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Welkom bij de voltijdse dagopleidingen van 
Syntra AB. Hier stomen ervaren professionals 
je klaar voor de arbeidsmarkt.
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WIE IS SYNTRA

JOUW LEERCOACH
Heb je moeite met de Nederlandse 
taal? Kan je hulp gebruiken bij het 
studeren? Ben je op zoek naar een 
toffe stageplaats? Dorien is er voor  
jou en doet er alles aan om jouw 
slaagkans te maximaliseren.
 
Contacteer Dorien
dorien.paredaens@syntra-ab.be  
T (03)230 20 72

PRAKTIJKLEREN
Onze docenten zijn kraks in hun 
vakgebied. Ze delen met veel enthousi-
asme hun bedrijfsexpertise. Je krijgt 
een boeiende mix van theorie en 
praktijk. Je werkt aan je eigen project 
of je leert al doende tijdens je stage. 
Droom je van een eigen zaak? Wij 
ondersteunen ondernemers in spe met 
de module bedrijfsbeheer.

ONZE TROEVEN - 
JOUW VOORDELEN

• skills en beroepstechnische 
kennis van vakexperten

• officieel erkend diploma in 
amper 1 jaar (soms 2 jaar)

• je blijft ten laste van je  
ouders voor kinderbijslag 
en fiscaliteit

• alle tools om als  
zelfstandige  
te starten
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MEER WETEN?
Neem een kijkje op onze website 
of kom langs tijdens een 
infomoment/openklasdag.

Je kan ook je vraag stellen aan 
het klantencentrum  
op 078/15.99.99 of via  
klantencentrum@syntra-ab.be.

WAT IS EEN DAGOPLEIDING
Je hebt de goesting om een vak te leren.
Je wil wel verder studeren, maar je wil ook snel aan de slag.
Je verkiest een praktische opleiding met minder theorie en 
focus op vakkennis.
Je wil een extra diploma behalen.

Kies voor een voltijdse dagopleiding bij Syntra AB.  
Bekijk ons filmpje op syntra.nu/dagopleidingen

Onze  
voltijdse  

dagopleidingen  
gaan hard,  

schrijf je tijdig in.

Je kan online inschrijven 
vanaf 19 april 2017.

“Na mijn hogeschooloplei-
ding vertaler, koos ik voor 
 een creatieve, intensieve 
opleiding van 1 jaar bij 
Syntra. De opleiding is 
enorm praktisch waardoor 
ik super veel heb bijgeleerd.”  
Cursist Interieurinrichter en zaakvoerder 
www.cloclo.be

Syntra AB

Syntra AB

@syntraab



4 5

BO
UW

 EN
 H

OU
T

PR
AK

TIS
CH

PROGRAMMAROOSTER
Thema Naam Entiteit Campus Stage Duur Start

“We werken vanaf dag 1 
in the cloud. De oplei-
ding is heel gevarieerd 
met taaltrainingen, MS 
Office, groepsopdrach-
ten en presentaties. 
Vaak krijgen de cursis-
ten al tijdens hun stage 
een job aangeboden.”
Phil Peeters, docent Meertalig 
administratief bediende.

BEDRIJF & OFFICE
Ambieer je een toffe job in de administratie? 
Of is het commercialiseren van producten of 
diensten meer jouw ding?.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Marketing- en salesverantwoordelijke
• Meertalig administratief bediende

Bedrijf & office Marketing- en salesverantwoordelijke A neen 1 jaar Sep-17

Bedrijf & office Meertalig administratief bediende L ja 1 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Aannemer installateur centrale verwarming M ja 1 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Aannemer schilderwerken M duaal 1 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Algemeen ondernemer in motorvoertuigen M neen 1 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Digitaal bouwkundig tekenaar A neen 1 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Elektrotechnisch installateur M duaal 1 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Polyvalent lasser A neen 0,5 jaar Sep-17

Bouw & Techniek Polyvalent Schrijnwerker M ja 1 jaar Sep-17

Creatie & vakmanschap Interieurinrichter M neen 1 jaar Sep-17

Creatie & vakmanschap Juwelier - Goudsmid A neen 1 jaar Sep-17

Creatie & vakmanschap Lingerie- en korsettenmaker A  neen 1 jaar Sep-17

Creatie & vakmanschap Modevormgever A neen 2 jaren Sep-17

Dieren & groen Hondentrimmer en uitbater van een honden-  
en kattenpension A ja 1 jaar Sep-17

Dieren & groen Tuinaannemer-tuinverzorger L  duaal 1 jaar Sep-17

Financiën Boekhouder A ja 1,5 jaar Sep-17

Horeca & voeding Ambachtelijk brood- en banketbakker L duaal 1 jaar Sep-17

Horeca & voeding Restauranthouder A,L ja 1 jaar Sep-17

Horeca & voeding Slager-spekslager L duaal 1 jaar Sep-17

ICT & Media Analist-programmeur M neen 1 jaar Sep-17x

ICT & Media 3-Artist A neen 1 jaar Sep-17

ICT & Media Fotograaf A,L neen 1 jaar Sep-17

ICT & Media Grafisch Vormgever A,L ja 1 jaar Sep-17

ICT & Media Netwerkbeheerder M neen 1 jaar Sep-17

ICT & Media Realisator van audioproducties A neen 1 jaar Sep-17

ICT & Media Webdesigner A ja 1 jaar Sep-17

ICT & Media Webontwikkelaar M ja 1 jaar Sep-17

Schoonheid & zorg Farmaceutisch-technisch assistent A ja 1 jaar Sep-17

Schoonheid & zorg Kapper A,L,M ja 1,5 jaar Sep-17

Schoonheid & zorg Opticien-optometrist A neen 1,5 jaar Sep-17

Schoonheid & zorg Schoonheidsspecialiste A,L,M neen 1 jaar Sep-17

Schoonheid & zorg Verantwoordelijke kinderopvang A ja 1 jaar Sep-17

Legende:
A=Antwerpen, L=Leuven, M=Mechelen,  =diploma,   =getuigschrift
Diploma of getuigschrift? Alle voltijdse dagopleidingen zijn erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming 
- Syntra Vlaanderen. Wie de opleiding succesvol beëindigt, ontvangt een getuigschrift of diploma. Een traject met een 
module bedrijfsbeheer, leidt tot een diploma. Een traject zonder een module bedrijfsbeheer tot een getuigschrift.
Duaal. Wa is da? Bij duaal leren of werkplekleren ben je meer dan de helft van de tijd aan de slag bij een erkend leerbedrijf. 
Wat je moet kennen en kunnen, ga je dus vooral leren van een praktijkopleider, uiteraard onder onze begeleiding.

MEER WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
www.syntra-ab.be/
dagopleidingen
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*Duaal. Wa is da?
Bij duaal leren of werkplekleren ben je meer dan de 

helft van de tijd aan de slag bij een erkend 
leerbedrijf. Wat je moet kennen en kunnen, ga 

je dus vooral leren van een praktijkopleider, 
uiteraard onder onze begeleiding.

BOUW & TECHNIEK
Ben je een doener en heb je ‘slimme handen’? 
Leer het vak van jouw dromen en verdien snel 
je boterham als vakman / stielvrouw.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Aannemer installateur centrale 

verwarming
• Aannemer schilderwerken - duaal*
• Algemeen ondernemer in  

motorvoertuigen
• Digitaal bouwkundig tekenaar,
• Elektrotechnisch installateur - duaal*
• Polyvalent lasser
• Polyvalent schrijnwerker

“In de opleiding 
krijg je veel praktijk- 
opdrachten waar-
door je de vaktech-
nieken goed kan 
inoefenen.”
An Stryckers, cursist 
Aannemer schilderwerken.

TECHNISCHE  
KNELPUNTBEROEPEN
De RVA publiceerde in juni 2016 
opnieuw een lijst van beroepen waar 
er grote vraag is naar geschoolden. In 
deze lijst staan heel wat technische 
beroepen zoals autotechnieken, bouw, 
centrale verwarming en elektrische 
installaties. Je zit dus nog altijd goed 
met een technische opleiding!
 

MEER WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
www.syntra-ab.be/
dagopleidingen
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CREATIE & VAKMANSCHAP DIEREN & GROEN
Als het kriebelt, moet je creëren. Er is een groeiende 
interesse voor authentieke, duurzame producten. In 
onze opleidingen leer je deze ontwerpen en/of maken.

Hou je ervan in de natuur te werken?  
Ben je graag in het gezelschap van  
honden of katten? Je leert de sector van 
binnenuit kennen en doet waardevolle 
werkervaring op, waarmee je nadien 
makkelijker werk vindt.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Interieurinrichter
• Juwelier-goudsmid
• Lingerie- en korsettenmaker
• Modevormgever ONZE OPLEIDINGEN:

• Hondentrimmer en uitbater van een kattenpension
• Tuinaannemer-tuinverzorger - duaal*

“Het gezegde al doende leren, mag je 
echt letterlijk nemen. Mijn selectie 

voor de Jewelry Award 2015 was 
het resultaat van de kennis en 

skills die de ervaren docenten 
me aanleerden.”

Arvid van Tornout,  
cursist Juwelier-goudsmid 

“Ik volgde mijn passie en koos voor de 
opleiding Hondentrimmer. Nu verzorg ik 
honden, katten en konijnen aan huis.” 
Annelies Coosemans, cursist Hondentrimmer en uitbater  
van een kattenpension - zaakvoerder poezenwoef.be
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*Duaal. Wa is da?
Bij duaal leren of werkplekleren ben je 
meer dan de helft van de tijd aan de 
slag bij een erkend leerbedrijf. Wat je 
moet kennen en kunnen, ga je dus 
vooral leren van een praktijkopleider, 
uiteraard onder onze begeleiding.

MEER WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
www.syntra-ab.be/
dagopleidingen
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FINANCIEN HORECA & VOEDING
Wil je graag aan de slag als bakker, slager of je droom 
waarmaken in de horeca? Wij leren jou het vak. De 
knepen van het ambacht, maar ook de do’s & don’ts 
om succesvol een eigen zaak te runnen inclusief 
hygiëneregels en prijszetting.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Boekhouder

ONZE OPLEIDINGEN:
• Ambachtelijk brood- en 

banketbakker  - duaal*
• Slager-spekslager  - duaal*
• Restauranthouder

“Het feit dat je op een 
korte tijd zoveel bijleert, 
geeft veel voldoening. Ik 
kan deze opleiding echt 
aanbevelen.” 
Meryem Hocalar, cursist Boekhouder

“Dat de docenten uit ervaring 
spreken, vond ik super. Hun 
verhalen bleven hangen.” 
Christophe Leysen, cursist Restauranthouder 
en zaakvoerder tommer-catering.com

ERKENDE OPLEIDING
Syntra AB is door het IAB  
(Instituut van de Accountants en 
Belastingsconsulenten) en het BIBF 
(Beroepsvereniging van Erkende 
boekhouders en fiscalisten) erkend 
als vormingsoperator.
 

*Duaal. Wa is da?
Bij duaal leren of werkplekleren ben je 
meer dan de helft van de tijd aan de 
slag bij een erkend leerbedrijf. Wat je 
moet kennen en kunnen, ga je dus 
vooral leren van een praktijkopleider, 
uiteraard onder onze begeleiding.

De boekhouder van vandaag is niet alleen goed in 
cijfers, balanslezen en btw-aangiftes. Hij of zij adviseert 
het bedrijf of de klant ook over investeringen en finan-
cieringstechnieken. Kies voor een gevarieerde opleiding 
voor een beroep met toekomst.

MEER WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
www.syntra-ab.be/
dagopleidingen
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ICT & MEDIA

ONZE OPLEIDINGEN:
• 3D-Artist
• Analist-programmeur
• Fotograaf
• Grafisch vormgever
• Netwerkbeheerder
• Realisator van audioproducties
• Webdesigner
• Webontwikkelaar

“Ik heb 30 jaar praktijkerva-
ring en wil dit overdragen aan 
mensen die echt in het vak 
willen stappen.”
Dirk Laurent, docent Grafisch Vormgever

12

Onze docent aan het woord.  
Bekijk het filmpje op syntra.nu/docentdirklaurent

Ben je visueel ingesteld en wil je een verhaal vertellen 
met beelden? Of is audio meer jouw ding? Zitten er bits 
& bytes in jouw dna? Dan heb je goede, digitale genen 
voor de klant van vandaag en zeker van morgen.

MEER WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
www.syntra-ab.be/
dagopleidingen
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SCHOONHEID & ZORG
Sta je graag ten dienste van de anderen? Wil je  
hen een betere uitstraling geven of advies verlenen in 
een apotheek of optiekzaak? Ook voor het professio-
neel onthaal van kinderen  kan je bij Syntra AB terecht.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Farmaceutisch-technisch assistent
• Kapper
• Opticien-optometrist
• Schoonheidsspecialiste
• Verantwoordelijke kinderopvang

“Ik kon mijn droom 
waarmaken, een 

eigen kapperszaak 
voor mannen inclu-

sief pitjesbak en een 
met pintjes gevulde 

koelkast.”

Victor Grandy, cursist Kapper 
en zaakvoerder  

barbierviktor.be
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MEER WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
www.syntra-ab.be/
dagopleidingen



KOM KENNISMAKEN

12 - 14 januari 2017 
SID-in Vlaams-Brabant, Brabanthal

16 – 18 februari 2017 
SID-in Antwerpen, Antwerp Expo

 
 
 
19 april 2017 
inschrijvingen open (online & balie) 
open klasmoment

zaterdag 20 mei 2017 van 9 tot 12u 
infomoment

 
 
 
 
 
 
maandag 28 augustus 2017 van 18u tot 21u 
infomoment

september 
start cursusjaar

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL 

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Syntra AB  
biedt 

 32 voltijdse  
dagopleidingen  
in 8 domeinen,  
verdeeld over  
3 campussen.

www.syntra-ab.be/dagopleidingen 
Contact: 078/15.99.99 - klantencentrum@syntra-ab.be - syntra-ab.be/klanten

2017

Syntra AB Syntra AB @syntraab
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