mits voldoende aanmeldingen
natuurlijk.
Wil je weten hoe de aanmelding verloopt? Bekijk dan het filmpje op www.hoornbeeck.nl/aanmeldingen.

Sfeerproeven
Alvast een beetje sfeerproeven? Volg ons op Social Media!
INSTAGRAM
hoornbeeck_gouda
FACEBOOK
Hoornbeeck Gouda
LINKEDIN
Hoornbeeck Gouda

Onze sectoren op een rij:
Dienstverlening
Economie
Gezondheidszorg
Technologie
Welzijn

Van harte welkom!

Hoornbeeck College Gouda
Noordelijk Halfrond 10
2801 DE Gouda
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