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WELKOM

Editoriaal

Het leven is een reis. Je droomt van 
wat je wil, neemt beslissingen, ontmoet 
mensen, je gaat verder. Heel ons leven 
lang bouwen we ervaring en kennis op. 
‘Groeien’ noemen we dat. Er komt geen 
eind aan, en het staat los van achter-
grond of leeftijd. 

Wij willen mensen helpen groeien. 
Want jij groeit sneller als wij jou voor-
zien van een stevige basis, voeding 
en enthousiasme. Dat doen we door 
vakexperten hun kennis en vooral hun 
ervaring met jou te laten delen. En niet 
te vergeten: door jou ook veel zelf te 
laten ondervinden.

Syntra AB is een opleidingsverstrekker 
voor mensen die gaan voor hun droom, 
die vooruit willen, die houden van hun 
vak. Bij ons is iedereen welkom.

Zoek je een korte opleiding ’s avonds 
of overdag, om je te verdiepen, je 
werkdomein uit te breiden of om mee 
te zijn met de laatste ontwikkelingen? 
Heb je begeleiding nodig om je eigen 
zaak te starten? Wil je een diploma 

halen om als vakman aan de slag te 
kunnen? Is het tijd voor je verplichte bij-
scholing? Is jouw organisatie gebaat bij 
een maatopleiding? 

“Het zal je verbazen 
waarmee wij je 
allemaal kunnen helpen.”

Voor deze publicatie maakten we een 
selectie van wat je in het voorjaar van 
2017 bij Syntra Antwerpen en Vlaams-
Brabant kan volgen. Lees zeker ook de 
inspirerende verhalen en artikels van 
deelnemers en docenten.  

Jij maakt de keuze, wij zorgen voor de 
kennis, de ervaring en het enthousias-
me. En wie weet, ondersteunen wij 
morgen ook jouw verhaal.

Veel leesplezier!

Peter Aerts, Algemeen directeur

WAAR VIND JE ONS? 

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32
2600 Antwerpen  
(Berchem)

Campus Mechelen
Industriepark Noord G2 
Oude Baan 2
2800 Mechelen

Campus Turnhout
Kempenlaan 36 
2300 Turnhout

Campus Leuven
Researchpark Haasrode 2007 
Geldenaaksebaan 327 
3001 Leuven

CONTACTEER ONS: 

078 15 99 99
klantencentrum@syntra-
ab.be

VOLG ONS

  facebook.com/syntraab

  twitter.com/syntraab

  linkedin.com/company/ 
         syntraab

  youtube.com/syntraab
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BOUW, TECHNIEK EN TUIN

Met mentorschap, samenwerking, 
opvang en onthaal van nieuwe perso-
neelsleden kun je zorgen dat ervaring 
en kennis binnen je onderneming blijft. 
Je werknemers voelen zich goed als ze 
gesteund worden of met hun verwor-
ven ervaring kunnen bijdragen aan de 
opleiding van collega’s.

Zo’n bedrijfsinterne opleiding mag 
voor niemand tijdverlies zijn. Hoe doe 
je dat? Wat bereid je voor? 

Volg de mentoropleiding van twee 
halve dagen in Mechelen, Antwerpen, 

Kennisoverdracht in je bouwbedrijf
 

Het is een groot voordeel voor je bouwbedrijf als de 
praktijkkennis van ervaren werknemers doorgegeven wordt 
aan nieuwe collega’s. 

Bart Pilate, docent: 

“Honderden bouw-
technische bedrijven 
werken al met intern 
mentorschap.”

MEER INFO OVER DE MENTOR- 
OPLEIDING IN DE BOUWSECTOR 
VIND JE OP SYNTRA-AB.BE

Leuven of Turnhout. Bart Pilate door-
loopt de inhoud en opbouw van een 
interne training, vertelt hoe mensen 
leren, hoe je omgaat met weerstand, 
presentaties maakt, enz. 

Bart is een volbloed leerbeest, een 
geboren verteller en een bezield op-
leider. Hij is bedreven in mentorschap, 
conflicthantering, klantvriendelijkheid, 
bedrijfsinterne communicatie en werken 
vanuit kernkwaliteiten. Bart: “Honder-
den bouwtechnische bedrijven in Vlaan-
deren en Nederland worden al bezield 
door samenwerking, mentorschap en 
opvang van nieuwe werknemers.”

De Mentoropleiding in de bouwsector 
duurt één dag. Je kan hiervoor terecht 
in Antwerpen, in Mechelen en in Turn-
hout.

De Mentorop-
leiding in de 
bouwsector is 
erkend door het 

Fonds voor Vakopleiding in de 
Bouwsector (fvb). Je hebt dus 
recht op een sectorpremie.

TEGEMOETKOMINGEN 
fvb Constructiv  voor 
arbeiders PC 124*

Weekdagopleidingen
€ 15/u voor de arbeider 
+ tussenkomst in de 
opleidingskost
*incl. 1 zaakvoerder indien 
vergezeld door een arbeider

Zaterdagopleidingen
€ 50/zaterdag voor de 
arbeider + tussenkomst  
in de opleidingskost

Winteropleidingen
€ 40/dag voor de arbeider 
+ tussenkomst in de 
opleidingskost

http://fvb.constructiv.be

OOK ALS 
WINTEROPLEIDING!
Je vindt deze opleiding ook 
in ons ruime aanbod aan win-
teropleidingen, het voorde-
lige opleidingssysteem voor 
bouwarbeiders bij winterver-
let. Wie een winteropleiding 
volgt tussen 1 december en 
31 maart heeft recht op een 
werkloosheidspremie van de 
RVA en een tussenkomst van 
het fvb. Kijk ook op syntra-ab.
be/winteropleidingen



Remeha streeft elke dag opnieuw naar zinvolle innovaties 
die voldoen aan de wensen en behoeften van zowel de 
professionele als particuliere gebruiker. 

Remeha brengt warmte en warm water comfort in
huis en maakt daarbij het verschil als het gaat om 
duurzaamheid en optimalisatie van comfort. 

Remeha, absolute nummer één in de markt van de 
groot vermogen ketels, biedt ook oplossingen voor 
de huishoudelijke markt: zo behoren 
gaswandketels, gasvloerketels, stookoliebranders, 
boilers, thermostaten en hernieuwbare 
energietoepassingen tot het Remeha gamma. 

Via hernieuwbare energie in de vorm van zonnesystemen 
en warmtepompen werkt Remeha mee 
aan een groenere toekomst. 

Remeha houdt Plopsa warm 

Wist je dat alle pretparken van 
Plopsa in binnen- en buitenland 
door Remeha verwarmd worden?

Beleef de leukste tijd op de nieuwste
attractie „Dino Splash” in Plopsa Coo 
en wordt in Plopsa De Panne 
comfortabel drooggeblazen in de
Remeha drooghut. Of geniet 
zwemmend in het heerlijk verwarmde 
Plopsaqua complex. 
 
Om deze unieke samenwerking in 
de kijker te zetten is Remeha
o�cial Plopsa Partner. 

meer info: http://plopsa.remeha.be 

Warmte en warm water
comfort in huis 

Meer informatie over de Remeha producten 
en diensten?
 
Scan de QR-code hiernaast of ga naar 
www.remeha.bethe feeling

of warmth
Remeha NV
Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem • T +32 (0)3 230 71 06 • F +32 (0)3 354 54 30  • E info@remeha.be   remeha.be
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“De praktijk sluit volledig aan op de 
theorie”, vertelt Nico. “De docenten 
beantwoorden je vragen vanuit hun 
eigen ervaring. Het zijn vakmensen die 
je echt willen verderhelpen. Ik ben er 
zekerder door geworden en ik werk 
nu volledig volgens alle normen en 
voorschriften.”

Vandaag is Nico een allrounder: hij 
plaatst vloeren en tegels, isoleert 
zolders, voert allerlei afwerkingen 
uit en pakt volledige renovaties van 
badkamers aan. “Werken in een huis 
moeten degelijk, maar ook snel gaan, 
zodat mensen met een minimum aan 
overlast hun droom gerealiseerd zien. 
Ik geef hen advies en heb oplossingen 
voor elk budget.”

nicovanespen.be

Projecten volgens het boekje
 

Nico Van Espen is zelfstandige in de bouw. Hij wilde zijn 
vakkennis uitbreiden, zodat hij volledige projecten kon 
afwerken. In de campus van Mechelen volgde hij 
3 bijkomende opleidingen: aannemer stukadoor, 
aannemer vloeren en tegels en ruwbouwaannemer.

Nico Van Espen: 
“De praktijk sluit 
volledig aan op 
de theorie”

MEER INFO OVER DE OPLEIDINGEN 
VOOR DE BOUWSECTOR VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE/SECTOR/BOUW-EN-
HOUT

Bouwvakkers van een 
onderneming binnen paritair 
comité 124 en met een 
rsz-kengetal 024, 026, 044 
of 054, krijgen sectorale 
steun voor zo goed als alle 
bouwopleidingen. 

Contacteer je regionale 
FVB Constructiv-opleidings-
adviseur. 

http://fvb.constructiv.be 

WIST JE DIT

SCHRIJF JE NU IN!

Opleiding droge afbouw  
10 avonden in Turnhout 
vanaf 6 maart

Opleiding behangwerk 
10 avonden in Turnhout 
vanaf 16 januari

van de mensen werkzaam 
in de bouw, is technicus.

83%

BOUW, TECHNIEK EN TUIN

Remeha streeft elke dag opnieuw naar zinvolle innovaties 
die voldoen aan de wensen en behoeften van zowel de 
professionele als particuliere gebruiker. 

Remeha brengt warmte en warm water comfort in
huis en maakt daarbij het verschil als het gaat om 
duurzaamheid en optimalisatie van comfort. 

Remeha, absolute nummer één in de markt van de 
groot vermogen ketels, biedt ook oplossingen voor 
de huishoudelijke markt: zo behoren 
gaswandketels, gasvloerketels, stookoliebranders, 
boilers, thermostaten en hernieuwbare 
energietoepassingen tot het Remeha gamma. 

Via hernieuwbare energie in de vorm van zonnesystemen 
en warmtepompen werkt Remeha mee 
aan een groenere toekomst. 

Remeha houdt Plopsa warm 

Wist je dat alle pretparken van 
Plopsa in binnen- en buitenland 
door Remeha verwarmd worden?

Beleef de leukste tijd op de nieuwste
attractie „Dino Splash” in Plopsa Coo 
en wordt in Plopsa De Panne 
comfortabel drooggeblazen in de
Remeha drooghut. Of geniet 
zwemmend in het heerlijk verwarmde 
Plopsaqua complex. 
 
Om deze unieke samenwerking in 
de kijker te zetten is Remeha
o�cial Plopsa Partner. 

meer info: http://plopsa.remeha.be 

Warmte en warm water
comfort in huis 

Meer informatie over de Remeha producten 
en diensten?
 
Scan de QR-code hiernaast of ga naar 
www.remeha.bethe feeling

of warmth
Remeha NV
Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem • T +32 (0)3 230 71 06 • F +32 (0)3 354 54 30  • E info@remeha.be   remeha.be

Na onze opleidingen aannemer 
pleisterwerken, tegelzetten en 
ruwbouwafwerking krijg je een 
officieel getuigschrift. Ze starten 
telkens in het najaar, maar via 
onze website kan je je naam al 
doorgeven als je interesse hebt. 
Je krijgt dan bericht zodra je kan 
inschrijven.
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DAGOPLEIDING - 4 SESSIES 

DUURZAAM BOUWEN 
MET HOUTSKELET

In de Scandinavische landen is hout-
skelet al decennia lang een traditie. 
Hout is veelzijdig en je kan er veel 
kanten mee op. 

Ook op vlak van energiebesparing wil 
men het onderste uit de kan halen. 
Ecologisch en duurzaam bouwen wint: 
lage- en nulenergiewoningen of pas-
siefhuizen verschijnen steeds meer in 
het straatbeeld. 

Houtskeletbouw vraagt om een andere 
technische aanpak en benadering dan 
de traditionele methodes. Met deze 
opleiding krijg je inzichten in de lucht-
dichtheid, bouwfysische, akoestische 
eigenschappen enz. 

VERPLICHTE VORMING 2017  

PERMANENTE 
VORMINGEN 

Elke verslaggever in de bouw 
moet jaarlijks 2 types permanente 
vorming volgen. Syntra AB is 
hiervoor een erkende instelling:
• vrije inhoud: een basispakket 

van 8 uur uit een erkend aanbod, 
over vrij te kiezen onderwerpen 

• verplichte inhoud: afhankelijk van 
de geplande wijzigingen legt de 
minister een aantal uren over een 
bepaald onderwerp vast.

De verplichte vorming 2017 bevat 
4 uur over de EPN-methode voor 
niet-residentiële gebouwen (basis) 
en 2 uur over de wijzigingen aan 
de EPW-methode vanaf 2017. 

Voor verslaggevers die dieper op de 
materie willen ingaan, is het interes-
sant om de verplichte vorming van 
6 uur aan te vullen met vrije 
vormingen waarin de nieuwe EPN-
methode verder wordt uitgediept.

OPLEIDINGEN 
WAARUIT JE KAN 
KIEZEN

• EPB-verslaggeving:  
luchtdichtheidswaarden

• One-day-topic: thermografie 
• One-day-topic: ventilatie
• Ventilatieverslaggever
• Energiezuinig bouwen:  

Bijna Energie-Neutraal (BEN)
• Energieadvies op basis van  

EPB-berekening

BOUW EN TECHNIEKBOUW, TECHNIEK EN TUIN

Anja Maras volgde de korte 
opleiding ‘One-day topic: 
thermografie’.

“Als dakwerkbedrijf waren 
we op zoek naar een goede 
thermocamera. De vertegen-
woordiger stelde voor om 
deze korte training te volgen. 

Hij was zelf de docent, dus 
waren meteen zeker dat de 
opleiding vakkundig was. De 
sessies verliepen in een ont-
spannen en aangename sfeer 
en werden afgestemd op de 
noden van de deelnemers.

Nu gebruiken we het toestel 
met kennis van zaken tijdens 
onze werkzaamheden, 
hoofdzakelijk bij lekken die 
we met het blote oog niet 
kunnen vaststellen.”

Aimé De Langlestraat 28
2845 Niel
Tel/Fax: 03 888 33 48
BTW nr.: BE 0881.192.540

GSM: 0479 70 70 74
GSM: 0478 27 90 11

info@dakwerken-maras.be
www.dakwerken-maras.be
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BOUW, TECHNIEK EN TUIN

In deze erg praktische dagopleiding 
kom je dus afwisselend op de Syntra-
campus en in een leerbedrijf, waar we 
jou ook begeleiden. Omdat je meteen 
al praktijkervaring opdoet, sta je veel 
steviger in je schoenen. Je leert om-
gaan met collega’s, bouwt een relatie 
op met een potentiële werkgever en je 
leert de sector van binnenuit kennen. 

Wat staat er op het programma? 
Om te beginnen krijg je een basis in 
elektriciteit. Daarna leer je alles over 
montage-activiteiten, schakelingen, 
installaties en elektrische schema’s. 
Ook het gebruik van steigers komt 
aan bod. Vooraf aan je eindproef, 
word je opgeleid in elektrische 
comfortvoorzieningen, praktische 
motorschakelingen. Je krijgt ook een 

module bedrijfsbeheer, zodat je met 
je diploma ook zelfstandig aan de 
slag kan.

Elektrotechnisch installateur: 
al doende leren  

Bij Syntra in Mechelen kan je inschrijven voor de dag- of 
avondopleiding elektrotechnisch installateur. Meer dan de 
helft van de dagopleiding ben je al actief bezig op de werk-
vloer.

MEER INFO OVER DE OPLEIDING 
ELEKTROTECHNISCH  
INSTALLATEUR VIND JE OP  
SYNTRA-AB.BE

OOK VOOR VROUWEN

Martine 
Ceulemans is 
als project-
manager bij 
een informa-
ticabedrijf 
verantwoor-
delijk voor de 
elektriciteit, 

bekabeling, koeling, monitoring enz. 
van datacenters. Ze volgde de oplei-

ding ‘Elektrotechnisch installateur’ om 
met klanten, leveranciers en aanne-
mers te kunnen overleggen, en om 
haar team te kunnen aansturen. Nu 
steekt ze soms zelf ook de handen uit 
de mouwen. “Vrouwen zijn goed in 
organisatie en time management. Als 
je dat kan aanvullen met technische 
kennis, krijg je respect en vertrouwen. 
En met een technisch diploma ben je 
quasi zeker van werk.”

ZIN OM IN TE SCHRIJVEN? 
Neem rechtstreeks contact 
op met de Syntra-campus in 
Mechelen: mechelen@syntra-ab.be 
of 015 29 39 80.

VORMELEK VZW

Vormelek vzw betaalt aan 
de werkgevers onder PSC 
149.01 (rsz-prefix 067 of 
467) een premie tot € 15,5 
per uur voor elke arbeider 
die een niet-bedrijfsspe-
cifieke opleiding met het 
Vormelek-label volgt. (Mini-
maal 3u en tussen 7 en 17u)  

De premie moet ten laatste 
3 werkdagen voor de start 
van de opleiding worden 
aangevraagd. Voor meer 
inlichtingen neem je best 
contact op met Vormelek: 
www.vormelek-formelec.be
vzw Vormelek, Marylaan 16, 
1120 Brussel, T 02 476 16 76

van de mensen die werken 
op Belgische bouwwerven, 
zijn vrouwen. In 2016 bete-
kende dit 143.475 mannen 
tegenover 1.277 vrouwen. 

1%



Een passie voor techniek?

@eandis_jobs

www.eandis.be/jobs

eandis jobs

linkedin.com/company/eandis

Misschien word jij onze nieuwe collega!

9030990_Syntra_210x225_5 mm_0416SC.indd   1 18/04/16   10:58
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BOUW EN TECHNIEK

DAGOPLEIDING - 1 OF 2 SESSIES 

BA4 GEWAARSCHUWD 
PERSOON

Alleen ‘gewaarschuwde personen’ 
mogen bepaalde werkzaamheden in 
de buurt van een elektrische installatie 
uitvoeren. Zij zijn op de hoogte van 
de gevaren en de juiste werkwijze om 
de taken uit te voeren. Denk bijvoor-
beeld aan het vervangen van lampen, 
opnieuw inschakelen van thermische 
beveiligingen. Er is een verschil in de 
opleiding voor mensen die wel of niet 
elektrisch geschoold zijn. 

DAGOPLEIDING - 4 SESSIES 

BA5 VAKBEKWAAM 
PERSOON

Deze opleiding is onmisbaar voor 
personeel dat instaat voor installatie, 
uitbating en onderhoud van elektrische 

DAVONDOPLEIDING - 2-17 SESSIES

INBRAAKBEVEILIGING

Krijg je als elektrotechnisch installateur 
wel eens de vraag om alarmsystemen te 
plaatsen? Of ben je erkend als bevei-
ligingsfirma en werf je personeel aan? 
Voor je mag starten in de sector van 
alarm- en beveiligingssystemen, ben je 
verplicht om één of meerdere opleidin-
gen te volgen, naargelang je functie of 
statuut. 

Bij Syntra AB vind je erkende basisoplei-
dingen en bijscholingen voor ‘installatie 
en onderhoud’, ‘leidinggevend perso-
neel’ en ‘conceptie’, de bepaling welke 
ruimten moeten worden beveiligd en 
welk materiaal daarvoor nodig is. 

ZATERDAGOPLEIDING  – 10 SESSIES 

BASISOPLEIDING 
ELEKTRICITEIT

Na deze opleiding kan je zelfstandig een 
plan interpreteren, de basis- en relais-
schakelingen uitvoeren, borden bedra-
den en samenstellen a.d.h.v. het plan. Je 
hebt basiskennis van huishoudelijke elek-
triciteit, basisschakelingen en het AREI.

BOUW, TECHNIEK EN TUIN

KNELPUNT-
BEROEPEN IN DE 
BOUWSECTOR

De RVA publiceerde in juni 
2016 opnieuw een lijst van be-
roepen waar er grote vraag is 
naar geschoolden. In deze lijst 
staan heel wat beroepen in de 
bouw, zoals:

•  centrale verwarming en  
sanitaire installaties (ongeacht 
de specialiteit)

•  climatisatie, koel- en  
verwarmingstechniek

•  elektriciteit, elektrische  
installaties 

•  elektrotechniek en elektronica
•  energiemanagement
•  integrale veiligheid

JE ZIT DUS NOG ALTIJD 
GOED MET EEN TECHNISCHE 
OPLEIDING!

installaties. Een BA5 vakbekwaam per-
soon kent alle risico’s van elektriciteit 
en kan correct reageren bij problemen 
of ongevallen. Volgens het Algemeen 
Reglement voor de elektrische instal-
laties en de Wet op het welzijn moeten 
BA5 vakbekwame werknemers door 
de werkgever worden aangeduid. Bij 
succesvolle afronding van de opleiding 
krijg je een attest.

Een passie voor techniek?

@eandis_jobs

www.eandis.be/jobs

eandis jobs

linkedin.com/company/eandis

Misschien word jij onze nieuwe collega!

9030990_Syntra_210x225_5 mm_0416SC.indd   1 18/04/16   10:58



Lid van Bouwunie of Unizo?
 

Pro�teer dan van 10% korting, direct op factuur.
 

Enkel geldig op korte opleidingen
(niet-gecerti�ceerde opleidingen en 

gecerti�ceerde bijscholingen).

1310 bouwunie unizo.pdf   1   17/10/2013   16:36:00

testo NV
Industrielaan 19 • 1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61 • Fax 02/582 62 13
info@testo.be

Meetapparatuur 

voor de

professional

www.testo.be

verwarming - klimaat

koeltechniek - thermografie

Naamloos-1.indd   1 3/23/2015   11:31:50 AM
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TUINAANNEMER-TUINVERZORGER

Deze opleiding kan je combineren met 
je huidige baan. Je komt enkele keren 
per week naar de cursus, ’s avonds of 
overdag, en je behaalt je diploma op 
twee jaar. Het kan zowel in Leuven als 
in Turnhout. 

Ook in een leer-werksysyteem
Heb je de gelegenheid om te kiezen 
voor de voltijdse dagopleiding, dan 
kan je al na één jaar je diploma beha-
len. Bij de dagopleiding ben je meer 
dan de helft van de tijd aan de slag bij 
een erkend leerbedrijf, uiteraard onder 
onze begeleiding. Je leert de sector 
van binnenuit kennen en je doet waar-
devolle werkervaring op, waarmee je 
nadien makkelijker werk vindt. Boven-
dien behoud je je kindergeld tijdens 
het opleidingsjaar.  

Meer info vind je op syntra-ab.be/
werkplekleren.

Tuinen ontwerpen en verzorgen
Hou jij ervan om in de natuur te werken? Dan kan je 
bij Syntra AB terecht voor een korte opleidingen over 
groendaken, zwemvijvers, verticale tuinen, snoeien enz. 
Wil je van tuinen je beroep maken, ga dan voor een 
opleiding met officieel diploma. 

Stephan Duyts, docent:

 “Een tuin moet 
aangepast kunnen 
worden aan de ge-
zinssituatie zonder 
dat de basisstructuur 
verandert. Daar 
moet de ontwerper 
rekening mee houden. 
Dat houden we onze 
cursisten dan ook 
steeds weer voor.”

MEER INFO OVER DE TUINOPLEI-
DINGEN VIND JE OP SYNTRA-AB.BE/
SECTOR/GROENSECTOR

nieuw
AVONDOPLEIDING – 1 SESSIE

ONDERHOUD VAN 
EEN GROENDAK 

Groendaken vullen levenloze daken 
opnieuw in en verruimen de 
leef-oppervlakte. In onze opleiding 
‘Groendaken en daktuinen’ kom je 
alles te weten over de mogelijk-
heden, technieken en systemen om 
een duurzaam groendak of 
daktuin/-terras aan te leggen. 

In deze vervolgopleiding gaan we 
een stapje verder. Je hebt een 
groendak aangelegd maar hoe 
voorzie je in het onderhoud ervan? 
Docent Johan Beernaert geeft een 
antwoord op mogelijke problemen 
rond beplanting en bemesting en 
geeft algemene richtlijnen. 
Alle opbouwsystemen komen in 
aanmerking.

BOUW EN TECHNIEKBOUW, TECHNIEK EN TUIN

AVONDOPLEIDING – 3 SESSIES 

AANLEG VAN 
ZWEMVIJVERS

Zwemvijvers bieden heel wat moge-
lijkheden. Ze kunnen er uitzien als een 
zwembad, maar ook als een natuur-
vijver. Hoe leg je een zwemvijver aan? 
Wat met de planten en hun onderhoud? 
Kunnen er vissen in? Welk pomp-
systeem gebruiken? Wat zijn de voor-
delen naast een zwembad? Dit en veel 
meer tijdens deze opleiding.



 
 

professionele productopleiding

  bij Bulex

  Volg een 

DROGENBOS 
Golden Hopestraat 15  
1620 Drogenbos

GENT 
Schaessestraat 13/001 
9070 Destelbergen

Voor wie?  
Installateurs in de verwarmingssector 
 
 
Waar?  
In één van onze twee Centres of Excellence in

Inschrijven doet u heel eenvoudig via  

www.bulex.be/opleidingen

Contacteer ons: training@bulex.be - 02/555.13.16
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BOUW
Basisopleiding planlezen 6 M
Basistechnieken van het bepleisteren van muren 10 T
Basistechnieken van het plaatsen van chape/dekvloer 8 T
Behangwerk  MET GETUIGSCHRIFT 10 T
Droge Afbouw  MET GETUIGSCHRIFT 10 T
Herkennen van bouwfouten 1 M
Kostprijsberekening: offerte en werkvoorbereiding 1 M/T
Kostprijsberekening: voorcalculatie 1 M/T
Mentoropleiding in de bouwsector 2 A/L/M/T
Planlezen bij renovatiewerken 6 M
Prijsberekening in excel voor de bouw- en houtsector / 3 M
Sanitaire technieken 4 M
Verwarmingswetgeving 3 T
Verzekeringen in de bouwsector 1 M
Vochtproblematiek in woningen 2 M
Basisopleiding planlezen 6 M
Verwarmingswetgeving 3 T
DUURZAAMHEID
Centrale verwarming voor energiedeskundige 5 M
Duurzaam bouwen met houtskeletbouw 4 M
Energie-advies geven op basis van EPB-berekening 2 T
Energiedeskundige Type A  MET GETUIGSCHRIFT 12 M
Energiedeskundige Type A  MET GETUIGSCHRIFT 12 T
Energiezuinig bouwen: Bijna EnergieNeutraal (BEN) 1 M
EPB-verslaggeving: luchtdichtheidswaarden 2 M/T
One-day-topic: thermografie 2 M
One-day-topic: ventilatie 2 M
Permanente vorming - Verplichte inhoud 2 M
SketchUp voor energiedeskundigen 2 T
Ventilatieverslaggever 2 M
Vochtproblematiek in woningen 2 M
Vooropleiding energiedeskundige type A 5 T
Vooropleiding energiedeskundige type A 5 M
ELEKTRO EN TECHNIEK
Actualisatie certificaat in de koeltechniek CAT I en II  MET GETUIGSCHRIFT 1 M
BA4 - gewaarschuwd persoon voor elektrisch geschoolden - Pools 4 M
BA4 Gewaarschuwd persoon voor elektrisch geschoolden 2 L/M/T
BA4 Gewaarschuwd persoon voor niet-elektrisch geschoolden 1 L/M/T
BA5 Vakbekwaam persoon - Pools 4 M
BA5 Veilig werken aan elektrische installaties (vakbekwaam persoon) 4 L/M/T
Basisopleiding elektriciteit 10 M
Centrale verwarming voor de energiedeskundigen 5 M
Commerciële attitude voor techniekers 2 M
Examen certificaat in de koeltechiek cat I en II  MET GETUIGSCHRIFT 2 M
Hernieuwing certificaat onderhoud en controle stookolietanks  MET GETUIGSCHRIFT 2 M
Hernieuwing certificaat Vloeibare brandstoffen  MET GETUIGSCHRIFT / 3 M
Hernieuwing Erkend technicus gassvormige brandstoffen GI  MET GETUIGSCHRIFT 3 M/T
Hernieuwing Erkend technicus gassvormige brandstoffen GI  MET GETUIGSCHRIFT 3 M
Hernieuwing Erkend technicus gassvormige brandstoffen GI / GII  MET GETUIGSCHRIFT 3 T
Hernieuwing Erkend technicus gassvormige brandstoffen GI / GII  MET GETUIGSCHRIFT 3 T
Inbraakbeveiliging basisopleiding - Installatie en onderhoud  MET GETUIGSCHRIFT 17 M
Inbraakbeveiliging basisopleiding - Leidinggevend personeel  MET GETUIGSCHRIFT 17 M

Opleidingen Bouw, techniek en tuin - voorjaar 2017

Inbraakbeveiliging bijscholing - Conceptie  MET GETUIGSCHRIFT 4 M
Inbraakbeveiliging bijscholing - Installatie en onderhoud  MET GETUIGSCHRIFT 4 M
Inbraakbeveiliging bijscholing - Leidinggevend personeel  MET GETUIGSCHRIFT 2 M
Oplossen van technische storingen 6 M
Verlichtingsadviseur 7 T
Vooropleiding certificering koeltechnici cat I en II  MET GETUIGSCHRIFT 6 M
Werken met KNX ETS5-domoticasoftware 4 M
GROENBOUW
Aanleg van zwemvijvers 3 L/T
Groendaken en daktuinen 2 L/T
Onderhoud van een groendak 1 L/T
Snoeien 2 T
Snoeien 2 L
Tuintekenen met SketchUp 5 L/T
Tuintekenen met SketchUp 5 T
ONTWERPEN
Autocad 8 A/M/T
Autocad 8 A/M
Autocad 3D 4 A/M
Masterclass Photoshop: werken met 3D-afbeeldingen 2 A/M
Revit 10 A/M
SketchUp 4 A/T/M
SketchUp 4 A/M
Tekla Structures 10 M
Tuintekenen met SketchUp 5 L/T
Tuintekenen met SketchUp 5 T
VEILIGHEID, PREVENTIE EN MILIEU
Asbest - eenvoudige handelingen  MET GETUIGSCHRIFT 2 T
Asbest - eenvoudige handelingen  MET GETUIGSCHRIFT 1 L/M/T
Asbest - eenvoudige handelingen  MET GETUIGSCHRIFT 2 L/T
Asbest - eenvoudige handelingen - Pools  MET GETUIGSCHRIFT 2 M
Asbestverwijdering daken  MET GETUIGSCHRIFT 2 M
Hanteren van kleine blusmiddelen 1 M/T
Hoogwerker (IS-005) 2 A
Preventieadviseur niveau 2 versneld traject 70 M
Vastgoed en bodemwetgeving: aandachtspunten bij overdracht van vastgoed 1 A
Vastgoed en bodemwetgeving: aandachtspunten bij overdracht van vastgoed 1 A
VCA Basisopleiding 2 L/M/T
Veilig werken op hoogte 2  MET GETUIGSCHRIFT 2 A/M
Werfsignalisatie 2 M/T

Legende: 
A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor alle 
praktische informatie: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- prijzen voor deelname en eventuele kosten 

voor materiaal, grondstoffen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

Opleiding Sessies CampusOpleiding Sessies Campus

BOUW, TECHNIEK EN TUIN
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VOERTUIGEN EN METAAL

Wielen, motoren en carrosserie
 

Van garagehouder tot carrossiehersteller, hulpmecanicien 
of fietsenmaker… Syntra AB is sterk in praktijkgerichte 
opleidingen voor professionals in voertuigen. Onze garages 
en leslokalen zijn perfect uitgerust om je met goede 
materialen te laten werken. 

START OP 17 JANUARI – 5 SESSIES 

DIAGNOSE IN DE 
VOERTUIGTECHNIEK: 
GEVORDERDEN

Elke autotechnicus komt dagelijks in 
aanraking met complexe storingen in 
voertuigen. Ken je de basis van diag-
nosestellen? Heb je het gevoel dat je 
kennis mist? We stellen diagnoses aan 
de hand van een diagnoseapparaat en 
bekijken de problemen die zich bij net-
werken en modules stellen. We lezen 
foutcodes uit, analyseren live data en 
geven de correcte waarden mee.  

AVONDOPLEIDING – 8 SESSIES 

BASIS LAKWERK-
TECHNIEKEN VOOR 
MOTORFIETSEN

In deze korte opleiding leert onze 
docent je verschillende technieken 
en het gebruik van verschillende 
materialen om lakwerkherstellingen 
te verrichten. 

AVONDOPLEIDING – 8 SESSIES 

RESTAURATIE EN ONDER-
HOUD VAN OLDTIMERS: 
CARROSSERIE VOOR 
GEVORDERDEN

Oldtimers zijn zeer in trek en dus 
stijgt de vraag voor het opmaken van 
deze auto’s. Om de medewerkers van 

garages en carrosserieherstellers bij 
te scholen is er deze speciale module. 
Oldtimers zijn namelijk fragieler dan 
de moderne wagens en hebben een 
speciale behandeling nodig.
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Waarom vinden  
jongeren ons 
interessant?

Voltijdse  
dagopleidingen 
Bij Syntra AB leer je ‘al doende’. 
Praktijk vinden wij vanzelfsprekend. 
Onze lesgevers ook, want zij staan er 
met beide voeten in. En als er één 
belangrijk kenmerk is voor onze 
dagopleidingen, dan zijn het wel de 
uitgebreide stages. 

Ontdek ze allemaal: 
syntra-ab.be/dagopleidingen 

Werkplekleren
Meer dan de helft van de tijd ben je aan de slag bij 
een erkend leerbedrijf, terwijl je intensief wordt 
begeleid.  Steeds meer van onze dagopleidingen 
zullen we volgens het leer-werksysteem aanbieden. 
Vandaag kan je al inschrijven voor:
- Brood- en banketbakker (Leuven en Turnhout)
- Elektrotechnisch installateur (Mechelen)
- Tuinaannemer-tuinverzorger (Leuven en 
Turnhout)

Meer op syntra-ab.be/werkplekleren

Leertijd
Jongeren tussen 15 en 25 kunnen via de 
Leertijd hun diploma voor het secundair 
onderwijs halen, terwijl ze al volop 
ervaring opdoen bij een leerbedrijf. Je 
komt één dag per week naar de les, de 
andere vier ben je aan het werk.  
Je krijgt maandelijks een vergoeding 
voor je inspanningen en behoudt de 
kinderbijslag. 

Check it out op leertijd.be 

“87% van de jongeren die slagen in 
de leertijd, hebben direct een job.”

321

Leren van professionals
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VOERTUIGEN EN METAAL

IK PLEIT VOOR 
DE LEERTIJD!
Ben jij tussen 15 en 25 jaar en zijn schoolbanken niets voor 
jou? Je kan volop ervaring opdoen bij een leerbedrijf. 

Je komt één dag per week naar de les, 
de andere vier ben je aan het werk. Je 
verdient meteen al wat bij, je behoudt 
je kinderbijslag én je krijgt de mogelijk-
heid om je diploma secundair onder-
wijs te behalen. 

In de leertijd heb je een ruime keuze 
van beroepen die je al doende kan le-
ren, zeker in de sectoren bouw en hout, 
elektro, voertuigen metaal.

Yves Sneyers, docent fietshersteller in 
de leertijd: “Sommige jongeren starten 
met een negatieve schoolervaring, 
al dan niet met leermoeilijkheden. 
De leertijd biedt hen een schitterend 

alternatief: ze doen wat hen echt 
interesseert en ze groeien in arbeids-
attitude, handigheid en inzicht. Onze 
leerjongeren hebben ‘slimme handen’ 
en vinden op deze manier hun weg in 
het leven. Daarbij komt dat ze als vak-
mensen meestal goed hun boterham 
verdienen.”

Yves Sneyers, docent: 
“Jongeren met slimme 
handen verdienen 
meestal goed hun 
boterham.”

MEER WETEN OVER 
LEERTIJD?
Ga eens kijken op leertijd.be!

SVEN WERD FIETSEN-
MAKER IN LEERTIJD
“Op mijn 15e begon ik te 
werken in de fietsenzaak 
van mijn broer. Ik volgde 
2 jaar de opleiding fiets-
mecanicien in de Leertijd. 
Daarna heb ik nog 2 jaar
 ‘verkoop’ gedaan in de-
zelfde zaak, dit ook via de 
leertijd. Nu ben ik 19 en ik 
ben als zelfstandige mee in 
zijn bvba gestapt. 
Ik heb voor Syntra gekozen 
omdat ik zo alles kon leren 
in de praktijk en niet alleen 
maar in de boeken. Voor mij 
was dat zeker een goede 
beslissing.” 
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ZATERDAGOPLEIDING – 6 SESSIES 

ELEKTRODE- EN 
AUTOGEENLASSEN

Een perfecte cursus voor zelfstandigen 
of werknemers die bruikbare kennis 
willen opdoen. 
Voorkennis is niet vereist. De docent 

AVOND- OF DAGOPLEIDING –  
6 MAANDEN OF 1 JAAR 

POLYVALENT LASSER 

Deze praktijkgerichte opleiding geeft 
je de kans om uit te groeien tot een 
vakspecialist waar grote nood aan is 
op de arbeidsmarkt. Je krijgt eerst een 
overzicht van 4 verschillende lasproce-
dés: gaslassen, booglassen, halfauto-
matisch lassen en TIG-lassen. Daarna 
specialiseer je in gas- of booglassen 
met beklede elektroden/MAG/TIG. Na 
de cursus volgt een extra sessie waarin 
je een proef aflegt. Ben je geslaagd, 
dan kan je je als volleerd lasser aan heel 
wat werkaanbiedingen verwachten.

ZEKER VAN EEN JOB

Voor deze beroepen zijn er nog 
steeds te weinig geschoolde 
kandidaten: 

•  autotechnieken
•  chauffeur zwaar vrachtvervoer
•  industrieel onderhoudstechnie-

ker of mecanicien
•  mechanica, elektromechanica  

(ongeacht de specialiteit)
•  metaalbewerking en metaal-

constructies (ongeacht de 
specialiteit)

•  werktuigkunde (o.m. montage, 
afstelling en onderhoud machi-
nes, bestuurder)

Ben je als werkzoekende 
ingeschreven bij de VDAB? 
Dan kom je misschien in aanmer-
king voor een tussenkomst als je 
een opleiding volgt voor een 
officieel erkend knelpuntberoep. 
Stel de vraag aan je trajectbege-
leider van de VDAB of RVA.

DAGOPLEIDING – 6 SESSIES 

HEFTRUCK – 
BASISOPLEIDING

We leren je verschillende 
basistechnieken om dynamisch rijden 
te kunnen combineren met productief 
werken. Met deze opleiding voorkom 
je ongevallen en letsels en vermijd je 
schade aan producten. We leren je ook 
defecten en storingen aan de heftruck 
vaststellen en melden.

toont je welke uitrusting je best 
gebruikt en wat de veiligheidsvoor-
schriften zijn. Daarna ga je aan de 
slag met het lasmateriaal en leer je 
verschillende technieken beheersen. 

Ons gloednieuw lasatelier in de 
campus van Antwerpen.
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VOERTUIGEN EN METAAL

Opleidingen Voertuigen 
en metaal - voorjaar 2017

VOERTUIGEN
Basis lakwerktechnieken voor motorfietsen 8 T
Diagnose in de voertuigtechniek: gevorderden 5 M
Restauratie en onderhoud van oldtimers: carrosserie voor gevorderden 8 M
Restauratie en onderhoud van oldtimers: mechanica 7 M
Rijschoolinstructeur - gratis infosessie 1 M
Rijschoolinstructeur  MET GETUIGSCHRIFT / 40 M
Technologische vernieuwingen door Euro 6-norm 2 M
WERKTUIGKUNDE EN METAAL
Elektrode- en autogeenlassen 6 M
Polyvalent lasser  MET GETUIGSCHRIFT 1 jaar A
Polyvalent lasser (VDO)  MET GETUIGSCHRIFT 6 mnd A
Smeden tussen hamer en aambeeld gevorderd 8 M
TRANSPORT EN LOGISTIEK
Alle documenten internationale handel 4 A
Bediener Rolbrug (IS-011) 2 A
Btw voor de transportsector 1 M
Heftruck gevorderden (IS-001) 2 A
Heftruck occasioneel gebruik 2 A
Heftruck: basisopleiding 6 A
Het CMR-verdrag en de vrachtbrief 2 A
Inco terms 2 M/T
Nascholing vakbekwaamheid: CMR en ongevalsaangifte 2 L/M/T
Nascholing vakbekwaamheid: EHBO + ongevalsaangifte 2 L/M/T
Nascholing vakbekwaamheid: Ladingbeveiliging 2 L/M/T
Nascholing vakbekwaamheid: rij- en rusttijden + digitale tachograaf 2 L/M/T
Nascholing vakbekwaamheid: wegcode en het Europees aanrijdingsformulier 2 L/M/T
Plannen en organiseren van transportopdrachten 2 A
Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg  MET GETUIGSCHRIFT 29 M

Opleiding Sessies Campus

WIST JE DIT

VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEURS

De Europese richtlijn 2003/59/EG stelt dat alle 
bestuurders met een rijbewijs C of D naast het 
gewone rijbewijs ook een basiskwalificatie vak-
bekwaamheid moeten behalen. Daarna moet je 
elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om deze 
vakbekwaamheid te behouden.

In het voorjaar van 2017 kan je in verschillende 
campussen van Syntra deze  nascholingen voor je 
vakbekwaamheid volgen:
- CMR en ongevalsaangifte
- EHBO + ongevalsaangifte
- Ladingbeveiliging
- Rij- en russtijden + digitale tachograaf
- Wegcode en het Europees aanrijdingsformulier

Met het trefwoord ‘vakbekwaamheid’ krijg je 
een overzicht op onze website.

Legende: 
A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor alle 
praktische informatie: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- prijzen voor deelname en eventuele kosten 

voor materiaal, grondstoffen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

Surf naar syntra-ab.be/sector/voertuigen-en-
metaal en ontdek al onze opleidingen rond 
motorvoertuigen en tweewielers, werktuig-
kunde en metaalbewerking. Opleidingen in 
de logistiek vind je op syntra-ab.be/sector/
transport-en-logistiek. 

Ook als de opleiding niet in het voorjaar 
staat ingepland, kan je toch je gegevens 
achterlaten, dan houden wij je op de hoogte.
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FINANCIEN 
EN VASTGOED
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FINANCIEN EN VASTGOED

... er een golf van verjong-
ing aan de gang is in onze 
bank- en verzekeringssector?

Oudere personeelsleden 
worden vervangen en door 
de financiële crisis is men 
op zoek naar frisse ideeën 
bij de nieuwe generatie. 
Jobs als kredietbeheerder, 
beleggingsadviseur of 
commercieel medewerker 
bij een bank, als risico-
analist of schadebeheerder 
bij een verzekeraar, staan in 
de aanbieding. 

... de lage rentes de Belg 
massaal richting vastgoed 
duwen? 

Zo blijkt uit cijfers van de 
notarissen over het 2de tri-
mester 2016. Door de zoek-
tocht naar rendement en de 
lage hypotheekrentes lag 
het aantal vastgoedtrans-
acties in het 2de kwartaal 
14% hoger dan in dezelfde 
periode vorig jaar en dat 
was een absoluut record.

WIST JE DAT...

Accountants en belastingconsulenten 
moeten over een periode van drie 
opeenvolgende jaren 120 uur beste-
den aan activiteiten die bijdragen tot 
een betere professionele kennis. Per 
kalenderjaar dienen minstens 20 uur te 
worden gevolgd. 

Syntra AB is door het Instituut van 
de Accountants en Belastingsconsu-
lenten (IAB) en door het Beroepsin-
stituut van Erkende Boekhouders en 
Fiscalisten (BIBF) erkend als vor-
mingsoperator.

Ook vastgoedmakelaars hebben de de-
ontologische verplichting zich elk jaar 
een aantal uren bij te scholen. Wie titu-
laris is op het Tableau van vastgoedma-

Permanente vorming
 

Permanente vorming is een essentieel onderdeel van het 
beroep van financiële experts en vastgoedmakelaars. Door 
de verplichting om zich continu bij te scholen, streeft de 
sector naar een hoogstaande dienstverlening. 

kelaar, moet jaarlijks gemiddeld 10 uur 
permanente vorming volgen, berekend 
over een periode van twee jaar. 

Het Belgisch Instituut van Vastgoed-
makelaars (BIV) erkent deze korte 
opleidingen van Syntra AB als perma-
nente vorming:
- Basis vastgoedfotografie
- Fiscale aandachtspunten voor uw 

klant bij verkoop van vastgoed
- Plaatsbeschrijving
- Schattingen
- Syndicus
- Vastgoed inkopen in 6 stappen.
- Vastgoedmarketing van A tot Z
- Vastgoedfinanciering
- Vastgoedstylist (theorie en praktijk)
Hiervoor krijg je nadien een BIV-attest.

MEER INFO OVER DE 
OPLEIDINGEN VIND JE 
OP SYNTRA-AB.BE



Ontdek de app op
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FINANCIEN EN VASTGOED

Meer mensen verlaten het beroep 
dan er bijkomen. “Enerzijds is er de 
vastgoedmakelaar-syndicus, die in-
staat voor het beheer van gebouwen, 
anderzijds de vastgoedmakelaar-
bemiddelaar, die zich vooral inlaat met 
verhuur en verkoop van vastgoed”, 
vertelt Frank.

Het verschil in populariteit twee is 
groot. Van de bijna 2.000 actieve sta-
giairs in de zomer van 2016, wilden er 
dik 1.600 uitsluitend bemiddelaar wor-
den. Zo’n 230 wilden beide activiteiten 
doen en nog geen 100 van de stagiairs 
beoogde de job van syndicus.” 

Een syndicus uit de jonge generatie 
is Stephanie Dedecker. Haar taken 
zijn heel divers; ze krijgt vragen rond 
verzekering, bouwkundige problemen, 
bewonersconflicten, herstellingen 
enz. “Ik ben als technisch beheerder 
het aanspreekpunt voor de mede-
eigenaars. Soms gaat het om banale, 
‘vreemde’ of ingewikkelde zaken en 
dan is het aan mij om dit te filteren. Ik 
ben er ook nog lang niet op uitgeke-
ken. Alles evolueert constant, net als 
de wetgeving. Je moet bereid blijven 
om te leren, dus regelmatig bij te 
scholen. Het liefst volg ik een cursus in 
groep, zo deel je ervaringen.”

(bron: jobat.be)

Syndicus: weldra een knelpuntberoep?  
Het aantal syndici in Vlaanderen en Brussel blijft dalen. 
Binnenkort is het een knelpuntberoep, aldus BIV-woord-
voerder Frank Damen.

ZOEK OP SYNTRA-AB.BE/SECTOR/
VASTGOED NAAR DE OPLEIDING DIE 
JOU AANSPREEKT

Frank Damen: 

“Amper 17% van de 
stagiair-vastgoed-
makelaars staat open 
voor een job als 
syndicus.”

Onze vastgoed-
opleidingen worden door 
het BIV erkend als perma-
nente vorming. 
Meer hierover op p23.

COMPETENT 
NAAR DE BIV-TEST
 
Inspelend op de nieuwe 
regelgeving van het BIV, 
bereidt deze cursus je voor 
op de competentietest. 
We geven je een overzicht 
wat de BIV-test van jou 
verwacht. Samen met de 
ervaren docent krijg je nog 
enkele tips & tricks mee. 

Deze opleiding van 3 sessies 
kan je volgen in Antwerpen.

Op 21 maart starten we in 
onze Antwerpse campus 
met de 10 avondsessies 
van de opleiding Syndicus. 
Praktische informatie vind 
je op syntra-ab.be.

Luc Op de Beeck volgde de opleiding 
Syndicus: “Ik had al een aantal cursus-
sen gevolgd bij Syntra AB: Energiedes-
kundige A en Inleiding vastgoed. 
Tijdens mijn stage wou ik wat meer 
achtergrond. Het goede aan de 
opleiding is eigenlijk de docent, het is 
duidelijk iemand die weet wat hij 
vertelt, hij staat er middenin. Er was 
een goede stimulerende lessfeer. De 
groep was heel gevarieerd. Zo leer je 
veel bij door de vragen en opmerkin-
gen. Vooral de praktische tips zijn me 
bijgebleven. Nu heb ik als zelfstandige 
in een kantoor een 50-tal gebouwen in 
beheer. Zelf beheer ik er 6 en ik ben ik 
syndicus in 2 gebouwen.”
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FINANCIEN EN VASTGOED

Luc: “Als product- en toepassingsont-
wikkelaar voor een multinational krijg 
ik regelmatig te maken met financiële 
gegevens. En in de ondernemingsraad 
wordt informatie gedeeld over de 
financiële situatie van het bedrijf. 
Om mee te zijn volgde ik de cursus 
‘Meepraten met de boekhouder’. 

Met mijn nieuwe inzicht begrijp ik 
balansen en andere financiële rappor-
tages beter en kan ik gerichte vragen 
stellen naar de realiteit achter ‘de 
droge cijfers’. De lesgever kon alles 
illustreren met voorbeelden uit de 
praktijk en vroeg regelmatig naar onze 
beroepssituaties. Dat gaf een breed 
gamma van invalshoeken. Er was ruim-
te voor interactie. 

Ik zie het als een persoonlijke ont-
wikkeling om eens ‘over den draad’ 
gekeken te hebben.”

Meepraten met de boekhouder
 

Luc Bosiers en Tom Renders hadden allebei hun reden om 
zich meer op hun gemak te willen voelen wanneer financiën 
en boekhouding ter sprake komen.

Tom: “Wat kun je vragen aan je boek-
houder om te weten of het goed zit 
met je zaak? En wanneer weet je of 
je boekhouder zijn werk goed doet? 
Zijn mijn aftrekbare kosten geopti-
maliseerd? Zo’n dingen vraag ik me 
al een hele tijd af. Dankzij de sessies 
‘Meepraten met de boekhouder’ kreeg 
ik concrete antwoorden en tips. De 
dingen werden eindelijk duidelijk. Dat 
vond ik heel geruststellend.”

Luc Bosiers: 
“Nu begrijp ik 
balansen en 
rapportages beter.”

ZOEK OP SYNTRA-AB.BE VIA 
‘BOEKHOUDER’ NAAR DE OPLEIDING 
DIE JOU AANSPREEKT

Op 16 januari start in Leuven 
een voltijdse dagopleiding 
Boekhouder.

De opleiding Boekhouder 
kan je ’s avonds of voltijds 
overdag volgen in onze 
campussen. 

WIST JE DIT

Meryem Hocalar volgde de 
opleiding ‘Boekhouder’:
“Je krijgt veel materie te 
verwerken, maar de do-
centen brengen het op een 
boeiende manier. Ze geven 
voorbeelden en tips vanuit 
hun ervaring. Dit maakt de 
lessen aangenaam. Je leert 
erg veel bij op korte tijd. 
Ik kan deze opleiding echt 
aanbevelen.” 

Meryem deed de BIBF-sta-
ge bij Alaska Gent, waar ze 
ook haar Syntra-stage liep. 
Vandaag runt ze haar eigen 
boekhoudkantoor.
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FINANCIEN EN VASTGOED

VOLTIJDSE DAGOPLEIDING 

BOEKHOUDER

Deze voltijdse cursus leidt je op in 
vereenvoudigd boekhouden, vennoot-
schapsboekhouden, het neerleggen 
van de jaarrekening, financiële ratio’s 
en financieringstechnieken. 

We behandelen alle aspecten die een 
boekhouder moet kennen om het 
beroep uit te oefenen conform de 
wetgeving en de voorschriften van de 
beroepsvereniging. Je krijgt enkel de 
vakken die van belang zijn voor de uit-
oefening van het beroep, gegeven door 
vakspecialisten met een ruime ervaring.

De opleiding biedt hoge tewerkstel-
lingskansen als boekhouder in een 
onderneming, als zelfstandig boekhou-
der, als boekhouder in een boekhoud-
kantoor of in de non-profitsector. 

AVONDOPLEIDING – 9 SESSIES 

BASISPRINCIPES 
BOEKHOUDEN

Wanneer je boekhouder langskomt, is 
het altijd moeilijk om het vakjargon te 
begrijpen. In deze cursus gaan we ge-
durende negen lesavonden een meer 
dan stevige basis opbouwen over o.a. 
de wettelijke verplichtingen van de 
boekhouding van eenpersoonszaken 
en ondernemingen. Je leert de basics, 
zodat je het gesprek met de boek-
houder kan voorbereiden. Einddoel is 
eveneens het zelf kunnen voeren van 
een eenvoudige boekhouding.

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES  

BALANSLEZEN EN 
RATIO-ANALYSE

Wie de financiële gezondheid van 
(potentiële) klanten, leveranciers of 
concurrenten wil inschatten, kan re-
levante informatie uit de jaarrekening 
halen. Wij leren je stap voor stap een 
balans interpreteren aan de hand van 
reële ondernemingen die je zelf wil 
belichten. Je raakt (opnieuw) ver-
trouwd met de structuur en opbouw 
van een balans en resultatenrekening. 

Verder diepen we de meest courante 
ratio’s uit aan de hand van concrete 
jaarrekeningen.

AVONDOPLEIDING – 1 SESSIE 

WAT MAG IK 
VERWACHTEN BIJ EEN 
GOEDE BOEKHOUDER? 

Veel startende ondernemers kiezen 
ervoor om de boekhouding van hun 

AVONDOPLEIDING – 5 SESSIES 

PRAKTISCHE 
SNELCURSUS 
PERSONENBELASTING

Met deze cursus ben je volledig op 
de hoogte van de actuele stand 
van deze complexe materie. Het 
aangifteformulier is de rode draad. 
We zetten de huidige wetgeving en 
de belangrijkste aandachtspunten 
op een boeiende en eenvoudige 
manier op een rij. Met praktische 
voorbeelden en oefeningen staan we 
stil bij de items waartegen dikwijls 
wordt gezondigd.

zaak uit te besteden bij een boekhou-
der. Maar hoe werkt dat? Wat doet de 
boekhouder en wat doet de onderne-
mer? Welke tarieven zijn gangbaar? 

We geven je een objectief inzicht in de 
mogelijkheden van samenwerking met 
een boekhouder.
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AVONDOPLEIDING – 17 SESSIES 

STAGIAIR-
VASTGOEDMAKELAAR

Dat de vastgoedsector boeit, blijkt uit 
de vele personen die elk jaar starten 
aan de verplichte BIV-stage. Je kan 
aan deze stage beginnen op basis van 
een erkend diploma, maar een intro-
ductie in de vastgoedsector helpt om 

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

FACEBOOKMARKETING 
VOOR VASTGOED-
MAKELAARS

Wat kan Facebook als marketing 
instrument opleveren voor de vast-
goedmakelaar en hoe zet je het in? We 
gaan na hoe je nieuwe klanten bereikt, 
je relaties met bestaande contacten 
kan versterken en op welke manier je 
mond-aan-mondreclame via Facebook 
stimuleert.

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

GOOGLE ANALYTICS 
VOOR VASTGOED-
MAKELAARS

Achter heel veel websites draait 
Google Analytics, de gratis software 
voor webstatistieken van Google. 
Maar heel weinig mensen kunnen 
de informatie van Google Analytics 
interpreteren en gebruiken om hun 
site te optimaliseren. We helpen 
je om meer succes te halen uit de 
bestaande site, volledig op maat van 
de vastgoedprofessional.

er met meer voorkennis aan te begin-
nen. We geven je een spoedcursus 
over de aspecten die een vastgoed-
makelaar moet weten om zijn/haar 
activiteiten te kunnen uitvoeren. Het 
programma richt zich tot wie recht-
streeks een BIV-nummer kan aanvra-
gen en een introductie in de specifieke 
vastgoedaspecten wil.

FINANCIEN EN VASTGOED

Schrijf je in voor onze  
‘creatieve’ vastgoedoplei-
dingen in Antwerpen:
-  Vastgoedfotografie  

(1 dag in april)
-  Vastgoedstylist  

(6 avonden van april  
tot juni)

BELEGGEN IN VASTGOED?

Al decennia lang wordt 
vastgoed gezien als een 
alternatief voor de ge-
kende spaarproducten. Wil 
je beleggen in onroerend 
goed? Kom naar onze drie 
avondsessies in Leuven om 
te weten waar je rekening 
mee moet houden. De cur-
sus werpt een kritische blik 
op het verleden, de huidige 
toestand en de mogelijke 
evoluties in vastgoedland.
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FINANCIËN
Balanslezen en ratio-analyse 4 A/M
Basisprincipes boekhouden 9 A/L
Boekhouder  VDO   MET GETUIGSCHRIFT 1,5 jaar L
Btw voor de transportsector 1 M
De persoonlijke aangifte na een overlijden in Vlaanderen 2 A
Dubbel boekhouden 6 M
Eenmanszaak of vennootschap 4 L
Enkelvoudig boekhouden 6 M
Financieel boekhoudkundig management 4 M
Fiscale en financiële gunstmaatregelen voor starters 1 A
Het ABC van fiscaal aftrekbare kosten 4 L
Het ABC van fiscaal aftrekbare kosten 4 A
Invullen btw-aangifte 5 A
Meepraten met de boekhouder 4 A/L/T
Patrimoniumvennootschap en vruchtgebruik 3 A
Praktische opleiding btw 3 A
Praktische snelcursus personenbelasting 5 A
Professioneel inkopen - uw winst begint hier - Antwerpse KMO-academie 1 A
Slechte betalers, kordaat aangepakt - Antwerpse KMO-academie 1 A
Vermogensplanning 5 L
Verzekeringen in de bouwsector 1 M
Wat mag ik verwachten bij een goede boekhouder? 1 A/L

Opleidingen Financiën en vastgoed - voorjaar 2017

Legende: 
VDO  Voltijdse dagopleiding.  

Jongeren die het volledige traject 
volgen, blijven ten laste van de 
ouders voor kinderbijslag en 
fiscaliteit.

A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor 
alle praktische informatie: 
- inhoud van het programma, 

lesmomenten, gegevens  
van de campus

- prijzen voor deelname  
en eventuele kosten voor  
materiaal, grondstoffen

- mogelijke toelatingsvoor- 
waarden of instapproeven

- getuigenissen van cursisten en 
docenten

- informatie over kortingen en 
premies

Opleiding Sessies Campus

FINANCIEN EN VASTGOED

VASTGOED
Argumentatietraining inkoop 2 A
Argumentatietraining verkoop 2 A
Basis vastgoedfotografie 2 A
Beleggen in vastgoed 3 L
Competent naar de BIV-test 3 A
Contractmanagement 4 A
De bouwstenen van vastgoedpromotie 1 A
Facebookmarketing voor vastgoedmakelaars 2 L
Fiscale aandachtspunten voor uw klant bij verkoop van vastgoed 1 A
Google Analytics voor vastgoedmakelaars 2 A
Haal uw rendement uit vastgoed: wat brengt uw spaarboekje nog op? 1 A
Individuele begeleiding BIV-test 1 A
Plaatsbeschrijving 1 A/L/T
Pop-up huurwetgeving  NIEUW 1 A
Rekruteren in vastgoed 2 A
Schattingen 1 A/L/T
Stagiair vastgoedmakelaar  MET GETUIGSCHRIFT 17 A/L
Syndicus 10 A
Vastgoed en bodemwetgeving: aandachtspunten bij overdracht van vastgoed 1 A
Vastgoed inkopen in 6 stappen 2 A
Vastgoedfinanciering 4 A
Vastgoedmarketing van A tot Z 2 A
Vastgoedrekenen  NIEUW 5 A
Vastgoedstylist 6 A

Opleiding Sessies Campus
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BEDRIJF 
EN OFFICE
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De opleiding bedrijfsbeheer bestaat 
uit 4 vakken:

- Boekhouding: facturatie, btw- 
regelgeving en -aangifte, kas- en 
dagboeken

- Recht: juridische implicaties,  
wetgeving op de handelspraktijken, 
rechtsvorm kiezen

- Commercieel beleid: jij in de markt, 
aan- en verkooptechnieken, prijs-
bepaling

- Financiën: startgeld bepalen en  
vinden, verdienmodel, prognose van 
je winsten

Doorheen de opleiding maak je een 
haalbaarheidsstudie waarin je alles 
toepast op je eigen situatie. Daarmee 
wordt duidelijk of je idee levensvatbaar 
is en kan je naar de bank of mogelijke 
investeerders stappen. Slaag je voor de 
eindproef, dan behaal het getuigschrift 
basiskennis bedrijfsbeheer. 

Combineer je deze opleiding met een 
beroepsopleiding en slaag je voor 
beide, dan ontvang je geen apart ge-
tuigschrift, maar een diploma voor je 
ondernemerschapstraject, waarmee je 
zelfstandig aan de slag kunt.

Tip: je krijgt 85 euro korting als je de 
opleiding bedrijfsbeheer met een be-
roepsopleiding combineert.

Een eigen zaak begint 
bij bedrijfsbeheer
 

Het succes van een eigen zaak hangt niet alleen af van je 
vakkennis. Je moet ook thuis zijn in administratie en algemeen 
management. Daarvoor is er het diploma bedrijfsbeheer.

Erika Van Haperen volgde de 
online cursus e-bedrijfsbe-
heer om te kunnen starten 
als zelfstandige fotografe. 

“In tegenstelling met wat je zou den-
ken, was er veel contact met de groep 
en de docent. We kwamen enkele ke-
ren samen en we stelden onze vragen 
in groep via skype. Daar deed ik vaak 
ideeën op. Je kan op je eigen tempo 
leerstof verwerken, maar de docent 
helpt je om toch het ritme te houden. 
Via mail was hij altijd voor vragen 
bereikbaar.”

BEDRIJF EN OFFICE

MEER INFORMATIE VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE/BEDRIJFSBEHEER

PRAKTIJKGERICHTE 
LESSEN NAAR HET 
ONDERNEMERSCHAP

Voor de opleiding bedrijfs-
beheer heb je verschillende 
keuzes.

Basiskennis bedrijfsbeheer:
- Je volgt de jaar- 

opleiding in avond- of 
dagonderwijs. 

- Het kan ook modulair 
versneld, in een periode 
van 3 of 6 maanden.

Heb je een drukke agenda? 
Dan kan je kiezen voor de 
online opleiding E-bedrijfs-
beheer, die 6 maanden 
duurt.
We starten in september 
of oktober, maar ook in 
januari.

TAALONDERSTEUNING

Je kan deze opleiding ook 
volgen met taalondersteu-
ning in het Arabisch, Rus-
sisch of Turks. De cursus en 
de examens zijn altijd in het 
Nederlands, maar een tolk 
komt enkele uren langs om 
de belangrijkste begrippen 
te vertalen.



Gratis startersgids voor jouw beroep
in elk SBB-kantoor of downloaden via www.sbb.be 

Zeker van uw zaak

“Er zijn wel 35.000 starters, 
  maar slechts 1 zoals ik.”

Accountancy en fiscaal advies
voor beginnende zelfstandigen

Goed begonnen is half gewonnen. SBB zorgt ervoor dat je goed voorbereid 
aan de start komt. Daarvoor beschikken we over een team van starters-
adviseurs. Je vindt hen ook in het kantoor in jóuw buurt. Zij ondersteunen 
je met praktische tips en loodsen je door alle opstartformaliteiten. Kom 
gerust langs voor een eerste gesprek. Het verplicht je tot niets, en zo ben 
je meteen zeker van je zaak. 

Voor meer info of het SBB-kantoor in jouw regio, kijk op www.sbb.be 
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bovendien over een team van startersadviseurs. Zij ondersteunen u met praktische tips en loodsen u 

door alle opstartformaliteiten.

SBB. De accountant voor de Vlaamse ondernemer
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SBB. Partner van 
Centrum Ondernemen
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meer dan 
30 beroepen

SBB-kantoren
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“Je handelt de briefwisseling af, com-
municeert met medewerkers, klanten 
en leveranciers, stelt rapporten op en 
je maakt professionele presentaties… 
Daar bereiden wij je in de opleiding al-
lemaal op voor.” 

Phil is docent informatica. Hij traint 
cursisten in computergebruik. 
“Dat doe ik grondig en met veel afwis-
seling. We verdiepen ons in Word, 
Excel, PowerPoint… en social media. 
Al vanaf dag één werken we trouwens 
in ‘the cloud’. 

De ondersteunende kracht 
in een bedrijf
 

Als administratief bediende ben je de ondersteunende 
kracht in een bedrijf, zo stelt docent Phil Peeters. 

Je leert samenwerken via groepsop-
drachten en je geeft presentaties. 
Vaak krijg je al tijdens je stage een 
contract aangeboden!”

Phil Peeters: 
“Vaak krijg je al 
tijdens je stage een 
contract aangeboden!”

BEKIJK ONZE OPLEIDINGEN OP 
SYNTRA-AB.BE/SECTOR/ADMINI-
STRATIE-EN-ONTHAAL

Eén van de vele cursisten is 
Freya Slock.

Zij wilde graag aan de slag gaan 
als administratief bediende en dus 
volgde ze de opleiding. Haar opzet 
lukte: ze vond werk als administratief 
assistent in een dienstencentrum. “Het 
meeste voordeel haalde ik uit de les-
sen informatica en de taallessen. Die 
kennis gebruik ik nu elke dag! Ik koos 
trouwens voor Syntra omdat er bij jullie 
ook Duits werd gegeven.” 

BEDRIJF EN OFFICE
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DE OPLEIDING ADMI-
NISTRATIEF BEDIENDE 
DUURT 2 JAAR EN 
START IN SEPTEMBER. 

Laat je gegevens achter op 
onze site  en wij houden je 
op de hoogte.

Al deze opleidingen kan je 
volgen bij Syntra AB:
- Administratief  

bediende: avond-op-
leiding in Antwerpen of 
Leuven

- Medisch secretaresse: 
dag- of avondopleiding in 
Leuven

- Meertalig administratief 
bediende: voltijdse  
dagopleiding in Leuven 

Na succesvolle afloop 
ontvang je een officieel 
getuigschrift en heb je 
veel kans op een toffe job.

WIST JE DIT
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“De opleiding Medisch Secretaresse was 
precies wat ik zocht. De verschillende 
aspecten van het beroep kwamen erin naar 
boven: het administratieve, het medische, de 
talen en de informatica. De docenten zijn echt 
je steunpilaar en begeleider doorheen het 
proces, altijd open voor vragen en feedback.

“Ik heb de voldoening die ik zocht.”
 

Leen Hendrickx werkte als tolk Vlaamse gebarentaal.  
Ze zocht een aanvullende opleiding die ze kon combineren 
met haar job.

Leen Hendrickx:  
“De docenten staan 
altijd open voor 
vragen en feedback.”

MEER INFO OVER DE OPLEIDING 
MEDISCH SECRETARESSE VIND JE 
OP SYNTRA-AB.BE

HEB JIJ EEN ADMINISTRA-
TIEVE JOB IN DE MEDISCHE 
SECTOR?

In Mechelen en Turnhout kan je dit 
voorjaar in twee halve dagen de 
korte opleiding ‘Praktische informatie 
en oefeningen omtrent het uittypen 
van medische verslagen’ volgen. 

HOE GA JE OM MET 
KLANTEN?

1. Goed luisteren naar de 
persoon die je een vraag 
stelt, is de boodschap. 
Klachten helpen om te 
ontdekken wat beter kan. 
Mensen die hun verhaal 
kwijt kunnen, zijn je na-
dien dankbaar.

2. Kijk door de ogen van je 
klant. Ook een collega kan 
een klant zijn van jouw 
werk. Neem je een beslis-
sing, vraag jezelf dan af of 
je hem er echt mee helpt.

3. Wees proactief. Vraag je 
af of je dienstverlening 
nog beter kan en pols 
naar feedback. Mensen 
hebben sympathie als ze 
merken dat je het goed 
wil doen.

ZATERDAGOPLEIDING – 5 SESSIES

DACTYLO VOOR DE 
ADMINISTRATIEVE 
PROFESSIONAL 

Wist je dat bijna 75% van alle 
klaviergebruikers nog steeds fervente 
‘tweevingertypers’ zijn? Er is geen 
rekenwerk nodig om te weten dat wie 
blind typt met tien vingers veel sneller 
werk aflevert.

Kom 5 keer op zaterdagochtend naar 
onze campus in Leuven om je te laten 
begeleiden door onze deskundige 
lesgever. Breng zeker ook een 
gezonde dosis zelfdiscipline mee, want 
vooral daarmee zal je je waarde als 
administratieve professional verhogen.

Ik kon op mijn stageplaats vast aan de 
slag. Nu werk ik in een kinderpraktijk die 
ondersteuning biedt zoals kine, logopedie 
en osteopathie. Ik beheer agenda’s en 
klantendossiers, verzorg het onthaal, 
telefoon- en mailverkeer, maak verslagen 
voor artsen, scholen en ouders.“
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HAAL MEER UIT MS EXCEL MET 
ONZE WORKSHOPS

Voor de dagelijkse gebruiker
Dag- of avondworkshop – 2 sessies
MS Excel: formules en functies
Een ganse dag dompelen we je 
onder in formules en functies. Op het 
einde van de dag kan je vlot overweg 
met alle basisfuncties. Daarnaast 
speel je met data, opzoek, logische, 
tekst en informatieve functies. Je 
leest vlot ingewikkelde formules en 
kan werken met geneste functies.

Dag- of avondworkshop – 2 sessies
MS Excel: draaitabellen
Met de opkomst van CRM-pakketten 
allerhande zijn ook de draaitabel-
len aan een opmars bezig. Je kan 
er immers snel en efficiënt grote 
hoeveelheden data mee ordenen en 
analyseren. De kunst is om je vooraf 
een goed beeld te vormen van wat 
je precies wil zien. Als je dat kan om-
schrijven, is het werk al half gedaan. 
Verder leer je in deze workshop vlot 
omgaan met draaitabellen en snel tot 
een goed resultaat komen.

De alles-in-één opleiding MS Office  
Dagopleiding – 10 sessies | Efficiënt werken met MS Office 2016

Kennis van MS Office is een absolute must op je CV. Onze 
Office 2016-opleiding is een mooi begin als je nooit deftig 
met deze software hebt leren werken en er nu toch nood 
aan hebt. Wij reiken je structuur aan, leren je shortcuts en 
leren je professioneel en vooral efficiënt met MS Office 
werken. De nadruk ligt op Word, Excel, PowerPoint en 
Outlook omdat dit de meest gebruikte toepassingen zijn 
op kantoor.

Voor power-users
Dag- of avondworkshop – 4 sessies
MS Excel interactieve dashboards 
maken
Niks is zo fijn als ’s morgens op je 
bureau komen, je dashboard openen 
en de cijfers van je bedrijf in één 
oogopslag kunnen opvolgen. Je wil 
als baas immers kunnen beslissen 
op basis van cijfers en niet op basis 
van je buikgevoel. In deze workshop 
leer je alle technieken om dergelijke 
dashboards te bouwen.

MEER INFO OVER DE MS OFFICE-
OPLEIDINGEN VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

EEN OFFICE-OPLEIDING 
OP HET BEDRIJF?

Dat kan! We combineren een inhou-
delijk goede opleiding met flexibili-
teit en een aangepast tempo. 

Dunja Ramaekers van Hubo België: 
“De docent van de basiscursus MS 
Excel had geduld waar nodig en 
stimuleerde sterke medewerkers 
om al een beetje verder te gaan. Af 
en toe zorgde hij voor een vrolijke 
noot, de lesuren vlogen voorbij! Bij 
de gevorderde opleiding gaf de 
docente erg volledige uitleg, zon-
der aan tempo in te boeten. Haar 
enthousiasme werkte aanstekelijk!” 

Bel naar 03 451 99 00 of mail naar 
opmaat@syntra-ab.be als je meer wil 
weten over onze maatopleidingen.

Onze praktijkgerichte opleidingen:
Basis
MS Excel 

- Basis
- Formules en functies
- Grafieken en draaigrafieken

MS Word
MS Powerpoint
MS Access
MS Office

Gevorderd/Expert
MS Excel

- Draaitabellen
- Dynamische tabellen en data-

banken
- Datacleaning
- PowerPivot
- Power BI
- VBA
- Dashboard



Van waarde 
naar meerwaarde
Als trusted HR-partner wilt Unique uw ambitie 
mee helpen realiseren. Met ruim 40 jaar ervaring 
behoren we tot de top van de Belgische 
HR dienstverleners.

Via onze specialisaties Office,  Customer Care, Finance, 
Human Resources en Technicum staan 200 medewerkers 
in meer dan 40 kantoren garant voor een persoonlijke 
aanpak op maat van gekwalificeerde kandidaten en 
veeleisende bedrijven. Meer info? Surf naar 
www.unique.be en maak een afspraak.  
 

24/7
online

HR advies

uniqueonlineservices.be
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Xerius zorgt voor de opstartformaliteiten die je als 
ondernemer in orde moet brengen: inschrijving in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, aanvraag btw-nummer, 
vergunningen en aansluiting sociaal verzekeringsfonds.

Wij helpen je op weg met het handige boekje:  
‘Start in je garage’.

Denk je erover na om 
zelfstandige te worden?

www.xerius.be

48 tips 
om goedkoper 
je eigen zaak te 

starten
Surf naar www.xerius.be/syntra en vraag je  
GRATIS exemplaar aan.

Adv_Xerius_Syntra_210x225 2015-halvepag.indd   1 11/03/2015   16:30:25



Syntra AB - Opleidingsgids voorjaar 2017 37

BEDRIJF EN OFFICE

Tien jaar geleden startte Annick met 
de overname van één kinderdagverblijf. 
Ondertussen telt ‘Kinderopvang in je 
buurt’ vestigingen in Mechelen, Putte, 
Boortmeerbeek, Keerbergen en Bon-
heiden, met een totale capaciteit van 
zo’n 300 kindjes. 

“Ik wil meerwaarde bieden voor alle 
buurtbewoners”, vertelt Annick. De 
filialen zijn open van 6.30 u tot 20 u. 
Daarmee komen ze tegemoet aan de 
noden van de hedendaagse tweever-
dieners. Voor de werknemers streeft 
Annick naar een goede werk-privéba-
lans: een strijk- en een boodschappen-
dienst zijn voorzien. 

Annick volgde de opleiding ‘Organisa-
torisch beheer in de kinderopvang’. “Ik 
vind bij Syntra steeds concrete en zin-
volle opleidingen. Ook nu was ik heel 
tevreden. Het ging over de zorg en de 

Professionele kinderopvang 
in Mechelen
 

Annick Brems was met ‘Kinderopvang in je buurt’ finaliste 
voor de WOMED Award. 

ontwikkeling van kinderen, maar ook 
over de communicatie en de inrichting 
van de opvang. En naar goede Syntra-
gewoonte was het een perfecte mix 
van theorie en praktijk.”

MEER INFO OVER DE OPLEIDING 
KAN JE VINDEN OP SYNTRA-AB.BE/
OPLEIDINGEN/ORGANISATORISCH-
BEHEER-DE-KINDEROPVANG

Annick Brems: 
“Ik vind bij Syntra 
steeds concrete en 
zinvolle opleidingen.”

© Ellen Goegebuer © Ellen Goegebuer

WOMED AWARD

Vlaanderen heeft nood aan 
meer starters, meer blijvers 
en meer groeiers. Daarom 
zet Agentschap Innoveren 
& Ondernemen projecten 
op stapel die ondernemers 
stimuleren, ondersteunen 
of begeleiden. Een ervan 
is WOMED Award. Samen 
met een aantal structurele 
partners  bekronen Mar-
kant, Artemis en UNIZO  
sterk vrouwelijk onder-
nemerschap en plaatsen 
ze inspirerende onder-
neemsters in de kijker. Een 
professionele jury buigt 
zich over de kandidaten, 
daarna volgt een publieke 
stemronde.  Op 8 maart 
2017 weten we wie dé on-
derneemster van 2016 is. 

sterkondernemen.be
markantvzw.be/womedaward

OOK ACTIEF IN DE 
KINDEROPVANG?

Onze sessie ‘Levensred-
dend handelen voor 0- tot 
12-jarigen’ richt zich tot 
medewerkers van een 
kinderdagverblijf en mini-
crèche en onthaalouders. 
Dit is een verplichte oplei-
ding die je om de drie jaar 
moet volgen. 
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HOE OMGAAN MET 
MOEILIJKE MENSEN/
PATIËNTEN  

In een professionele context is het een 
kunst om goed met lastige contacten 
om te gaan. Ze geven je al snel een 
ongemakkelijk gevoel en dat mag niet 
de bedoeling zijn. In deze opleiding 
krijg je kant-en-klare tips en leer je 
technieken die jouw zelfzekerheid 
doen groeien om ‘moeilijke’ klanten 
correct verder te helpen.

AVONDOPLEIDING – 3 SESSIES 

PERSONEELS-
ADMINISTRATIE

Correcte loonresultaten en goed inge-
vulde sociale documenten zijn bepalend 
voor de sociale resultaten binnen een on-
derneming. Na deze opleiding heb je een 
totaaloverzicht over hoe een personeels-
administratie werkt en wat de belangrijk-
ste documenten en handelingen zijn.

DAGOPLEIDING – 4 SESSIES

TIMEMANAGEMENT EN 
OMGAAN MET STRESS 

Hoe weet je of je je tijd efficiënt ge-
bruikt? Waar bots je tegenaan bij het 
maken van een planning? Hoe bepaal 
je prioriteiten? Kan jij ‘nee’ zeggen? 
Hoe hou je stress onder controle? 
Geen overvolle agenda meer na 
deze opleiding. Je krijgt inzichten en 
vaardigheden om efficiënt je tijd te 
beheren. 

BEDRIJF EN OFFICE

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

HET CMR-VERDRAG 
EN DE VRACHTBRIEF

Met een goede vervoersovereenkomst 
voorkom je extra kosten en ontevre-
den klanten. Met een correct ingevulde 
vrachtbrief vermijd je discussies over 
aansprakelijkheid, stilstanden enz. 

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

PLANNEN EN ORGA-
NISEREN VAN TRANS-
PORTOPDRACHTEN 

Hoe kun je het beste je transport plan-
nen, rekening houdend met de wen-
sen van de klant, met operationele en 
kostenefficiëntie en de regels van de 
diverse wetgeving? Welke moderne 
middelen en mogelijkheden zijn er om 
je transportplanning verder te optima-
liseren?

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

THE FUTURE OF 
ENTREPRENEURS 
ONDERNEMEN IN 2020

De wereld is een dorp geworden, de 
maatschappij en de economie zijn in 
volle beweging, het bedrijfsleven in 
transitie. Traditioneel ondernemer-
schap en management staan zwaar 
onder druk. In deze interactieve 
workshop zet je samen met andere 
ondernemers de blik op vooruit. 
Welke koers kies je, waar kan je op-
timaliseren? Laat je inspireren, kom 
tot nieuwe inzichten en innovatieve 
oplossingen en toets je hersenspinsels 
in co-creatie.

Deze cursus leert je alles over het 
toepassingsgebied van de vracht-
brief, rechten en plichten en te 
nemen acties. Je leert ook de CMR 
correct invullen. 
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MARKETING TRENDS 
IN 2017

Alles begint bij de klant
Succesvolle bedrijven 
hebben een filosofie die 
effectief draait rond wat 
ze voor de klant kunnen 
verbeteren.

Cijfers sturen keuzes
Winst, inkomsten, klanten-
behoud en -tevredenheid 
worden nauwgezet gemeten 
om doelen bij te stellen.

Technische experten 
Verbinding leggen tussen de 
veelheid aan kanalen vergt 
performante technologie en 
data-expertise. 

Individualisering
Van colablikjes tot schoenen, 
productie wordt steeds 
meer ‘personal’.  

Video
Content is king: reviews, 
blogs en papers… Maar (be-
wegende) beelden nemen 
het rijk over, zoals virtual 
and augmented reality. 

Bron:  
Daniel Newman op forbes.com

“Door mijn interesses voor de mense-
lijke kant en mijn commerciële ambities, 
ben ik sales manager geworden. 
Al gauw waren er 4 fulltime vertegen-
woordigers die leiding en opvolging 
nodig hadden. Ook de marketingbud-
getten groeiden. Ik voelde dat ik kennis 
miste.” 

Daan volgde de opleiding ‘Verantwoor-
delijke marketing en sales’ bij Syntra in 
Leuven. 

“De opleiding is zowel theoretisch als 
praktisch. Basisbegrippen worden uit-
gelegd en constant zijn er linken met de 
dagelijkse praktijk. In groepjes werkten 
we rond heel wat cases. We zijn zelfs op 
bezoek geweest bij een reclamebureau. 

De docenten vinden jouw eigen, door-
dachte mening heel belangrijk. Ze leren 
je nadenken over vele vraagstukken. 
Zelf zijn ze ook verantwoordelijke in 
marketing of sales, in de privé of bij de 
overheid. 

Iedereen die met marketing en sales 
bezig is, zou een zekere basis moeten 
hebben. Die heb je met deze opleiding. 
Er zijn regelmatig evaluaties, zodat 
je de leerstof goed bijhoudt. Dat is 
belangrijk, want veel modules bouwen 
op elkaar verder. Na deze opleiding kan 
je echt wel meepraten met mensen van 
een marketing- of salesafdeling.”

Nu kan ik meepraten over  
marketing en sales
 

Daan De Glas werkt in een familiale onderneming, gespe-
cialiseerd in haarden en kachels. Als industrieel ingenieur 
startte hij in de verkoop en technische opvolging. 

Daan De Glas:  
“Iedereen die met 
marketing en sales 
bezig is, zou een 
zekere basis moeten 
hebben.”

MEER OPLEIDINGEN VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE/SECTOR/VERKOOP-
EN-MARKETING
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BEDRIJF EN OFFICE

Op vijf jaar tijd is het aantal kleinhande-
laars met een webwinkel in ons land meer 
dan verdubbeld. Ook al loopt België achter 
op de rest van Europa, de omzet in online 
verkoop groeit ook bij ons enorm. 

De 100 grootste webwinkels in België ver-
kochten in 2016 voor zo’n 3,7 miljard euro. 
Dat is 42% meer dan in 2015. De top 10 van 
webshops zag in één jaar zijn omzet stijgen 
met 53%. 

E-commerce in België
 

38% van Belgische kleinhandelaars heeft een webshop. 

Vooral kleding, telecom en media & en-
tertainment worden online gekocht. Het 
populairst bij de diensten zijn vliegtickets 
& accommodatie (81%), tickets voor at-
tracties en evenementen (72%) en geheel 
verzorgde vakanties (61%). 

We gebruiken ook steeds vaker mobiele 
apparaten om online te bestellen. In 2015 
ging het om 969 miljoen euro in m-com-
merce, waarvan 600 miljoen via de tablet.

Online betalen doen we vooral met cre-
ditcard (46%). Daarna volgen Bancontact 
(23%), bankoverschrijving (13%) en PayPal 
(8%).

Bron: ecommercenews.be
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Online scoren als KMO  
 

Daar is hij dan, je gloednieuwe website. Leun lekker achterover en laat die bezoekers 
maar komen… Mis poes. Hopelijk is je website SEO-geoptimaliseerd en komen er via 
Google search heel wat mensen bij jou terecht. En dat niet alleen, want digitale marke-
ting is een mix van vele kanalen. Ook als kmo moet je mee.

Lieven Van De Velde geeft al meer 
dan 15 jaar trainingen, workshops en 
seminaries over internet en e-marke-
ting. Hij coacht kmo’s bij hun online 
activiteiten en hij is expert in o.a. 
search engine optimization (SEO), 
e-commerce en Google analytics.

Didier Waegemans volgde 
de opleiding e-commerce 
voor de uitbouw van zijn 
website Mundooz.com.
 “Lieven geeft je een goed beeld van 
wat er bij het uitbaten van een web-
shop komt kijken. De lessen rond Goo-
gle Analytics en Adwords vond ik het 
meest interessant. Met een webshop 
moet je daar wel in thuis zijn. Een e-
shop is iets waar je veel in steekt, maar 
het is ook bijzonder boeiend.”

GRATIS AVOND 
WEBSITE-OPTIMALISATIE

Tijdens één avond in januari geven 
we tips en praktische adviezen om 
meer bezoekers naar je site te halen 
en tot actie aan te zetten (contact 
opnemen, naar de winkel komen, 
online kopen, offerte vragen...). 
Schrijf je in via onze website. 

Bart Van Deuren helpt Vlaamse onder-
nemers om hun online aanwezigheid 
te versterken. Als zaakvoerder van 
Mailbox helpt hij met het opzetten van 
websites en webshops en met online 
strategieën zoals search engine opti-
mization, adverteren via Facebook en 
Google Adwords en e-mailmarketing. 

Lore Van Besien was 3 jaar Account 
Manager bij Google, op de afdeling 
AdWords in Dublin. Daar speciali-
seerde ze zich in de internationale 
advertising sector. Ze werkte samen 
met internationale klanten die cam-
pagnes in verschillende landen en 
talen tegelijk hadden lopen. Onder de 
naam Adspecialist helpt ze bedrijven 
en ondernemers met hun online-mar-
ketingstrategie.

ONTDEK AL ONZE E-COMMERCE 
OPLEIDINGEN VAN DIT VOORJAAR 
IN DE TABEL OP PAGINA 45 
MEER INFO OVER DE OPLEIDINGEN 
VIND JE OP SYNTRA-AB.BE
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AVONDOPLEIDING – 10 SESSIES 

SNELCURSUS ZAKELIJK 
(VREEMDE) TAAL 

In deze snelcursussen train je je vaar-
digheden om op korte termijn conver-
saties te kunnen voeren. In ons aanbod 
zitten snelcursussen in diverse talen 
waaronder Duits, Spaans en Italiaans. 
Jezelf uitdrukken en een conversatie 
voeren in een bedrijfscontext is het 
voornaamste doel. 

DAG- OF AVONDOPLEIDING – 1 SESSIE 

VISUELE SOCIALE 
MEDIA MARKETING: 
PINTEREST EN 
INSTAGRAM

Pinterest en Instagram kunnen in jouw 
marketingmix belangrijk zijn. Je stelt 
er je producten en ook je diensten 
visueel voor. Het zijn gedroomde kana-
len om engagement op te bouwen bij 
je publiek en te ontdekken wat er leeft. 
Meer weten? Ontdek en benut de op-
portuniteiten dankzij deze training!

AVONDOPLEIDING – 10 SESSIES

CLUB DE COMMUNICA-
TION EN FRANÇAIS  

Voor veel functies in ons land is twee-
taligheid vereist. In  deze conversatie-
lessen oefenen we de Franse taal via 
rollenspelen, discussies en dialogen. Zo 
leer je beter praten over actuele onder-
werpen, vrijetijdsbesteding en werk. Je 
bepaalt mee de topics in de lessen, af-
hankelijk van je professionele behoefte.

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES 

DOELGERICHT 
SCHRIJVEN  

Een gebouw maak je toegankelijk door 
verlaagde drempels, doorzichtige wan-
den en brede deuren. Maar hoe creëer 
je toegankelijke teksten? Stuur (nieuws)
brieven, e-mails , vergaderverslagen, 
brochures… helder, leesbaar en correct 
de deur uit. Neem drempels weg voor je 
lezers en communiceer nog efficiënter 
en sneller met je collega’s of klanten.

DAGOPLEIDING – 4 SESSIES 

E-MARKETING: 
VAN COMMERCIËLE 
WEBSITE NAAR 
SOCIALE MEDIA  

Een sterke website is het begin van je 
online promotie. Van daaruit vertrekt 
je marketingplan: mensen inlichten via 
e-mail, reclame maken en uiteindelijk 
overgaan naar sociale media. Aan het 
einde van deze cursus kan je je eigen en 
andere sites analyseren en een marke-
tingstrategie uitbouwen die je een sterke 
positie in het online landschap bezorgt.

DAG- OF AVONDOPLEIDING – 2 SESSIES 

FACEBOOKMARKETING 

Facebook is het sociale kanaal met het 
meest aantal gebruikers in ons land. Hoe 
zet je Facebook in voor communicatie- 
en marketingdoeleinden? Waar hou je 
rekening mee? Er zijn veel mogelijkhe-
den, anderzijds wordt Facebook strenger 
in wat fans van je pagina te zien krijgen.

KAN HET WAT 
ASSERTIEVER?

Persoonlijke ontwikkeling 
is voor iedereen belangrijk. 
In ons aanbod vind je dan 
ook heel wat opleidingen 
die jou beter in je vel en 
in je schoenen zet. Zoals 
onze assertiviteitstraining: 
je hebt het recht om te 
zeggen wat je denkt, voelt 
en wilt. Zwijgen brengt je 
nergens. 

Wil je weten hoe je omgaat 
met kritiek, of zelf kritiek 
kunnen geven in je werk-
omgeving zonder potten te 
breken? Er zijn verschillen-
de startdata in het voorjaar 
van 2017.

HEB JE VRAGEN?

Bel naar 078 15 99 99 of 
mail naar klantencentrum@
syntra-ab.be
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AVOND- OF DAGOPLEIDING – 8 SESSIES 

LEIDINGGEVEN, 
EEN VAK APART

Ben je sinds kort leidinggevende? Of 
heb je vragen bij het leiden van een 
team? Doorheen 3 modules krijg je 
inzicht in de do’s en don’ts van het 
leidinggeven. We richten ons op de 
praktijk, zodat je de opgedane kennis 
meteen kan toepassen op de werkvloer.

DAGOPLEIDING – 4 SESSIES 

SALES BOOTCAMP: 
VERKOPEN AAN 
ELKE KLANT

Vind je in je verkoopgesprek niet 
altijd het passende antwoord op een 
tegenwerping? Spelen zenuwen je wel 
eens parten? Daar is iets aan te doen. 
In deze training leer je verschillende 
technieken en werken we met voor-
beelden uit het echte leven. 
Na deze sessie kan jij een topverkoper 
worden. 

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES  

SPREKEN VOOR 
EEN GROEP 

In deze training leer je aangenaam en 
overtuigend presenteren. Spanning en 
ontspanning worden effectief benut 
en je gaat het zelfs leuk vinden. De 
combinatie van je persoonlijke stijl met 
een aantal praktische vaardigheden 
staat centraal.

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

KLANTGERICHTHEID 
IN DE PRAKTIJK 

Achter elk verhaal schuilt een andere 
behoefte. In deze interactieve opleiding 
krijg je zicht op wat klantgerichtheid 
inhoudt en hoe je er mee aan de slag 
moet. Je leert je eigen communicatiestijl 
kennen door middel van rollenspellen. 
Je krijgt veel bruikbare tips en technie-
ken die je efficiëntie en professionaliteit 
in de omgang met klanten versterken.

SPREKEN VOOR 
EEN GROEP

Serge Dal Bosco, docent  

“Zowel verlegen als 
extraverte mensen 
kunnen leren hoe 
er beter naar hen 
geluisterd wordt in 
een vergadering, of 
hoe ze een publiek 
kunnen boeien. We 
gooien stopwoord-
jes overboord, ne-
men een zelfzekere 
houding aan en 
gebruiken de juiste 
intonatie.” 

Kom onze opleidingen ont-
dekken tijdens de infomo-
menten in onze campussen:
-  op zaterdag 20 mei van 

9-12u
-  op maandag 28 augustus 

van 18-21u
Meer info op syntra-ab.be/
info
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ADMINISTRATIE EN ONTHAAL
Dactylo voor de administratieve professional 5 L
Hoe omgaan met moeilijke mensen/patiënten 1 T
Klantgerichtheid in de praktijk 2 L
Praktische informatie en oefeningen omtrent het uittypen van medische verslagen 2 L/T
Telefoonetiquette 2 T
FINANCIËN EN VERZEKERINGEN
Boekhouder  VDO   MET GETUIGSCHRIFT 1,5 jaar L
Btw voor de transportsector 1 M
Contractmanagement 4 A
Eenmanszaak of vennootschap 4 L/M
Financieel boekhoudkundig management 4 M
Fiscale en financiële gunstmaatregelen voor starters 1 A
Het ABC van fiscaal aftrekbare kosten 4 L
Het ABC van fiscaal aftrekbare kosten 4 A
Meepraten met de boekhouder 4 A/L/T
Praktische opleiding btw 3 A
Professioneel inkopen - uw winst begint hier - Antwerpse KMO-academie 1 A
Slechte betalers, kordaat aangepakt - Antwerpse KMO-academie 1 A
Vermogensplanning 5 L
Verzekeringen in de bouwsector 1 M
Wat mag ik verwachten bij een goede boekhouder? 1 A/L
HR
Aanwerven van je eerste medewerker… help! 2 A
Basisopleiding sociaal recht /  10 A
Big data & HR  NIEUW 1 A
Loon- en personeelsadministratie in de kmo 5 T
Personeelsadministratie 3 A/L/M
Rekruteren via sociale media 4 A
Selectiegesprekken anno 2016 4 A
Terugkomdag vertrouwenspersoon 2 A
Vertrouwenspersoon 10 A
MANAGEMENT EN BEDRIJFSBEHEER
Basiskennis bedrijfsbeheer  MET GETUIGSCHRIFT 1 jaar A/L/M/T
Basiskennis bedrijfsbeheer - modulair versneld  MET GETUIGSCHRIFT /  6 mnd A/L/M/T
Business management in een notendop 4 M

Opleidingen Bedrijf en office - voorjaar 2017

Opleiding Sessies Campus Opleiding Sessies Campus

De zin en onzin van Big Data  NIEUW 1 A
Duurzame relaties met klanten en leveranciers 2 A
E-bedrijfsbeheer  MET GETUIGSCHRIFT 6 mnd L
Grondslagen van projectmanagement 4 A
Haal als zaakvoerder meer uit je medewerkers! 4 A
Inleiding Lean Startup  NIEUW 2 A
Klant- en doelgericht communiceren 2 A
Klant- en doelgericht communiceren 2 L
KPI-managementmodellen 3 A
Mijn bedrijf in de pers 3 A
Omgaan met klachten en moeilijke klanten 2 A
Organisatorisch beheer in de kinderopvang  MET GETUIGSCHRIFT 11 A
People management: alle neuzen in dezelfde richting! 3 A
The Future of Entrepeneurs - Ondernemen in 2020 2 A
Toegepast projectmanagement 6 A
OFFICE EN IT
Efficiënt werken met MS Office 2016 10 A/M
MS Excel basis 4 A/L/M/T
MS Excel basis 4 A/L/M
MS Excel interactieve dashboards maken 4 A/M
MS Excel interactieve dashboards maken 4 M
MS Excel workshop: draaitabellen 2 L/M/T
MS Excel workshop: draaitabellen 2 A/M
MS Excel workshop: dynamische tabellen en databanken 2 A/L/M/T
MS Excel workshop: dynamische tabellen en databanken 2 M
MS Excel workshop: formules en functies 2 A/L/M/T
MS Excel workshop: grafieken en draaigrafieken 2 A/L/M
MS Excel workshop: grafieken en draaigrafieken 2 M
VBA voor MS Excel 8 A/M
VBA voor MS Excel 8 M
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Assertiviteit op het werk 6 A
Assertiviteitstraining 5 T
Assertiviteitstraining 5 L/M 
Brainmapping 3 A
De nieuwe manager 4 M
Eerste hulp bij leidinggevenden 4 T
Effectief en efficiënt vergaderen 2 A
Efficiënt netwerken 2 A
Krachtig beïnvloeden en overtuigen 4 A
Leiding geven, een vak apart 8 A
Leiding geven, een vak apart 8 A
Masterclass voor office professionals: communicatie op de werkvloer 2 A
Masterclass voor office professionals: non-verbale communicatie 2 A
Masterclass voor office professionals: problemen oplossen en conflicten vermijden 2 A
Masterclass voor office professionals: uitblinken in klantgerichtheid businessschool 2 A
Mind mapping 1 M
Netwerken voor introverte mensen 2 A
Spreken voor een groep 4 A/L/M
Telefonische prospectie 2 A
Timemanagement en omgaan met stress 4 A
Train the trainer 4 A
Veranderingsmanagement 4 A

BEDRIJF EN OFFICE
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Opleidingen Bedrijf en office - voorjaar 2017

Legende: 
VDO  Voltijdse dagopleiding.  

Jongeren die het volledige traject 
volgen, blijven ten laste van de 
ouders voor kinderbijslag en 
fiscaliteit.

A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor 
alle praktische informatie: 
- inhoud van het programma, 

lesmomenten, gegevens  
van de campus

- prijzen voor deelname  
en eventuele kosten voor  
materiaal, grondstoffen

- mogelijke toelatingsvoor- 
waarden of instapproeven

- getuigenissen van cursisten en 
docenten

- informatie over kortingen en 
premies

Opleiding Sessies Campus

Vrouwen aan de top: valkuilen en succesfactoren 2 A
Zelfbewust op de werkvloer 3 A
Zelfzorg: hoe voorkomt u dat uw batterijen leeglopen? 2 A
TALEN EN REDACTIE
Club de communication en français 10 A/L/M
Doelgericht schrijven 4 A
Nederlandse spelling, een kwelling 2 L
Snelcursus Duits 10 L/M
Snelcursus Italiaans 10 T/L
Snelcursus Spaans 10 L
Visual Content 4 A
HANDEL EN LOGISTIEK
Alle documenten internationale handel 4 A
Het CMR-verdrag en de vrachtbrief 2 A
Inco terms 2 M/T
Plannen en organiseren van transportopdrachten 2 A
Btw voor de transportsector 1 M
VERKOOP EN MARKETING
Boost uw sales - intensieve training met direct resultaat! - Antwerpse KMO-academie 2 A
Coach uw salesteam 2 A
Commerciële attitude voor techniekers 2 M
De bouwstenen van vastgoedpromotie 1 A
Digitalisering in de retail 2 A
Geweldloze communicatie 2 A
Marketing, imago en PR voor de juwelier 1 A
Masterclass retailmanagement  NIEUW 3 A
Masterclass retailmanagement: klantenservice en klachtenbehandeling  NIEUW 1 A
Masterclass retailmanagement: resultaatbeheer en KPI  NIEUW 1 A
Masterclass retailmanagement: winkelconcept  NIEUW 1 A
Neen verkopen aan klanten 1 A
Onderhandelingstechnieken 4 A
Perfectioneer uw verkoopsgesprek 2 A
Sales bootcamp: verkopen aan elke klant 4 A
Teamleader: from lead to cash  NIEUW 1 A/L/M
The Experience of Shopping - in de voetsporen van de consument van de toekomst 2 A
Uw reclame, weggegooid geld? Focus op wat rendeert! 1 A

Verkopen in het Engels 4 A
Verkopen in het Frans 4 A
DIGITALE MARKETING EN E-COMMERCE
Aantrekkelijke nieuwsbrieven met MailChimp 2 A/M
Big data & marketing  NIEUW 1 A
Correct omgaan met social media 2 A/L
Correct omgaan met social media 2 M
E-commerce in de modesector 2 A
Een website sterk positioneren in Google 2 A/L/M
E-mail marketing 2 A/L/M
E-marketing: van commerciële website naar sociale media 4 M
E-marketing: van commerciële website naar sociale media 2 A/L
Facebookmarketing 2 A
Facebookmarketing 2 A/L
Facebookmarketing voor vastgoedmakelaars 2 L
Google adwords expert 8 A/M
Google Analytics Expert 10 M
Google Analytics voor vastgoedmakelaars 2 A/L
Professioneel bloggen 2 A
Succesvol posten op sociale media 1 A
Visuele sociale media marketing: Pinterest en Instagram 1 A
Visuele sociale media marketing: Pinterest en Instagram 1 A/L
Website optimalisatie - gratis advies 1 A/M
Webstatistieken met Google Analytics 2 A/L
Webstatistieken met Google Analytics 2 M
Wordpress basis 3 M
Wordpress basis 3 A/M
Wordpress gevorderden 5 A/M
Wordpress gevorderden 5 A/M
Wordpress woocommerce 6 A/M
Wordpress woocommerce 6 A

Opleiding Sessies Campus

BEDRIJF EN OFFICE
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ICT EN MEDIAICT EN MEDIA

MASTERCLASSES PHOTOSHOP 
SVEN SMOUTS

Beeldcomposities maken
De beste beeldcomposities zijn degene 
waarvan we het niet eens zien. In deze 
opleiding werken we met maskers, 
lagen, laagmodus en filters voor het 
mooiste resultaat.

Werken met 3D-afbeeldingen
Je leert een laag omzetten naar 3D, 
objecten importeren en 3D-tekst aan-
maken. De sessie zit boordevol prakti-
sche oefeningen, tips en trucs.

Efficiënt grote hoeveelheden foto’s 
verwerken
Photoshop biedt heel wat mogelijkheden 
In deze les leer je ‘batches’ en ‘droplets’ 
toepassen op volledige fotobibliotheken.

Google Nik Collection
Sven laat je kennismaken met alle filters 
en leert hoe je ze toepast. Knappe 
resultaten gegarandeerd.

Masterclasses Adobe
 

Professionele vormgevers bulken van de creativiteit, zijn 
efficiënt, luisteren naar briefings en vertalen die naar een 
professioneel ontwerp. En vooral: ze beheersen hun 
pakketten. Deze masterclasses bestaan uit 2, 4 of 8 sessies. 
Je kan ze in verschillende campussen volgen.

MASTERCLASSES INDESIGN 
CHRISTIANNE RADEMAKERS

Bouw je eigen template
Christianne begeleidt je bij de creatie 
van templates in je huisstijl, kleuren, 
stijlen en basispagina’s op verschillend 
formaat. We slaan de huisstijlelemen-
ten op in je bibliotheek. Een praktische 
masterclass die bulkt van de tips en 
trucs.

Digital publishing
Van een grafisch ontwerp naar een 
digitale publicatie is één. Die publicatie 
kunnen we verrijken met video, geluid 
en animatie, en meer: als we ze inter-
actief maken, kan de gebruiker mee de 
inhoud bepalen. 

MEER INFO VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE/GRAFISCHE-EN-
AUDIOVISUELE-TECHNIEKEN

GRAFISCH VORM-
GEVER IN ÉÉN JAAR 
TIJD?
Je kan mee starten in 
januari in Antwerpen 
(vlakbij Berchem station). 
Na deze succesvolle 
opleiding heb ook jij 
Photoshop, Indesign en 
Illustrator in de vingers.

Syntra AB heeft ook een 
eigen videokanaal op you-
tube. In korte filmpjes laten 
we cursisten en docenten 
aan het woord en krijg je 
een beeld van opleidingen.  
Bekijk de VLOG van Sven 
over Adobe Photoshop op 
youtube.com/syntraab.

WIST JE DIT

Ook deze opleidingen 
kunnen op maat gegeven 
worden voor de medewer-
kers van je bedrijf. Bel naar 
03 451 99 00 of mail naar 
opmaat@syntra-ab.be als je 
meer wil weten.
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AVONDOPLEIDING – 10 SESSIES 

TEKLA STRUCTURES

Tekla Structures is het meest ge-
bruikte pakket voor het modelle-
ren van staal- en betonconstruc-
ties in 3D. Tijdens deze opleiding 
gaan we in op het opzetten 
van het 3D-model. Dit virtueel 
prototype laat toe om conflicten 
en problemen op te lossen, nog 
voor ze zich stellen tijdens de 
uitvoering. Overzichtstekenin-
gen, details en hoeveelheden 
worden automatisch gegene-
reerd vanuit het model. 

DAGOPLEIDING – 1 SESSIE

TEAMLEADER: FROM 
LEAD TO CASH

De Gentse start-up Teamleader ver-
overt met zijn online oplossing voor 
CRM, projectmanagement en factura-
tie het hart van heel wat kmo’s. 

Door de bundeling in één gebruiks-
vriendelijke software, zorgt Teamlea-
der voor een vlekkeloos verloop van 
de administratie. Ondernemers en 
zaakvoerders kunnen zich volop con-
centreren op hun strategie, klanten en 
projecten. 
Syntra AB gelooft sterk in deze soft-
ware en we stellen graag deze nieuwe 
opleiding voor, in nauwe samenwer-
king met en gegeven door Teamleader. 
Je krijgt een inkijk in de mogelijkhe-
den van een alles-in-één-oplossing als 
Teamleader, van lead naar offerte, over 
verkoop, tot factuur. 

Er wordt een grote belangstelling ver-
wacht, wees er snel bij. Breng je eigen 
laptop mee naar de les. 

DAGOPLEIDING – 8 SESSIES

APPLE MOBILE 
DEVICE REPAIR 

Syntra AB lanceert de unieke 
nieuwe opleiding ‘Apple Mobile 
Device Repair’ oftewel iPhone- en 
iPadhersteller. We houden het zeer 
praktijkgericht met een minimum 
aan theorie. We leren al doende. 
Onze docent Glenn De Cuyper de-
monteert en monteert het toestel 
onder de microscoop en toont 
op groot scherm hoe alles werkt. 
Daarna ga je zelf aan de slag met 
meerdere toestellen.

Glenn De Cuyper heeft zijn eigen 
repair bedrijf en is een gepas-
sioneerde, no nonsens lesgever/
coach. Hij herstelt alle toestellen 
met veel liefde voor het vak en 
met tal van tevreden klanten tot 
gevolg. Glenn gaat dag in dag uit 
voor kwaliteit en die passie wil hij 
overbrengen.

ONTDEK ONS HELE AANBOD 
CAD/CAM-OPLEIDINGEN OP 
SYNTRA-AB.BE
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nieuw

ZATERDAGOPLEIDING – 1 SESSIE 

3D-PRINTING: 
INTRODUCTIE

Tijdens één ochtend geven we je 
een stevige intro in 3D-printing. 
Wat is het en wat is het niet? 
Wat kan het en wat kan het niet? 
Want er leven nogal wat misver-
standen over 3D. 

nieuw

ZATERDAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

3D-PRINTING: 
LEREN SLICEN MET 
SIMPLIFY3D

Slicen is een essentiële techniek bij 
3D-printing. In deze cursus maken 
we je ermee vertrouwd. Simplify3D 
is de beste software hiervoor en is 
open source. 

nieuw

ZATERDAGOPLEIDING – 6 SESSIES 

3D-PRINTING: BOUW 
JE EIGEN 3D-PRINTER

Als je droomt van het bouwen van je 
eigen 3D-printer, dan is deze opleiding 
voor jou. Een heel praktische oplei-
ding, je wandelt buiten met een wer-
kende 3D-printer die je zelf gebouwd 
hebt. Wie kan dat nog zeggen?

AutoCAD
 

Autocad is uiterst krachtige CAD/CAM-software die gebruikt 
wordt door architecten en hun medewerkers, ingenieurs, 
designers, ontwerpers, ontwikkelaars, technisch tekenaars... 
Je kan voor deze opleiding terecht in Antwerpen, Mechelen 
en Turnhout.

GEEF ‘SYNTRA AB 3D’ IN OP 
YOUTUBE EN BEKIJK ONS 
FILMPJE OVER DE OPLEIDING 
3D-ARTIST.

OPLEIDING OP MAAT

Ook onze cad/cam-opleidin-
gen kunnen op maat gegeven 
worden aan de medewerkers 
van je bedrijf. Meer weten? 
Bel naar 03 451 99 00 of mail 
naar opmaat@syntra-ab.be. Basisopleiding

In 8 praktijkgerichte doe-sessies leren 
we je stap voor stap de krachtige CAD/
CAM-software gebruiken voor het maken 
van 2D-ontwerpen. Vooral bij de aanvang 
worden de belangrijkste functionaliteiten 
van AutoCAD aangeleerd. Daar bouwen 
we verder op om je kennis en vaardighe-
den uit te breiden. Onze docent geeft je 
een massa tips en tricks mee.

Autocad 3D
Eens je de basis van AutoCAD kent, 
kan je een cursus AutoCAD 3D volgen. 
We gaan van een 2D-tekening naar een 
3D-model en je leert hoe je dat 3D-mo-
del kan manipuleren. Lijkt eenvoudig, 
maar dat is het niet. We gaan veel oe-
fenen en geven je tips en trucs mee van 
de professional
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nieuw

AVONDOPLEIDING – 8 SESSIES

LEREN PROGRAMMEREN 
MET PYTHON

Python is weer hip. Omdat deze taal 
vrij eenvoudig is, ideaal om te leren 
programmeren. Maar Python wordt 
ook veel gebruikt op het web en bij 
big data projecten. Coach Hans houdt 
het praktisch. Geen bla bla. 

AVONDOPLEIDING – 8 SESSIES

PROGRAMMEREN 
MET C#.NET

Het .NET-framework van MS is nog 
steeds razend populair bij (web)
ontwikkelaars. De belangrijkste taal 
om de ontwikkelen in .NET is ook 
nog altijd C#.NET. Het is een erg 
robuuste taal die toch compacter is 
dan Visual Basic. Coach Glenn leert 
je de basis van C#.NET tijdens 8 
praktijkgerichte sessies.

nieuw

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES

XAMARIN FORMS 

Mobile is hot en Xamarin is hot. Vol-
doende reden voor MS om Xamarin 
vorig jaar over te nemen. Native 
webapps zijn zo 2015, web- en 
hybride apps zijn zo 2017. Waarom 
2x duur ontwikkelen in Android en 
iOS als het ook 1x kan in Xamarin? 
Coach Glenn geeft 4 heel praktijk-
gerichte lessen. Niet voor beginners; 
je moet vlot kunnen programmeren 
in C#.NET.

nieuw

AVONDOPLEIDING – 1 SESSIE

GDPR 

“Privacy is het nieuwe goud” zei 
onlangs één of andere guru op 
LinkedIn. Feit is dat privacy in het 
middelpunt van de belangstelling 
staat. Niet in het minst omdat be-
drijven vanaf 2018 te maken krijgen 
met de nieuwe Europese General 
Data Protection Regulation (GDPR).

Ivan Stuer stond mee aan de wieg 
van de informatieveiligheid bij 
steden en gemeenten en is fulltime 
bezig met privacy en security. Hij 
stelde een praktische gids samen op 
maat van kmo’s. In één avond laat 
hij je kennismaken met een concreet 
stappenplan om GDPR correct te 
implementeren in je bedrijf. Ja, er 
horen juridische aspecten bij, maar 
GDPR is veel meer dan dat.

IT certificaat op zak = meer 
kansen op de arbeidsmarkt. 
Ontdek onze Prince2 oplei-
ding en CCNA.

WordPress en Drupal 8 
blijven de populairste 
CMS-systemen. Ook dit 
voorjaar hebben we een 
ruim aanbod opleidingen 
op maat van de kmo. 

Check vooral onze cursus 
Wordpress en Woocom-
merce, ideaal om snel en 
goedkoop met e-commerce 
te starten!

Noteer alvast dat je vanaf 
september 2017 bij Syntra 
AB terecht kan voor een 
gecertificeerde opleiding 
DPO (data protection 
officer)!
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Opleidingen ICT en media - voorjaar 2017

Opleiding Sessies Campus Opleiding Sessies Campus

3D EN CADCAM
3D-printing: bouw je eigen 3D-printer  NIEUW 6 A
3D-printing: Introductie  NIEUW 1 A
3D-printing: leren slicen met Simplify3D  NIEUW 2 A
3D-printing voor de juwelier  3 A
Autocad 8 A/M/T
Autocad 8 A/M
Autocad 3D 4 A/M
Revit 10 A
SketchUp 4 A/T/M
SketchUp 4 A/M
SketchUp voor energiedeskundigen 2 T
TEKLA Structures  NIEUW 10 M
Tuintekenen met SketchUp 5 L/T
Tuintekenen met SketchUp 5 T
GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
Adobe After Effects 8 A 
Adobe Illustrator 6 A/M
Adobe Illustrator voor de mode 5 A
Adobe InDesign 6 A/L/M/T
Adobe InDesign 6 A/M
Adobe Photoshop 4 A/L/M/T
Basis vastgoedfotografie 2 A
Basiscursus digitale fotografie 6 A/L
Juwelenfotografie 3 A
Masterclass fotografie: High key - Low key 2 A/L
Masterclass fotografie: naaktfotografie 3 A
Masterclass fotografie: omgaan met reportageflits 2 A/L
Masterclass InDesign - Bouw je eigen template 4 A/L/M
Masterclass InDesign - Digital publishing 8 A/M
Masterclass Photoshop: beeldcomposities maken 4 L/M/T
Masterclass Photoshop: efficiënt grote hoeveelheden foto's verwerken 2 A/M/T
Masterclass Photoshop: Google Nik Collection 2 A/M
Masterclass Photoshop: werken met 3D-afbeeldingen 2 A/M

Productie-assistente  NIEUW 6 A
Videomontage met Adobe Premiere 4 A/M
Videomontage met Adobe Premiere 4 A
Virtual Reality Video Producer A
INFORMATIETECHNOLOGIE
Analyse voor de ICT-professional 6 M
Basiscursus ITIL - voorbereiding op het ITIL Foundation examen 4 M
Basiscursus Prince2 - voorbereiding op het Prince2 Foundation examen 4 M
CCNA-modules 3 & 4 (CCNA getuigschrift) 15 M
Introductie Xamarin forms  NIEUW 4 A
IT-projectmanagement 5 A
Leren programmeren met Python 8 M
PHP advanced met Symfony 8 A
Programmeren in Java 8 A
Programmeren met C#.net 8 M
Software testing 6 M
WEB, MOBILE
Aantrekkelijke nieuwsbrieven met MailChimp 2 A/M
Apple Mobile Device Repair  NIEUW 8 A
Correct omgaan met social media 2 A/L
Correct omgaan met social media 2 M
Drupal 8 6 M
Een website sterk positioneren in Google 2 A/L/M
E-mail marketing 2 A
Google adwords expert 8 A/M
Google Analytics Expert 10 M
HTML en CSS voor beginners 24 M
iOS voor beginners  NIEUW 1 M
Teamleader: from lead to cash  NIEUW 1 A/L/M
Website optimalisatie - gratis advies 1 A/M
Webstatistieken met Google Analytics 2 A/L
Webstatistieken met Google Analytics 2 M
Wordpress basis 3 M
Wordpress basis 3 A/M
Wordpress gevorderden 5 A/M
Wordpress gevorderden 5 A/M
Wordpress woocommerce 6 A/M
Wordpress woocommerce 6 A

Legende: 
A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor alle 
praktische informatie: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- prijzen voor deelname en eventuele kosten 

voor materiaal, grondstoffen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies
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HORECA EN VOEDING

Christophe is een ondernemer. Als 
ambitieuze slagersjongen vond hij 
de weg naar de voltijdse dagoplei-
ding ‘Restauranthouder’. Het viel 
hem direct op dat ook cursisten er 
met interesse en een doel voor ogen 
veel gemotiveerder waren dat zijn 
klasgenoten in het secundair. Ook de 
relatie met de docenten was helemaal 
anders. 

“Dat de docenten uit ervaring spreken, 
vond ik super. Hun verhalen bleven 
hangen. Het was geweldig dat ook 
zij er voor open stonden om nog bij 
te leren. Ik keek uit naar elke les en ik 
stak dingen op die ik niet verwachtte. 
Mijn mening over water is bijv. enorm 
veranderd.”

Op zijn stageplaats maakte Christophe 
kennis met kok Gerbrecht Voorspoels. 
Het klikte tussen hen. Ze smeedden 
plannen voor een eigen zaak waarin 
ze alles zelf zouden doen, van het uit-
benen van vlees tot de afwerking van 
een gerecht. 

Nu schuimen Christophe en Gerbrecht 
als Tømmer Catering met hun food-
truck festivals af en zorgen ze voor 
heerlijk hapjes, burgers en hotdogs op 
feesten en evenementen.

Ondernemen in catering
 

Het plan om zelfstandige te worden leefde al een tijdje bij 
Christophe Leysen. Maar zonder diploma en spaargeld, bleef 
het bij een droom.  

Christophe Leysen: 
“Ik keek uit naar elke 
les en ik stak dingen op 
die ik niet verwachtte.”

PASSIE VOOR 
HORECA?

De opleiding restaurant-
houder is de ideale mix 
tussen theorie en praktijk. 
Je leert gastronomische 
maaltijden bereiden, gas-
ten ontvangen, vakkun-
dig serveren, wijnadvies 
geven, een menu samen-
stellen, prijzen bepalen. 
Je krijgt ook een degelijke 
basis voor de organisatie 
van een horecazaak, denk 
aan hygiëne, veiligheid 
en personeelsbeheer. Met 
twee externe stages krijg 
je het vak helemaal in de 
vingers.

De opleidingen starten in 
september in Antwerpen, 
Mechelen en Leuven. 

Interesse? 
Je kan op elk moment je 
gegevens achterlaten op 
onze website.

Meer opleidingen 
horeca en voeding vind je 
op syntra-ab.be

WIST JE DIT

AL ONZE HORECA-OPLEIDINGEN 
VIND JE OP SYNTRA-AB.BE/SECTOR/
HORECA
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Als kind bakte Nele Veelaert al koek-
jes en taarten voor familiefeestjes. Ze 
volgde onlangs de opleiding ‘Brood- en 
banketbakker’ en is nu eigenaar van 
bakatelier Koekenbak. “Eerst leerden we 
alles volgens het boekje, daarna kregen 
we de vrijheid om onze eigen crea-
tiviteit te gebruiken. De groep en de 
omgang met de docenten was super.” 

Meteen na haar opleiding bouwde ze 
haar garage om tot een kleine bakkerij 
en werd ze zelfstandige in bijberoep. 

“Ik maak nu allerlei taarten en koekjes 
op bestelling: gedecoreerde kaas-, 
chocolade-, speculaas- en fruittaarten, 
lekkere chocolade-amandelrotsjes, 
bokkenpootjes, zand- en notenkoekjes, 
kaneelrolletjes, macarons, 
brownies... noem maar op.”

Ontdek de heerlijke taarten en koekjes 
van nele op koekenbak.com!

Zoete lekkernijen 
 

Nele Veelaert:  

“Ik genoot vooral van 
de praktijklessen.”

OOK JE DIPLOMA 
‘BROOD- EN BANKET-
BAKKER’ HALEN?

Het kan zowel in onze 
campus van Turnhout als 
in Leuven. Kies je voor de 
avondopleiding, dan heb 
je één avond per week les 
en behaal je je diploma in 
3 jaar. Volg je de voltijdse 
dagopleiding zoals Nele, 
dan kan je al na één jaar je 
diploma behalen en behoud 
je je kindergeld tijdens het 
opleidingsjaar.  

LEERBEDRIJF
Bij de dagopleiding zetten 
we sinds 2016 in op werk-
plekleren. Je bent meer dan 
de helft van de tijd aan de 
slag bij een erkend leerbe-
drijf. Wat je moet kennen 
en kunnen, ga je dus vooral 
daar leren, uiteraard onder 
onze begeleiding.

MEER WETEN?
Ga naar syntra-ab.be/werk-
plekleren.

ONTDEK AL ONZE ‘LEKKERE’ 
OPLEIDINGEN VIA SYNTRA-AB.BE/
SECTOR/HORECA

ZATERDAGWORKSHOP – 1 SESSIE

FEESTELIJKE 
CUPCAKES VULLEN EN 
DECOREREN 

Klanten verrassen met een origineel 
dessert? Een feestelijk gebakje serve-
ren bij de koffie? In deze workshop zijn 
de cupcakes op voorhand gebakken en 
ga je aan de slag met de decoratie. 
We maken merengue boterroom, 
bespreken soorten vulling, kleurstoffen 
en suikerpasta’s, vullen de cupcakes, 
smeren ze af en decoreren ze 
met boterroom en uitsteekvormen en 
eigen boetseerwerk in fondant.

MEER INFO

Op onze website vind je meer  
informatie. Heb je nog vragen? 
Contacteer dan ons klanten-
centrum op 078 15 99 99 of via 
klantencentrum@syntra-ab.be.
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nieuw

AVONDOPLEIDING – 2 SESSIES 

IJSBEREIDING NA 
DE ALLERGENEN-
WETGEVING   

Met de komst van de allerge-
nenwetgeving moet ook de 
(ambachtelijk) ijsbereider zijn 
klanten op een correcte manier 
informeren over zijn producten. 
Welke ingrediënten zitten er in 
verwerkt? Welke ingrediënten 
leiden tot allergische reacties? In 
deze opleiding vertelt Didier Van 
Hoof hoe jij als ijsbereider kan 
inspelen op de huidige allerge-
nenmaterie. Items als klanten 
informeren, rendabel produceren 
en een (gedeeltelijk) allergenen-
vrij aanbod) komen aan bod.

De ijskreembranche heeft 
geen geheimen voor ‘Ice 
Cream consultant’ en 
docent Didier Van Hoof. 
Al meer dan 26 jaar is hij 
professioneel actief in de 
ijsbereiding, onder andere 
voor diverse Italiaanse be-
drijven. 

nieuw

AVONDOPLEIDING – 2 SESSIES 

VERRASSENDE 
KIPGERECHTEN   

Hoewel kip een alledaags gerecht 
is, zijn er vele bereidingsvarianten. 
Denk aan pocheren, (roer)bakken, 
braden, grillen en stoven. Kip kan 
je bovendien warm eten, maar ook 
koud in diverse lekkere én gezonde 
combinaties. Tijdens de opleiding zal 
je diverse kippenrassen zo natuurlijk 
mogelijk bereiden en serveren, zelfs 
met vis. Je presenteert klassiekers uit 
de oude doos in een modern jasje!

DAGOPLEIDING – 1 SESSIE

PAASLAM OP HET MENU 

Lamsvlees is licht, vetarm en lekker. Rond 
de periode van Pasen is dit stukje vlees 
op zijn best en kan je met dit zachte 
vlees heerlijke gerechten op tafel tove-
ren. Van roulades, brochettes, sappige 
boutjes tot koteletjes en filets; docent 
Josse Versin, coach bij DelhaizeButchery 
School, leert je de kneepjes van het vak.

nieuw

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES

HERBORIST IN 
DE PRAKTIJK 

Ben je al herborist of herborist in wor-
ding? Dan is deze praktijkopleiding iets 
voor jou. Je leert de kruidige wereld van 
nabij kennen door zelf aan de slag te 
gaan. Je leert een tinctuur of maceraat 
maken en ook het brouwen van een zalf 
of shampoo staat op het programma. 
Ook het destillatieproces leer je van na-
bij kennen tijdens het vervaardigen van 
een kruidenhydrolaat door middel van 
een stoomdestillatie. Je eigen brouwsel 
mag je na elke les mee naar huis nemen.

DAGOPLEIDING – 1 SESSIE 

(WILDE) KRUIDEN 
EN HUN ESSENTIËLE, 
BESCHERMENDE 
VOEDINGSSTOFFEN 

De afvoer van afvalstoffen via de 
spijsvertering is ons bekend als ont-
gifting. Om gezond te blijven dient 
dit proces optimaal te verlopen. De 
essentiële beschermende voedings-
stoffen van kruiden stimuleren de 
werking van onze spijsvertering en 
helpen ons om op een natuurlijke 
manier te ontgiften. In deze op-
leiding worden enkele essentiële 
beschermende voedingsstoffen 
belicht en maak je kennis met een 
aantal (wilde) kruiden. Je krijgt meer 
inzicht over hoe deze (wilde) kruiden 
er uitzien, waarop ze vooral inwerken 
en hoe je ze kan gebruiken.
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SCAE-BARISTA 
SKILLS FOUNDATION

PASSIE VOOR KOFFIE?

SCAE staat voor ‘Speciality 
Coffee Association of 
Europe’. Sinds het najaar 
van 2016 kan je bij 
Syntra AB in Antwerpen 
opleidingen volgen die 
binnen het Coffee Diploma 
System van SCAE vallen:
- Barista skills foundation
- Brewing foundation
- Introduction to coffee

Surf naar onze website en 
geef ‘koffie’ in voor een 
overzicht.

DAGOPLEIDING – 2 SESSIES 

WEGWIJS IN DE 
DRANKENSECTOR: 
VAN PAND TOT 
DRANKENKAART 

Hoe onderhandel je met brouwerij-
en, drankenhandels… om je dran-
kenkaart op punt te stellen? In deze 
opleiding kom je alles te weten over 
de invloed van de keuze van een 
pand voor jouw drankenkaart én je 
winstmarge. We maken je wegwijs 
in de drankensector en geven je heel 
wat leerrijke tips & tricks om mee 
aan de slag te gaan.

AVONDOPLEIDING – 3 SESSIES

KRUIDENINFUSIES 
EN ZELF BLENDEN 

Tijdens deze opleiding neemt thee-
sommelier Jessica Van Humbeeck 
je mee op wereldreis om heerlijke 
kruideninfusies te leren kennen. 
Wist je dat het makkelijk is om zelf 
een kruiden- of fruitblend te cre-
eren? Je leert het allemaal tijdens 
deze 3 sessies! Het volgen van de 
vooropleiding tot theesommelier is 
aangeraden maar niet noodzakelijk.

nieuw

AVONDOPLEIDING – 2 SESSIES 

ICED TEA, LIMONADE 
EN TEA COCKTAILS  

Ben jij op zoek naar een alterna-
tief voor alcohol op je drankkaart? 
Ga dan aan de slag met thee en 

thee-infusies. Gegarandeerd zullen 
je gasten weg van zijn van je home 
made iced tea! Ook theecock-
tails zijn een topper. Tijdens deze 
opleiding ga je zelf aan de slag. 
Bij voorkeur heb je de opleiding 
tot theesommelier ook al gevolgd, 
maar dat is niet noodzakelijk.

nieuw

nieuw

Ons aanbod horeca-oplei-
dingen is groot. Surf naar 
syntra-ab.be/sector/horeca 
voor een volledig overzicht. 

Je kan nu al je gegevens 
achterlaten als je interesse 
hebt voor een opleiding die 
in het najaar start.
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Voor Freddy Evens en Bart 
Vanbrabant betekende de 
opleiding tot sommelier 
de start van hun carrière 
in de wijnbouw. Met hun 
wijnbedrijf Vinovo stelden 
ze in de zomer van 2016 hun 
eerste Beaujolais voor.

Opleidingen 
Horeca en voeding - 
voorjaar 2017
Opleiding Sessies Campus

Allergie, intolerantie, overgevoeligheid: een weg door de doolhof van gezonde voeding 2 M
Barista  / 5 L
Barista - SCAE-training 5 A
Bourgogne, Chablis en Beaujolais 4 A
Feestelijke cupcakes vullen en decoreren 1 L
Gin tasting 1 L
Het bakken en versnijden van een speenvarken / lam op de bbq 1 L
Herborist in de praktijk 4 L
Iced tea, limonade en theecocktails 2 L
IJsbereiding na de allergenenwetgeving 2 L/T
Kruideninfusies en zelf blenden 3 L
Latte Art 1 L
Paaslam op het menu 1 L
Sushi maken; de Japanse keuken 3 A/L
Verfijnde patisserie entremets 5 T
Verrassende kipgerechten 2 L
Voeding en gezondheidsproblemen 4 L
Wegwijs in de drankensector: van pand tot drankenkaart 2 A
(Wilde) kruiden en hun essentiële, beschermende voedingsstoffen 1 L

HORECA EN VOEDING

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES 

BOURGOGNE, 
CHABLIS EN 
BEAUJOLAIS  

Frankrijk blijft voor heel wat lief-
hebbers van wijn het walhalla van 
de topwijnen. Tijdens deze korte 
opleiding zal je kennis maken met 
Chablis & Grand Auxerrois, Beaujo-
lais en enkele witte en rode wijnen 
van Côte de Beaune tot Maconnais. 
Er zal hierbij uiteraard gedegus-
teerd worden. 

nieuw

Legende: 
A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor alle 
praktische informatie: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- prijzen voor deelname en eventuele kosten 

voor materiaal, grondstoffen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

Bekijk het filmpje over onze horeca-
opleidingen op youtube/syntraab.
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CREATIEF 
VAKMAN- 

SCHAP
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Creëren is genieten
Bloemen, planten, interieur en tuin... van kindsbeen af was 
het de roeping van Nathalie Heyse. Haar eerste spreekbeurt 
op school ging over haar droomberoep: Florist/Stylist.

 
Nathalie Heyse: 

“Ik hou van creatief 
bezig zijn, en heb 
altijd nieuwe ideeën.”

potenpapaver.be

MEER INFO OVER DE OPLEIDING  
FLORIST/STYLIST VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

Nathalie Heyse studeerde af als 
schoonheidsspecialiste, maar startte 
direct als hulpje in de bloemenwinkel 
van een vriendin. Na een aantal jaren 
schreef ze zich eindelijk in voor een 
professionele cursus bij Syntra in Leu-
ven. Eerst ‘Florist’ en daarna ‘Meester-
florist’.

“Samen les volgen met collega’s 
floristen vond ik super. Je inspiratie 
en creativiteit wordt aangewakkerd. 
Dankzij deze opleiding was ik mee 
met de laatste nieuwste trends. Ik 
kreeg meer zelfvertrouwen en ik was 
blij dat ik meer kon bieden aan klan-
ten.”

Al een aantal jaren runt Nathalie 
‘Pot&Papaver’ in Heverlee, een winkel 
met stijlvolle woondecoraties en ge-
schenken. Het aanbod verandert met 
de seizoenen, aangevuld met Natha-
lies eigen creaties en ontdekkingen. 
Met haar workshops ‘groendecoraties’ 
is ze vooral gespecialiseerd in inge-
togen eigentijdse creaties in cot-
tagestijl, gecombineerd met actuele 
trends. 

KAAT VERBRUGGEN 

Kaat Verbruggen koos na 
toegepaste filosofie voor de 
avondcursus florist. Nu zit 
ze elke dag met haar neus 
in de bloemen. Bij haar 
‘Flowers&Photography’ kan 
je een boeket bestellen of 
haar inhuren als fotograaf.

De opleiding Florist duurt 
twee jaar in avondschool en 
één jaar als je kiest voor de 
dagopleiding. We starten 
in september, maar als je 
interesse hebt, laat op onze 
website alvast je naam 
achter.
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Groothandel in modestoffen 
 

www.editex.be 
 
Editex Bvba  
Ondernemersstraat 3D, 2500 Lier 
+32 (0)3 664 21 64 
info@editex.be 
 
Cash & Carry open op maandag van 10u – 16u 
 
* Enkel voor professionelen! 
 
 
 
  

DAGOPLEIDING – 4 SESSIES 

MOULEREN EN 
DRAPEREN

Mouleren betekent ‘vormen’. Het is de 
oudste vorm van kleding maken. Door 
het schikken of draperen van een lap 
stof om een lichaam of pop boetseer je 
als het ware met je materiaal. Het pa-
troon en ontwerp ontstaan tegelijk en 
je maakt patronen in drie dimensies.

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES 

HANDTASSEN 
ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN IN 
STOF

In deze cursus leer je handtassen ont-
werpen en maken. Nadat je je creaties 
op papier uitgewerkt hebt, kun je deze 
ook zelf gaan vervaardigen. 

Je bent welkom op het info-
moment in onze campussen:
-  op zaterdag 20 mei  

van 9 tot 12u
-  op maandag 28 augustus 

van 18 tot 21u.
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SYNTRA MODEDÉFILÉ

Op het jaarlijkse mo-
de-event van Syntra AB in 
Antwerpen stelen tientallen 
cursisten uit de opleidingen 
Modeontwerper, Modevorm-
gever, Vervaardiger van 
lingerie en Corsetterie de 
show met hun creaties van 
het voorbije jaar. 

Het is een professionele 
avond op niveau, waar 
ook cursisten uit andere 
opleidingen hun kunnen 
laten zien. Licht en het 
geluid worden voorzien 
door de leertijdcursisten 
Podiumtechnicus. Cursisten 
van de grafische opleidin-
gen zorgen voor de affiche. 
Onze fotografen-in-spe 
organiseren een fotoshoot 
van de ontwerpen en maken 
sfeerbeelden van het defilé.

ONZE OPLEIDINGEN OVER 
MODE VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE/SECTOR/MODE

opleiding leer je pasfouten herken-
nen, en maatsystemen toepassen op 
je patroon zodat je tot een perfect 
kledingstuk komt.

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES 

INITIATIECURSUS 
TEXTIELONTWERPER

Een textielontwerper moet graag 
experimenteren, wil hij of zij bijblijven 
met de vele nieuwe technieken. In de 
opleiding textielontwerp leer je de 
basis van het vak. In deze praktijkge-
richte cursus ontdek je wat een aantal 
basisbegrippen betekenen en maak je 
kennis met enkele ontwerpsystemen 
(methodes) vooraleer je aan het teke-
nen gaat. 
Het tekenen zelf vereist artistieke maar 
ook technische creativiteit. Je leert 
motieven en patronen ontwerpen, 
verschuiven, spiegelen, roteren… 
tot je een sluitende compositie hebt. 

AVONDOPLEIDING – 3 SESSIES 

PERSONAL 
SHOPPER EN GARDE-
ROBEPLANNING

Imago-, kleur- en stijlconsulenten wor-
den steeds meer gevraagd om mee te 
gaan shoppen. Voor feestkleding, of 
voor een nieuwe garderobe. Na een 
kleur- en stijlanalyse willen mensen 
vaak nog extra advies. Anderen heb-
ben kasten vol met kleding en zien 
door het bos de bomen niet meer. Op-
ruimen en combinaties/outfits samen-
stellen is dan een moeilijke opdracht. 
Na deze korte opleiding kan jij hierbij 
vakkundig helpen.

Bekijk het filmpje over 
onze mode-opleidingen op 
youtube/syntraab 
(zoekwoord: mode). 

AVONDOPLEIDING – 3 SESSIES

HERKENNEN  
VAN PASFOUTEN

Voor het goed zitten van een kle-
dingstuk is het uiteraard nodig de 
juiste maat en de juiste pasvorm te 
bepalen. Dat is niet altijd gemakkelijk: 
er zijn verschillende maatsystemen 
voor hetzelfde kledingstuk en er zijn 
afwijkende maatsystemen. In deze 
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Met één avond per week kon ze de op-
leiding Juwelier-Goudsmid combineren 
met haar werk. “Ik had nooit verwacht 
zo veel te leren rond materialenleer en 
de verschillende technieken. Al in het 
eerste jaar krijg je opdrachten om de 
basistechnieken te leren. In het tweede 
jaar werk je o.a. met zilver en krijg je al 
creatieve vrijheid. Juwelen ontwerpen 
is echt mijn ding en het was een heel 
toffe groep.”

Annick werd juwelenontwerper in 
bijberoep, gecombineerd met haar 
halftijdse job als maatschappelijk 
assistent. “Er is een groeiende 
interesse voor gepersonaliseerde 
juwelen. Mensen zoeken maatwerk, 
iets unieks dat een boodschap 
symboliseert.” 

Het ei van Annick
 

Als tiener was Annick Demarsin gefascineerd door creatieve 
ambachten. Toen ze maatschappelijk assistent werd, bleef 
ze met haar ‘creatieve ei’ zitten. 

De opleidingen Juwelier-
Goudsmid, Juweel-
ontwerper en Edelsteen-
zetter kan je volgen in 
Antwerpen. 

MEER INFO VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

Meer werk van Annick vind je op 
annickdemarsin.be.

Annick Demarsin: 

“Er is een groeiende 
interesse voor 
gepersonaliseerde 
juwelen.”

AVONDOPLEIDING – 5 SESSIES 

MASTERCLASS 
JUWELIER-GOUDSMID

Heb je na de opleiding juwelier-
goudsmid zin om je nog verder in het 
vak te verdiepen? Vakexpert Rudy Van 
Havenbergh biedt je in deze persoon-
lijke masterclass de kans om jouw 
specifieke vragen te stellen en dieper 
in te gaan op bepaalde aspecten. 
Oefeningen kunnen individueel her-
nomen of extra uitgelegd worden. 



Syntra AB - Opleidingsgids voorjaar 2017 63

CREATIEF VAKMANSCHAP

Horecabediende wordt goudsmid
 

Arvid Van Tornout ging op zoek naar een creatieve 
opleiding naast zijn job in de horeca. Het veranderde 
zijn leven.

Arvid Van Tornout: 

“Al na de eerste les 
was ik verkocht.”

“De opleiding juwelier-goudsmid leek 
me wel leuk. Vanaf de eerste les was 
ik verkocht. Docent Rudy Van 
Havenbergh liet enkele van zijn stuk-
ken rondgaan en ik dacht meteen: dat 
wil ik ook kunnen.”

 
Arvid was gebeten. Hij schakelde over 
naar de voltijdse dagopleiding om al 
op één jaar te kunnen afstuderen. 
“Het was heftig, naast mijn voltijds 
werk in de horeca. Maar ik ben zo blij 
dat ik het gedaan heb.” 

Ook de praktijkfocus lag hem. “Al 
doende leren mag je hier echt letterlijk 
nemen. Het was een plezier om de les-
gevers bezig te horen en te luisteren 
naar hun tips en tricks.”

Arvid kaapte in 2015 de derde prijs 
weg op de Jewelry Award. Via de 
docenten vond hij contacten in de 
goudsmeedwereld. Hij mocht bij ‘t 
Cederhuis in Grimbergen beginnen als 
goudsmid. 

“Door de opleiding heb ik een enorm 
goede basis, maar ik leer nog elke dag 
bij. In m’n eigen atelier doe ik hele-
maal mijn ding. Met die juwelen trek ik 
naar markten.” 

De JEWELRY AWARD is 
een jaarlijkse wedstrijd waar 
negen onderwijsinstellingen 
met een opleiding goud-
smederij aan meedoen. 
De deelnemers maken een 
sieraad naar een gekozen 
thema en per school gaan 
maximaal drie werken naar 
de eindronde. 
Sponsors uit de sector 
zorgen voor leuke prijzen. 

Informatie over 
’t Cederhuis vind je op 
www.goudsmid.be.

Je kan Arvid en zijn creaties 
volgen op facebook.com/
handmadebyarvid. 
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Kan ik na deze opleiding games 
maken in VR?
Neen. Dit is een 360° video-opleiding 
gericht op professionals uit de web-, 
grafische, audio-, video- en multi-
mediawereld. Zij leren hoe je een pro-
fessionele 360° video maakt, inclusief 
pre- en postproductie en storytelling.

Werken we met Unreal of Unity?
Met geen van beide. We gaan niet 
programmeren, wel geven we een 
intro in de mogelijkheden van beide 
platformen. Zodat je dit kan uitbe-
steden met kennis van zaken aan de 
juiste programmeur.

Heb ik voorkennis nodig?
Neen, dit is een flexibel traject. Als je 
geen voorkennis fotografie en monte-
ren hebt, dan kan je dit bijspijkeren via 
e-learning voorafgaand aan de oplei-
ding. Heb je de voorkennis al, dan kan 
je zo starten. Het is wel van belang dat 
je creatief en gemotiveerd bent, want 
het wordt hard werken. En dat je een 
goed filmisch/grafisch oog hebt.

Virtual Reality videoproducer  

Deze nieuwe, unieke opleiding kan je vanaf 2017 volgen in Ant-
werpen. Flexibel en gecertificeerd, inclusief e-leren, coaching 
en stage. Met deze 5 vragen kom je alvast meer te weten. 

SUPERCOOLE 360° 
VR-TOEPASSINGEN

Iedere week streamt de NBA 
(de Amerikaanse basketbal-
competitie) live één wed-
strijd in VR. Gebruikers van 
Samsung Gear en Oculus Rift 
kunnen de match beleven 
alsof ze er zelf bij zijn. 

De NY Times scoort met zijn 
reportagewerk over Syrië in 
360*-video. 

Ook de VRT experimen-
teerde al met deze nieuwe 
vorm van journalistieke 
storytelling. 

YouTube staat vol met 360° 
video. Ook Facebook laat 
zich niet onbetuigd: je kan je 
er uren in verliezen als je niet 
oplet.

MEER INFO OVER DE OPLEIDING 
VIND JE OP SYNTRA-AB.BE

Gaan we leren stitchen?  
Dat verloopt toch automatisch?
Als VR-videoproducer moet je echt 
wel de specifieke techniek van stit-
ching onder de knie hebben. Auto-
matische stitching wordt beter en 
beter, maar we zijn er nog lang niet. 
En aangezien we voor kwaliteit gaan, 
gaan we stitchen.

Heb ik een dure VR-camera nodig?
Neen. Daar zorgen wij voor. We vragen 
wel dat je investeert in een kleine 
VR-camera van ongeveer 500 euro 
om de basisoefeningen mee te maken. 
Daarnaast zijn er nog wat praktische 
voorwaarden die je op onze website 
kan raadplegen.
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CREATIEF VAKMANSCHAP

“Sinds ik mij kan herinneren heb ik 
een liefde voor foto’s gehad. Ik nam er 
zelf, maar zat nog meer naar foto’s te 
kijken, omdat ik er zelf gewoon geen 
betere kon maken dan wat ik in maga-
zines zag. 

Ik had online gezien dat Syntra AB 
een cursus had om fotograaf te wor-
den. Na een infosessie was ik zeker: 
dit was iets voor mij. Ik schreef mij in 
op de Syntra-campus van Leuven, niet 
ver van mijn werk. 

Het zat direct goed. De docenten heb-
ben vele jaren ervaring in verschillen-
de genres van fotografie. Ik leerde niet 
alleen de technische details over mijn 
toestel en de studio-uitrusting, maar 
ook heel uitgebreid over Photoshop. 
In mijn eerste jaar al startte ik een 
eenmanszaak op om aan de slag te 
gaan als fotograaf in bijberoep.

We kregen een interessant bezoek van 
de Nationale Vereniging van Beroeps-
fotografen. Ik ben sindsdien lid van de 
vereniging en communiceer bijna 
dagelijks met andere leden. 

Het gaf me energie en zelfvertrou-
wen om zo veel bij te leren. Na 3 jaar 
voelde ik me klaar om ervoor te gaan 
en ik werd professioneel fotograaf in 
hoofdberoep.

Matz werd fotograaf
 

Matz Nilsson voelde al lang dat hij een oog voor fotografie had, 
maar miste de kennis, zowel op technisch als artistiek vlak. 

Je moet voor je toekomst vechten, er 
zitten geen mensen op je te wachten. 
Maar het geeft veel voldoening en ik 
doe het ontzettend graag.”

thematz.com

MEER INFO OVER DE OPLEIDING 
FOTOGRAAF VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

Matz Nilsson: 
“Het gaf me energie 
en zelfvertrouwen.”

Naast onze lange opleidin-
gen ‘Fotograaf’ bieden we 
heel wat workshops aan, 
zowel een basiscursus voor 
beginners als masterclasses 
voor ervaren fotografen. 

In het voorjaar van 2017 
kan je deze masterclasses 
volgen:
- High key – Low key
- Naaktfotografie
- Omgaan met  

reportageflits

WIST JE DIT

Dit voorjaar organiseren 
we voor het eerst ook de 
korte opleiding Productie-
assistent(e) van 6 sessies. 
Meer info hierover 
op syntra-ab.be!
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AVONDOPLEIDING – 3 SESSIES 

JUWELENFOTOGRAFIE

De schittering van een steen, de re-
flectie van het materiaal... het zijn uit-
dagingen wanneer je juwelen fotogra-
feert. Toch moeten voor een duidelijke 
weergave en een juiste interpretatie de 
afstand, grootte en kleurweergave in 
je beelden consistent zijn. Hoe doe je 
dat? Deze opleiding leert je de aspec-
ten van juwelenfotografie aan de hand 
van veel praktijkoefeningen.

AVONDOPLEIDING – 1 SESSIE 

MARKETING, IMAGO EN 
PR VOOR DE JUWELIER 

Hoe voer je als juwelier een marketing-
campagne? Hoe creëer je een eigen 
imago en verzorg je je public relati-
ons? Welke valkuilen vermijd je op 
weg naar succes? Deze opleiding gaat 
vooral in op de marketing en je com-
municatie met de klant. Ze verbreedt 
je commerciële inzicht en toont waar 
je anders kan zijn dan je concurrent. 
Aan het einde van de opleiding kun 
je een zelfanalyse maken op vlak van 
marketing, communicatie en verkoop-
bare creativiteit. 

DAG- OF AVONDOPLEIDING – 
5 SESSIES

PERLAGE EN 
BRODERIE D’ART 

Perlage en broderie d’art is meer 
dan ooit aanwezig in de bruids- en 
haute couture mode. De verfijnde, 
eeuwenoude technieken worden 
in Parijs, Lunéville en Milaan nog 
steeds gebruikt voor modehuizen 
zoals Chanel, Dior, Elie Saab en 
Valentino. 

Deze initiatiecursus laat je kennis-
maken met de basis van perlage. 
Een zeer fijne haaknaald en een 
waaier aan kleurrijke parels, paillet-
ten en tubes geven je ontwerpen 
en tasjes een glamoureuze look. 
Speciale garens en materialen ma-
ken van je creaties een hoogstaand 
en ambachtelijk kunstwerk.

nieuw

CREATIEF VAKMANSCHAP

AVONDOPLEIDING – 6 SESSIES 

BODY PAINT 

Body painting is een uitdaging voor 
de artistieke expressie. Geïnspireerd 
door de morfologie van het lichaam 
leren we een ontwerp maken, vorm-
geven met lichte, gekleurde en don-
kere vlakken. We besteden aandacht 
aan techniek in het blenden van 
kleuren en aan tekenen.

Kijk ook eens op pagina 
71 naar het artikel over 
make-up artist.ONTDEK MEER CREATIEVE OPLEI-

DINGEN OP SYNTRA-AB.BE/SECTOR/
KUNST-ANTIEK-EN-AMBACHTEN
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Opleidingen Creatief vakmanschap - voorjaar 2017

Opleiding Sessies Campus

FOTOGRAFIE EN MULTIMEDIA
Adobe After Effects 8 A 
Basiscursus digitale fotografie 6 A/L
Juwelenfotografie 3 A
Masterclass fotografie: High key - Low key 2 A/L
Masterclass fotografie: naaktfotografie 3 A
Masterclass fotografie: omgaan met reportageflits 2 A/L
Productie-assistente  NIEUW 6 A
Videomontage met Adobe Premiere 4 A/M
Videomontage met Adobe Premiere 4 A
Virtual Reality Video Producer  A
KUNST, ANTIEK EN AMBACHTEN
3D-printing voor de juwelier 3 A
Herstellen van juwelen 4 A
Initiatie verloren wastechnieken 5 A
Marketing, imago en PR voor de juwelier 1 A
Masterclass Juwelier-Goudsmid 5 A
Seminarie: kunst en antiek kopen in een veilinghuis / crisis in de kunst- & antieksector 1 A
MODE EN KLEDING
Adobe Illustrator voor de mode 5 A
E-commerce in de modesector 2 A
Etikettering 1 A
Handtassen ontwerpen en vervaardigen in stof 4 A
Herkennen van pasfouten 3 A
Image transfers op textiel 4 A
Initiatiecursus textielontwerper 4 A
Mouleren en draperen 4 A
Perlage en broderie d'art 5 A
Perlage en broderie d'art voor haute couture 5 A
Reliëf en 3D-effecten op stof 4 A
Textielverftechnieken en ontkleuringstechnieken 4 A

STYLING
Body paint 6 L
Film- en tv-make-up 3 L
Kindergrime en facepainting 10 A
Kleur- en stijladvies 7 L
Make-up artist  +zat. 1 jaar L
Nail art: basis 2 T
Special effects met make-up 3 A
Theatergrime 5 L
METAAL
Smeden tussen hamer en aambeeld gevorderd 8 M

Opleiding Sessies Campus

CREATIEF VAKMANSCHAP

Legende: 
A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor alle 
praktische informatie: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- prijzen voor deelname en eventuele kosten 

voor materiaal, grondstoffen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies
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SCHOONHEID, 
WELZIJN EN
GEZONDHEID
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ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID

BEGIN ERAAN!

Zin om je eigen zaak te 
beginnen als kapper of 
schoonheidsspecialist, of 
aan de slag te gaan als 
werknemer in een salon? 
We starten op 16 januari  
2017 met de nieuwe 
voltijdse dagopleiding in 
Antwerpen. 

Schrijf je in via onze 
website of bel voor meer 
info naar 078 15 99 99.

Afgestudeerd als beeldend kunstenaar 
en goudsmid, belandde Sonne in de 
verkoop. “Ik ben vooral geïnteresseerd 
in styling, mode en juwelen. Klanten 
helpen was leuk, maar ik kon er mijn 
creativiteit niet in kwijt. Als kind knipte 
ik al het haar van mijn poppen en later 
ook dat van mezelf. Zo kwam ik bij de 
avondopleiding kapper.”

Sonne ontdekte haar passie in vintage 
en retro kapsels. Tijdens haar opleiding 
volgde ze stage bij Chaplins Salon & 
Barbershop in Antwerpen, onder lei-
ding van Rinni Schrauwen. Als Siouxsie 
Blue bouwt ze aan een carrière als 
hairstylist. Om modellen èn potentiële 
klanten te vinden, maakte ze een flyer 
die ze verspreidde op school en in 
winkelstraten van Antwerpen. Er kwam 
veel reactie op. 

Sonne kreeg al heel wat leuke op-
drachten: hairstyling voor fotoshoots, 
een kortfilm en een burlesqueshow 
van Jingle Boobs. Bij boetiek Maison 
Retro, verzorgt ze regelmatig vintage 
feestkapsels bij klanten. In de zomer 
van 2016 versierde ze zelfs een job in 
Parijs, als gaststylist bij Alex Haircuts 
Barbershop!

“Ik heb mijn passie gevonden. Er is 
niets dat ik liever doe dan knippen, 
opsteken en stylen en ik wil me verder 
ontplooien in alles wat met retro, vin-
tage en rock & roll te maken heeft.” 

Eindelijk mijn passie gevonden
Verkoopster Sonne Neyens ging op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Toen ze begon aan de kappersopleiding bij 
Syntra AB, veranderde haar wereld.  

Sonne Neyens: 
“Als kind knipte ik 
al het haar van mijn 
poppen.”

MEER INFO OVER DE KAPPERS-
OPLEIDING  VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

VERGOEDING PC 314 

Binnen het paritair comité 
314 (haartooi, fitness en 
schoonheidszorgen) krijg 
je als werknemer een 
opleidingsvergoeding als 
je naschoolse, erkende 
cursussen volgt. Ook 
opleidingen van Syntra-AB 
worden erkend. 

Meer hierover lees je op 
fbz-pc314.be.



WIJ LEVEREN U EEN UITGEBREID GAMMA SCHOONHEID & PEDICURE MATERIAAL.
BOVENDIEN GEVEN WIJ U RAAD VOOR HET OPSTARTEN VAN EEN GEZONDE ZAAK.

Consulta-Belgium NV
Generaal De Wittelaan 5a

2800 Mechelen

Tel: +32 15/29.48.48

email: info@consulta.cc
www.consulta.cc

Hogevelden 46 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
tel 015 29 44 25 - fax 015 29 44 22

info@kryolan.be 
www.kryolan.be

KRYOLAN BELGIUM
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Docente make-up artist Kobie Fossey: 
“Binnen de opleiding ‘Make-up 
artist’ leren we zowel de praktijk als 
de theorie van het beroep. Je krijgt 
een grondige productenkennis, leert 
verschillende technieken toepassen, 
en zowel huid en gelaat analyseren 
(morfologie). 
Ook de kleurenleer en de juiste 
techniek voor het gebruik van de 
penselen opent voor veel cursisten 
nieuwe deuren! 
Het doet me altijd plezier om te zien 
hoe ze vooruitgaan. We gaan steeds 

verder, bv. met retro make-up van 
1910 tot 1980 en artistieke creaties. 

Ik deel mijn ervaringen rond werk-
omstandigheden uit het professio-
nele leven en dankzij de stage op 
de werkvloer doe je waardevolle 
ervaring op.”

Van uitgesproken theatergrime 
tot professionele beauty make-up 

DE OPLEIDINGMAKE-UP ARTIST 
START OP 10 JANUARI IN LEUVEN

AVONDOPLEIDING – 2 SESSIES 

BRUIDSMAKE-UP  

Een bruid er stralend laten uitzien is 
een zeer dankbare job. Je zorgt ervoor 
dat zij zich geweldig voelt op de grote 
dag. Bruiden willen hun mindere punt-
jes verdoezelen en er natuurlijk mooi 
uitzien, met make-up die de hele dag 
houdt. Als visagiste wil je hun wensen 
begrijpen en er perfect aan beant-
woorden. Deze opleiding is dé ideale 
vervolmakingscursus voor mensen met 
ervaring in de schoonheidssector. We 
oefenen de praktische kant (make-up 
tips en -advies) en spelen ook in op 
sfeerbepaling.

AVONDOPLEIDING – 6 SESSIES 

BODY PAINT 

Body painting is een uitdaging voor de 
artistieke expressie. Geïnspireerd door 
de morfologie van het lichaam leren we 
een ontwerp maken, vormgeven met 
lichte, gekleurde en donkere vlakken. 
We besteden aandacht aan techniek in 
het blenden van kleuren en aan tekenen.

Op Syntra AB vind je 
wel 20 verschillende 
opleidingen via het zoek-
woord ‘make-up’.

WIST JE DIT

ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID
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Hulpverlening is voor iedereen
Qua opleidingen in hulpverlening, is er België nog veel werk. 
Toch loopt ieder van ons dagelijks het risico geconfronteerd 
te worden met een situatie waarbij eerste hulp levens kan 
veranderen. Onderweg of op het werk, thuis met kinderen of 
ouderen, tijdens het sporten…

Volgens het Rode Kruis lopen veel ama-
teursporters risico op verergering van 
blessures door gebrek aan EHBO-ken-
nis. De meest voorkomende sportletsels 
zijn bewusteloosheid, een huidwond, 
een botbreuk, een verstuiking of kneu-
zing of hoofd-, nek- en wervelletsels. 
Vooral bij letsel aan de nek of wervels 
en breuken doet een verkeerde behan-
deling meer kwaad dan goed. 

Het is niet zo moeilijk om de basis 
van EHBO aan te leren. Ook bij Syntra 
AB kan je verschillende opleidingen 
volgen rond EHBO. Docent Ignace 
Brunclair is verpleegkundige Spoedge-
vallen en Intensieve zorgen en mana-
ger bij het opleidingscentrum voor 
arbeidsveiligheid BNT, gespecialiseerd 
in veiligheids-, medische en parame-
dische opleidingen voor overheden, 
bedrijven en organisaties. 

“Naar de EHBO-cusus komen mensen 
die jaarlijkse bijscholing moeten vol-
gen, maar ook vanuit interesse nemen 
mensen deel. In de cursus Levensred-
dend handelen voor kinderen mikken 
we bijvoorbeeld vooral op kandidaat 
crèche-houders, kinderverzorgsters, 
maar ook ouders en grootouders en 
sympathisanten schrijven zich in. Je 
ziet dan vaak leergierigheid, en dat 
ze er nood aan hebben om te kunnen 
‘oefenen’ met onze simulanten.”

MEER INFO OVER ONZE 
EHBO-OPLEIDINGEN VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

Ignace Brunclair: 

“Mijn voldoening is 
vooral dat mensen 
hier daadwerkelijk 
een levensbelangrijk 
resultaat mee kunnen 
halen.”

Slechts 

van de Belgen weet welke 
stappen hij moet volgen bij 
het toedienen van eerste 
hulp, zo bleek uit een on-
derzoek van Touring en Het 
Rode Kruis. 

Vanaf 50 personen in je 
bedrijf, ben je verplicht 
een werknemer in dienst 
te hebben die de opleiding 
hulpverlener heeft gevolgd.

KINDEREN LEREN 
LEVENS REDDEN

Twee nieuwe apps leren kin-
deren om levens te redden. 
Ze zijn gratis te downloaden 
op tablet en smartphone:

- De app ‘StartnHart’ helpt 
leraren reanimatie aan te 
leren in de klas. 

- ‘Een adembenemende 
picnic’ wil jonge kinderen 
tussen zes en tien jaar 
bewust maken van het 
belang van levensreddende 
handelingen. Aan de hand 
van een beeldverhaal op 
kindermaat leren kinderen 
bijvoorbeeld een heim-
lichgreep (om luchtwegen 
vrij te maken), maar ook 
reanimatietechnieken. 

14%

ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID
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“Bij lange afstandslopen is het moeilijk 
in te schatten wat je voor, tijdens en na 
een training of wedstrijd moet inne-
men om voldoende energie te hebben. 
Je leest ongelofelijk veel op het inter-
net; soms heel tegenstrijdige informa-
tie. Het is ook persoons- en lichaams-
afhankelijk. Het was een zoektocht 
naar houvast en duidelijke richtlijnen, 
daarom schreef ik me in.”

De opleiding biedt een breed gamma 
aan informatie over de verschillende 
sporttakken. Cursisten krijgen een 
inleiding in de voedingsleer en in de 
sportvoeding en leren over hydratatie 
en sportdranken. Ook verpakkingen 
worden bekeken.
 
“Naar mijn mening mochten de lessen 
nog uitgebreider zijn, maar daar had-

Beter presteren met de juiste voeding
 

Renée is een fervente sporter en doet mee aan marathons. 
Op zoek naar duidelijkheid over voeding en energie, volgde 
ze de opleiding ‘Sportvoeding’. 

MEER INFO OVER DE OPLEIDING
SPORTVOEDING VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

den we de tijd niet voor. De docente 
kende de materie zeer goed. Na de 
cursus heb ik haar nog gemaild met 
vragen en ik kreeg steeds snel ant-
woord.”

Nu deelt Renée haar kennis soms met 
andere sporters. “Ik ben ook ‘pacer’. 
In de Marathon van Brussel was ik 
gangmaker voor een tempo van 3u45. 
Tijdens zo’n wedstrijd komen men-
sen naar je toe met specifieke vragen 
over je eetpatroon en hoe je de motor 
draaiende houdt. Het is fijn om hierop 
te kunnen antwoorden.”

SPORTVOEDING 
Renee Backx 
“Nu deel ik 
mijn kennis 
ook met 
andere 
sporters.”

De 4 avondsessies ‘Sport-
voeding’ kan je in maart 
2017 volgen in onze campus 
van Turnhout. Aansluitend 
starten in april ook de 
4 avonden ‘Sportvoeding 
voor gevorderden: 
disciplinespecifieke 
voeding’, voor wie zich nog 
verder wil verdiepen.

Alle info vind je op 
syntra-ab.be.

ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID

Je bent welkom op het info-
moment in onze campussen:
-  op zaterdag 20 mei  

van 9 tot 12u
-  op maandag 28 augustus 

van 18 tot 21u.



Syntra AB - Opleidingsgids voorjaar 201774

Nails. Fashion. Beauty.

Gemya

Gemya

Design      & Technology for the future

Alles voor nailstyling,
pedicure & esthetiek

Shop nu ook online! www.intermedi.be

Intermedi Drongen
Booiebos 6A, Industriepark I 

9031 Drongen
T 09 227 90 15 - F 09 227 90 16

intermedi@telenet.be

Intermedi Harelbeke
Kortrijksesteenweg 325, 
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 - F 056 72 89 22
info@intermedi.be

facebook.com/intermedi

advertentiesyntra.indd   1 10/11/15   15:17

DAGOPLEIDING – 3 SESSIES 

MANUELE 
SPIERTESTING 

Manuele spiertesting of manual muscle 
testing (MST) is onmisbaar voor men-
sen die sporters coachen of werken in 
fitnesscentra. Als therapeut, trainer of 
coach evalueer je hiermee de kracht 
van een spier of spiergroep wanneer 
iemand minder kracht of uithouding 
vertoont. Tijdens deze les leer je ma-
nuele spiertesten toepassen. 

AVONDOPLEIDING – 1 SESSIE 

LEVENSREDDEND 
HANDELEN BIJ 
0- TOT 12-JARIGEN  

Syntra-AB wordt door Kind en Ge-
zin erkend voor het geven van de 
‘Basisopleiding levensreddend han-
delen bij 0- tot 12-jarigen’. Na de 
nodige theorie, oefenen we reani-
matie op poppen en handelingen 
bij verslikken en stikken. Na afloop 
krijg je een attest volgens het mi-
nisterieel besluit van 
26 februari 2009. 

AVONDOPLEIDING – 1 AVOND 

CUPPINGMASSAGE 

Cuppingmassage is één van onze 
vele populaire bijscholingen rond 
massage. Afkomstig uit de traditio-
nele Chinese geneeskunde heeft het 
zijn plaats gevonden in de moderne 
verzorgingswereld. Speciale glazen 
bokaaltjes (cups) worden op de huid 
gezet en luchtarmer gemaakt. Zo wordt 
zuigkracht gegenereerd. Het werkt 
ontspannend,vermindert cellulitis en 
het  brengt gifstoffen (toxines) naar het 
huidoppervlak zodat ons lichaam ze 
sneller kan verwijderen. Door cupping 
wordt tevens lactaat afgedreven en 
krijgt de spier terug voldoende zuurstof.
Cuppingmassage is een interessant ex-

traatje in elke wellnesszaak of schoon-
heidssalon. De cups zijn bovendien 
goedkoop. De behandeling is aange-
naam en resultaatgericht. Een echte 
aanrader.

ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID
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Lichaam en hoofd in evenwicht

Na de opleiding ‘aromatherapie’ wilde Marleen de Belder 
meer weten over masseren. Ze schreef zich in voor de 
opleiding ‘cosmetisch masseur’.

Marleen de Belder: 

“Iedereen denkt dat 
hij kan masseren 
maar het is niet zo 
eenvoudig.”

“Om goed te kunnen masseren, moet 
je uit je hoofd komen. Dat vond ik 
best moeilijk. Als leerkracht ben ik 
constant aan het plannen, voorbe-
reiden, vergaderen… Terug meer met 
mijn lichaam te werken, bracht me 
meer in evenwicht.”

Voor Marleen was het een fijne en 
gevarieerde opleiding. Stap voor stap 
leerde de docente verschillende tech-
nieken aan. Om iedereen bij de les te 
houden, werd er ook wel eens gela-
chen. “Iedereen denkt wel dat hij/zij 
kan masseren, maar het is echt niet zo 
eenvoudig. We kregen ook een stevig 
pakket informatie over het lichaam 
te verwerken. Zo ga je de technieken 
beter begrijpen.”

Marleen wil nog de opleiding ‘gezond-
heidscoach’ volgen en dan zien of ze 
- met collega’s uit vorige cursussen - 
samen iets kan opzetten.

MEER INFO OVER ONZE 
OPLEIDINGEN IN DE PERSONENVER-
ZORGING VIND JE OP SYNTRA-AB.BE

BIJSCHOLINGEN 
GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGER

Met deze bijscholingscur-
sussen kan je als voetver-
zorger/pedicure je compe-
tenties vervolmaken en je 
dienstverlening vergroten. 

KWALITEITSLABEL 
BVV

Volg je een bijscholing 
gespecialiseerde voetver-
zorger bij Syntra AB, dan 
kom je in aanmerking voor 
het kwaliteitslabel van 
de Belgische Vereniging 
voor Voetverzorgers. 

Elke opleidingssessie van 
3 uur is goed voor 30 
punten. Je moet 100 punten 
verzamelen in een periode 
van 3 jaar om het label te 
krijgen.

ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID

Bekijk het filmpje over 
onze opleidingen Personenverzor-
ging op youtube! Je vindt het met 
de zoekterm ‘syntra ab personen-
verzorging’.
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ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID

De carrièreswitch van Belinda
 

Belinda Michiels deed administratief werk, maar haar instinct 
zei dat ze thuishoorde in de gezondheidssector. 

Belinda Michiels: 
“Ik ben dankbaar dat 
ik mensen kan helpen 
om op eigen kracht 
aan hun gezondheid 
te werken.”

gezondheidsyoga.be

MEER INFO OVER ONZE OPLEIDINGEN 
IN DE GEZONDHEIDSSECTOR VIND 
JE OP SYNTRA-AB.BE

“In mijn vrije tijd was ik veel bezig 
met lekkere én gezonde voeding, 
fitness, yoga, mindfulness... Ik was ge-
boeid door zowel de biologische als 
psychologische kant van de mens. Ik 
wilde me nog meer verdiepen in het 
domein ‘gezondheid’.”

Belinda volgde de opleidingen ‘Basis-
jaar de mens’ en ‘Gezondheidscoach’. 
“Daar kwam ik in de eerste plaats veel 
te weten over mezelf, want zelfreflec-
tie hoort erbij. We leerden algemene 
coachingvaardigheden en hadden 
vakken zoals voedingsleer, energe-
tische anatomie (o.a. chakra’s) en 
integrale gezondheidscoaching. We 
onderzochten de signalen en het nut 
van stress, hoe je stress kan kanalise-
ren om je lichamelijke en psychische 
veerkracht te verhogen, je sociaal 
netwerk te onderhouden. Gespreks-
vaardigheden werden aangeleerd en 
ingeoefend aan de hand van cases.”

Aangemoedigd door de docen-
ten, startte Belinda als zelfstandige 
gezondheidscoach om mensen te 
begeleiden naar een gezond leefpa-
troon, zowel fysiek  (gezonde voeding 
en beweging), als mentaal (stressre-
ductie en mindfulness). Gaandeweg 
verlegde ze haar focus naar yoga. 

HET BASISJAAR 
DE MENS

Dit is een erkende opleiding 
die je nodig hebt vooraleer 
je kan beginnen aan de 
opleiding Gezondheids-
coach. Je kan je inschrijven 
in Leuven of Turnhout. Je 
krijgt een degelijke basis 
van anatomie en fysiologie, 
pathologie, psychologie en 
psychopathologie. 

Heb je in je studies al een 
goede kennis verworven van 
één of meerdere modules 
van deze opleiding, dan kan 
je daarvoor een vrijstelling 
aanvragen. Ben je volledig 
vrijgesteld voor het basis-
jaar De Mens, kan je meteen 
instappen in de opleiding 
Gezondheidscoach. 

De opleidingen starten elk 
jaar in september. Laat op 
onze website je gegevens 
achter, en wij houden je op 
de hoogte.
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Opleidingen Schoonheid, welzijn en gezondheid - 
voorjaar 2017

Legende: 
VDO  Voltijdse dagopleiding.  

Jongeren die het volledige traject 
volgen, blijven ten laste van de 
ouders voor kinderbijslag en 
fiscaliteit.

A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor 
alle praktische informatie: 
- inhoud van het programma, 

lesmomenten, gegevens  
van de campus

- prijzen voor deelname  
en eventuele kosten voor  
materiaal, grondstoffen

- mogelijke toelatingsvoor- 
waarden of instapproeven

- getuigenissen van cursisten en 
docenten

- informatie over kortingen en 
premies

Opleiding Sessies Campus Opleiding Sessies Campus

SCHOONHEID
3D-wimperextensions 1 M
Anti-aging make-up 1 M
Barbiertechnieken 2 A
Body paint 6 L
Botox en fillers 1 T
Bruidskapsels 2 L
Bruidsmake-up 2 A
Bruidsnagels 1 A
Cellulitis behandeling 3 A
Film- en tv-make-up 3 L
Gellak 3 M
Hairextentions plaatsen 7 M
Individuele wimperverlenging 3 M
Kapper  VDO   MET GETUIGSCHRIFT 1,5 jaar A
Kindergrime en facepainting 10 A
Kleur- en stijladvies 7 L
Kleuradvies in het kapsalon 1 T
Kunstnagelstyling   MET GETUIGSCHRIFT 1 jaar M
Kunstnagelstyling  MET GETUIGSCHRIFT 1 jaar A/L/T
Make-up artist  MET GETUIGSCHRIFT  + zat. 1 jaar L
Nail art: basis 2 T
Personal shopper en garderobeplanning 3 M
Schoonheidsspecialiste  VDO   MET GETUIGSCHRIFT 1 jaar A/L
Special effects met make-up 3 A
Sugar waxing 2 T
Theatergrime 5 L
Threading (Oosters epileren) 2 M
Uitbater van een zonnecentrum 7 L
Uitbater van een zonnecentrum B 7 A
Visagie voor de donkere huid 2 L
SPORT EN HULPVERLENING
Basisopleiding hulpverlener - EHBO 5 A
Bijscholing hulpverlener voor reisleiders: wondzorg en verbandleer 1 M
Bijscholing hulpverlener: wondzorg en verbandleer 1 A
Kinesiotaping 4 T
Kinesiotaping gevorderden 3 T
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen 1 A/L
Manuele spiertesting 3 T
Medisch tapen voor voetverzorgers 4 T
Sportvoeding 4 T
Sportvoeding voor gevorderden: disciplinespecifieke voeding 4 T
WELZIJN EN GEZONDHEID
(Wilde) kruiden en hun essentiële, beschermende voedingsstoffen 1 L
Ayurvedische massage 7 L
Babymassage 1 M
Bachremedies bij honden 2 A 
Bachremedies bij kinderen 2 A
Beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur    MET GETUIGSCHRIFT 16 A/L/M/T
Beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur    MET GETUIGSCHRIFT 16 L

Bijscholing voor de gepecialiseerde voetverzorger: freestechnieken 2 M/L
Bijscholing voor de gepecialiseerde voetverzorger: de ingegroeide nagel in al zijn facetten 3 L
Bijscholing voor de gepecialiseerde voetverzorger: hygiëne en zuiveringsmethoden 1 M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetberzorger: schimmels 1 T
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetberzorger: schimmels 1 L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: anti druk-en vilttechnieken 2 A
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: eelt en likdoorns 2 A/L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: orthonyxie 3 T
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: orthonyxie 3 L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: tamponnages en onychoplastie 2 A
Chinese hoofd,- nek- en schoudermassage 4 M
Cuppingmassage 1 A/T
Deep tissue massage 4 T
Gembercompressen 1 L
Handmassage met aromatherapie 1 A
Handreflexologie 5 M
Herborist in de praktijk 4 L
Hoofd- en gelaatsmassage 4 M
Hoofd- en nekmassage voor kappers 2 M
Hotstone massage 4 A/T
Initiatie in aromatherapie 2 M
Japanse gezichtsmassage 5 A
Koreaanse massage 4 L
Kruideninfusies en zelf blenden 3 L
Oprichting van een massagepraktijk 2 M
Reiki initiatie 1 L
Thaise voetmassage 6 L
Triggerpoints 2 L/T
Voeding en gezondheidsproblemen 4 L
Voetreflexologie initiatie 5 L
Voetreflexologie voor gevorderden 5 L
Zwangerschapsmassage 2 A

ICT EN MEDIASCHOONHEID, WELZIJN EN GEZONDHEID
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DIEREN
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Krisje geeft korte opleidin-
gen zoals clickertraining 
voor beginners en gevor-
derden, de opstart van een 
professionele hondenuit-
laatdienst en EHBO voor 
honden. 

Krisje runt haar eigen hondenschool 
onder de naam ‘Fun4AllDogs’. Ze giet 
standaardoefeningen in speelse les-
sen, die zowel geleider als hond tot 
op de laatste minuut bekoren. Er zijn 
geen statische momenten en de hond 
voelt geen enkele druk. Kan een hond 
niet in een groep fungeren of is er een 
gedragsprobleem, dan zorgt Krisje voor 
privé-coaching aan huis of op locatie. 

“Ik heb ook projecten in de gevange-
nis gedaan. Samen met gedetineerden 
trainde ik honden die lange tijd in een 
asiel verbleven. Zo vonden ook zij na-
dien een permanente thuis. Een win-win 
voor beide partijen, die veel sympathie 
kreeg van het gevangeniswezen!”

Met haar bedrijf Zen4AllDogs, zorgt 
Krisje Moens dat trainers en honden-
liefhebbers zich kunnen bijscholen op 
alle vlakken. Regelmatig organiseert ze 

Een hart voor alle honden
Krisje Moens is docente op de Syntra-campus Antwerpen. 
Ze geeft een aantal korte cursussen en leidt cursisten op in 
het tweede jaar hondeninstructeur. 

Krisje Moens: 
“Eerst wilde ik 
dolfijnentrainer te 
worden, maar mijn 
liefde voor honden 
heeft gewonnen.”

MEER INFO OVER DE OPLEIDING  
HONDENINSTRUCTEUR VIND JE OP 
SYNTRA-AB.BE

Bij Syntra AB kan je meer 
dan 20 verschillende 
opleidingen volgen over 
de verzorging of begelei-
ding van honden. 

Met het trefwoord 
‘honden’ krijg je een mooi 
overzicht op onze website.

WIST JE DIT

ICT EN MEDIADIEREN

lezingen, workshops en cursussen over 
de nieuwste inzichten in de hondenwe-
reld. Zelf schoolt ze zich regelmatig bij, 
zodat zij ook mee is met de allernieuw-
ste inzichten.

zen4alldogs.be
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Toen ze les gaf in het secundair onder-
wijs, legde Veerle haar passie in haar 
vrije tijd: het sociale welzijn van dieren. 
“Dieren staan centraal in mijn leven. Ik 
besloot cursussen te volgen. Eens ik 
met Natural Horsemanship begon, wist 
ik dat ik actief wilde helpen om de 
band tussen mens en dier te verster-
ken, gedragsproblemen aan te pakken 
en trainingsfouten recht te zetten.”

Veerle koos voor het postgraduaat 
Applied Animal Behaviour met als spe-
cialisatie honden, katten en paarden. 
Hier verwierf ze inzichten gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek. 

Ondertussen is ze docent in Antwer-
pen voor de korte opleidingen over 
het socialiseren en opvoeden van 
honden, gedragsproblemen bij de 
oudere hond of EHBO voor paarden. 
Als leerkracht dierenzorg is ze verant-
woordelijk voor de dierensector van 
PTS Mechelen en ze geeft theoretische 

Gedragstherapie 
voor hond, kat en paard

Veerle Goudenhooft is Syntra-docent voor de korte opleidin-
gen over het socialiseren en opvoeden van honden, gedrags-
problemen bij de oudere hond of EHBO voor paarden.

WELK TYPE 
PAARDENEIGENAAR 
BEN JIJ?

1.  De ‘alwetende’ verklaart graag het 
gedrag van andere paarden en weet 
vooral goed wat een ander fout doet 
en heeft voor alles een ‘diagnose’.

2.  De ‘verzamelaar’ is eigenaar van 
paarden in alle vormen, kleuren en 
maten. Rijden of longeren komt er 
zelden van, aangezien hij de hele dag 
mest staat te scheppen.

3.  De ‘paard-in-de-achtertuin’-eigenaar 
houdt een paard op een te klein 
stukje wei, dicht bij huis. Bij slecht 
weer kan het paard in de garage of 
de gang.

4.  De Natural Horsemanship-er houdt 
van bitloos, hoefijzerloos, zweeploos, 
zadelloos…

5.  Het type ‘Veiligheid voorop’ draagt 
altijd een bodyprotector, cap met 
driedubbele beschermlaag, schoenen 
met stalen neuzen. Ook het paard is 
tot over zijn oren ingepakt. 

6.  De ‘arm-door-mijn-paard’-eigenaar 
leeft met weinig luxe, maar zijn paard 
krijgt het beste voer, de beste stalling, 
de duurste dekens en instructeurs.

7.  De ‘verwaarloosde partner’ heeft 
zich gerealiseerd dat de beste manier 
om nog een beetje in the picture te 
komen bij partnerlief, is zelf ook een 
paard te kopen.

Veerle Goudenhooft: 

“Ik wil mensen 
sensibiliseren en leren 
positief om te gaan 
met dieren.” 

ICT EN MEDIADIEREN

en praktische opleidingen op maat aan 
bedrijven, privéscholen, particulieren 
en in afstandsonderwijs. 

In haar behandelingsplannen, opleidin-
gen en privétrainingen vertrekt Veerle 
altijd vanuit duidelijke communicatie, 
wederzijds begrip en positieve trai-
ningstechnieken bij mens en dier.

Meer op: animal-behaviour.be

MEER INFO OVER ONZE 
OPLEIDINGEN MET DIEREN VIND JE 
OP SYNTRA-AB.BE/SECTOR/DIEREN
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ICT EN MEDIADIEREN

TRIMMER AAN HUIS

Annelies Coosemans 
stapte uit de verzekerings-
sector en volgde de 
opleiding hondentrimmer. 
Met haar Poezenwoefmobiel 
komt ze nu aan huis om 
honden, katten en ook 
konijnen te verzorgen. 
Ze heeft handenvol werk!

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES

PROFESSIONELE 
HONDENUITLAATDIENST

Ben je graag in het gezelschap van hon-
den? Als professionele dogwalker heb je 
kennis van de hondentaal en anticipeer 
je op bepaalde situaties. Je zorgt dat de 
hond een leuke wandeling krijgt, aange-
past aan zijn energieniveau, leeftijd en 
fysiek vermogen. Je weet waar je bezig 
bent en je houdt rekening met de mo-
gelijkheden en de wensen van de hond.

AVONDOPLEIDING – 4 SESSIES

HONDENMASSAGE 

In deze specialisatiecursus, die opge-
splitst is voor beginners en gevorder-
den, leer je verschillende massagetech-
nieken voor honden. Ook anatomie, 
fysiologie, voeding en gedrag komen 
aan bod. De docent Sven Vandriessche 
is actief in de hondensport en pionier in 
de professionele begeleiding en verzor-
ging van honden. Hij begeleidde al een 
aantal wereldkampioenen.

AVONDOPLEIDING – 2 SESSIES 

COMMERCIEEL TRIM-
MEN VAN RUWHAREN

Onder ruwharige honden verstaan we 
de west highland white terriër, Schotse 
terriër, hoogbenige terriërs met veel 
beenhaar, schnauzers, fox en bouvier. 
In deze korte cursus word je begeleid 
om deze rassen te trimmen volgens 
de regels van de kunst en vooral met 
aandacht voor ergonomisch werken.

DOCENT
JOS DE CUYPER ...

studeerde af aan de 
KU Leuven als Bromatoloog 
in combinatie met diëtetiek. 
Meer dan 25 jaar was hij 
een succesvol fokker van 
Golden, Flatcoated en 
Nova Scotia Duck Tolling 
Retrievers. 
Hij geeft de vakken 
Hondenvoeding en 
Diëtetiek voor honden bij 
Syntra, geeft lezingen en 
bijscholingen in binnen- en 
buitenland en publiceert 
regelmatig over deze 
onderwerpen.

Opleidingen Dieren - 
voorjaar 2017
Opleiding Sessies Campus

Bachremedies bij honden 2 A 
Clickertraining voor gevorderden: targeting en shaping 3 A
Commercieel trimmen van ruwharen 2 A 
Ehbo voor paarden 3 A
Gedragsproblemen bij de oudere hond 2 A
Hoefverzorging 3 A
Hondenmassage voor beginners 4 A
Hondenmassage voor gevorderden 4 A
Kattengedrag en kattentaal 4 A
Longeren van paarden 2 A
Massage en functionele mobilisatie bij paarden 5 A
Medewerker dierenasiel 5 A
Omgaan met agressieve honden 5 A
Opvoedingsproblemen bij de kat 3 A
Positieve gedragstraining bij honden voor gevorderden 3 A
Professionele hondenuitlaatdienst 4 A
Socialiseren en opvoeden van honden 3 A
Voeding voor honden 2 A

Legende: 
A: Antwerpen
M: Mechelen
L: Leuven
T: Turnhout

: Dagopleiding
: Avondopleiding

Surf naar syntra-ab.be voor alle 
praktische informatie: 
- inhoud van het programma, lesmo-

menten, gegevens van de campus
- prijzen voor deelname en eventuele 

kosten voor materiaal, grondstoffen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en do-

centen
- informatie over kortingen en premies
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Onze website 
vertelt je meer

Op syntra-ab.be kun je via het zoek-
scherm (een deel van) de naam van 
je opleiding ingeven, of zoeken naar 
opleidingen binnen een bepaalde 
sector. Je krijgt dan alle gedetail-
leerde informatie van de geplande 
opleidingen: programma, lesmo-
menten, locatie van de campus, 
voor wie de opleiding is bedoeld, 
prijzen, toelatingsvoorwaarden en 
instapproeven, eventueel kosten van 
materiaal, handboeken, grondstof-
fen, catering enz.

Je vindt er ook getuigenissen van 
cursisten of uitleg van docenten, die 
je een beeld geven van wat je mag 
verwachten.

INFO EN INSCHRIJVEN 
 

Via onze website krijg je alle inhoudelijke en praktische informatie en kan je ook 
het makkelijkst inschrijven. 

Hoe kan je inschrijven?

Klik op ‘inschrijven’ om je gegevens 
door te geven. Je ontvangt daarna 
bericht van ons voor de verdere 
stappen.

Onze opleidingen worden regel-
matig opnieuw ingepland. Is er nog 
geen startdatum bekend op de 
website, laat dan je gegevens achter 
en we houden je op de hoogte.

Je bent welkom op de campus
Onze baliemedewerkers helpen je 
graag verder vanaf 8.30u
-  tot 21u op maandag tot en met 

donderdag 
-  tot 17u op vrijdag
-  tot 12.30u op zaterdag en werkda-

gen tijdens de schoolvakanties 

Tijdens onze infomomenten kan je 
al je vragen stellen aan onze mede-
werkers, kennismaken met docenten 
en ook meteen inschrijven voor een 
opleiding. Infomomenten 2017 in 
onze campussen:
-  zaterdag 20 mei van 9-12u
-  maandag 28 augustus van 18-21u.

Met al je vragen kan je terecht bij 
ons klantencentrum:
078 15 99 99 (zonaal tarief)
klantencentrum@syntra-ab.be

ANNULERINGS-
VOORWAARDEN

Kan je toch niet deelnemen aan de 
opleiding? 
Dan kan je je inschrijving annuleren 
via e-mail, per aangetekend schrijven 
of via een ondertekend annulatiedo-
cument op de campus. De datum van 
ontvangst door Syntra is de datum 
die geldt voor toepassing van de an-
nulatievoorwaarden. Het niet-betalen 
van de inschrijving, geldt niet als 
annulatie.
Annuleren is gratis tot 14 dagen voor 
aanvang van de opleiding. 

Nadien worden annuleringskosten 
aangerekend:
-  Bij een cursus met minder dan 

10 sessies, betaal je het volledig 
verschuldigde bedrag (100%).

-  Bij een cursus van 10 sessies 
of meer, betaal je de helft van 
het bedrag als we je annulering 
ontvangen binnen de 6 dagen na 
aanvang van de cursus. Je bent het 
volledige bedrag verschuldigd als 
we je annulering later ontvangen.

Bijvoorbeeld een cursus van 10 sessies 
die start op 20/9 kan ten laatste op 
26/9 geannuleerd worden aan 50%.

Meer hierover lees je op syntra-ab.be/
algemene_voorwaarden.

INFO
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Opleidingscheques
Cursisten van Syntra AB die werk-
nemer zijn, kunnen voor een deel 
van de opleidingen opleidings-
cheques aanvragen. De overheid 
betaalt dan een deel van het 
inschrijvingsgeld. Zo kan je 
jaarlijks tot 125 euro besparen. 
Meer info op syntra-ab.be/
opleidingscheques. 

KMO-Portefeuille
Onze opleidingen komen in 
aanmerking voor de KMO-
portefeuille. Dat is een subsidie-
maatregel gericht naar kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
Je leest er meer over op
syntra-ab.be/kmo-portefeuille. 

Unizo/Bouwunie
Ben je lid van Unizo of de 
Bouwunie? Dan kan je genieten 
van 10% korting bij inschrijving 
voor een korte opleiding of 
bijscholing bij Syntra AB. 
Surf naar syntra-ab.be/unizo-
bouwunie-korting voor meer 
informatie.

TEGEMOETKOMINGEN 

Premies sectorfondsen
Mensen met een vrij beroep en 
werknemers in deze sectoren kun-
nen in aanmerking komen voor een 
premie wanneer ze  een opleiding 
volgen bij Syntra AB: audiovisuele 
sector, bouw, elektro, mode, papier 
en karton, personen-verzorging, 
vastgoed of voertuigen en metaal. 
Meer hierover op syntra-ab.be/
premies-sectorfondsen. 

KORTING
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EEN LOKAAL 
NODIG? 
 

Is jouw bedrijf, organisatie of federatie op zoek naar een 
geschikt lokaal voor een vergadering, een presentatie, 
een workshop of een conferentie? Of heb je nood aan een 
professioneel uitgerust pc- of praktijklokaal? 

In onze 4 campussen 
in Antwerpen, Leuven, 
Mechelen en Turnhout 
hebben wij voor jou 
gepaste ruimtes ter 
beschikking, zowel 
overdag als ‘s avonds 
of op zaterdagoch-
tend.

Onze lokalen 
• hebben een  

capaciteit van 10  
tot 160 personen.

• kunnen uitgerust 
zijn met didactisch 
materiaal en  
internetaansluiting.

Catering kan op  
aanvraag worden 
voorzien.

Meer info vind je op 
syntra-ab.be/lokalen

LOKALEN
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Blended learning 

Steeds meer van onze opleidingen 
worden in de formule van Blended 
learning aangeboden. Dit is een 
vorm van afstandsleren waarbij 
je de leerstof voor een groot deel 
thuis verwerkt en een beperkt 
aantal keer naar lessen op de 
campus komt. 
Je legt de opleiding in je eigen 
tempo af, in functie van je 
persoonlijke situatie. Toch volgt de 
docent je op en blijf je in contact.

Blended learning is een antwoord 
op de situatie van professioneel 
actieve mensen. We koppelen tijd 
en ruimte los om de verschillende 
omstandigheden van de 
deelnemers te respecteren. De 
opleidingen worden toegankelijker, 
zonder in te boeten aan kwaliteit.

Op de campus kom je samen met 
de groep en leer je van elkaars 
vragen en situaties. Het zijn 
afstemmingsmomenten waarbij 
de docent ook mee zorgt dat jij je 
tempo aanhoudt. Examens vinden 
ook plaats op de campus. 

AFSTANDSLEREN 
BIJ SYNTRA AB 

Tijdens je activiteiten thuis, via 
ons leerplatform, kan je rekenen 
op individuele ondersteuning op 
afstand van je docent. 

Wij willen van blended learning 
een vaste waarde maken in 
onze opleidingen. Een speciale 
stuurgroep van Syntra AB geeft 
richting aan het proces. We vragen 
cursisten en docenten naar input 
en reacties om het groeps- en 
online gebeuren zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. 

De komende jaren begeleiden 
we steeds meer docenten naar 
een andere vorm van lesgeven, 
evalueren we aangepaste 
opleidingen en methodieken, en 
zoeken we uit hoe we cursisten zo 
goed mogelijk ondersteunen bij de 
online zelfstudie.

“Wij willen van
blended learning een 
vaste waarde maken 
in onze opleidingen.”

“Blended learning  
is een antwoord  
op de situatie van 
professioneel 
actieve mensen.”

AFSTANDSLEREN
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SPECIFIEK VOOR 
JOUW BEDRIJF
Ook in maatopleidingen is Syntra AB sterk. Met een netwerk 
van zo’n 1000 vakexperten kunnen we nagenoeg voor elke 
situatie een opleiding op maat aanbieden.

Opleidingen helpen mensen om snel 
operationeel te worden, hun werk 
beter uit te voeren en mee te zijn 
met veranderingen. Werknemers 
waarderen het bovendien als werk-
gevers in hen investeren. Dus ook 
het werkklimaat wordt er beter van.  

Hire attitude, train skills 

Dat is vandaag het mantra binnen 
HR. Vaak hebben bedrijven situaties 
of noden, waarmee ze niet in het al-
gemene aanbod terecht kunnen. Met 
een bedrijfstraining op maat, kan je 
al je medewerkers vormen en moti-
veren in functie van wat ze al kennen 
en waar je bedrijf naartoe wil. 

Wij helpen je graag bij de samen-
stelling van een opleidingsplan 
voor jouw afdeling of werkploeg.

Wat kan er?

-  klassikale groepsopleidingen 
-  interactieve workshops
-  technische simulaties in onze  

ateliers
-  e-learning en blended learning  

en ook een combinatie hiervan. 

De inhoud van de opleiding, datum 
en plaats worden samen met de 
betrokkenen bepaald. 

Contacteer ons voor meer info
03 451 99 00
opmaat@syntra-ab.be

Debbie Van Gossum, 
Accountmanager bedrijfstrainingen: 

“Veel bedrijven bepalen 
graag zelf de inhoud van de 
opleiding, afgestemd op hun 
strategie en de noden van 
de medewerkers.”

Frank Klockaerts, Human Resour-
ces - Training & Development 
Philips: “Wij boeken regelmatig 
opleidingen MS Excel en MS Word 
in voor onze medewerkers. De 
docent houdt perfect rekening met 
de verschillende kennisniveaus en 
laat de theorie vlot aansluiten op 
de praktijk.”

BESPAAR op de opleidings-
kost met KMO-portefeuille. 
Unizo-leden genieten 10% 
korting.

Syntra AB is erkend aanbieder van 
functiecomplement (zorgsector), 
preventieadviseur niveau II, vakbe-
kwaamheid en winteropleidingen. 
Ook voor versnelde trajecten kan je 
bij ons terecht.

Meer informatie vind je op 
syntra-ab.be/bedrijfstrainingen.

MAATWERK



Syntra AB - Opleidingsgids voorjaar 2017 87

EIGEN ZAAK

Ben je werkzoekend? 
Droom je van een eigen 
zaak? 

SYNTRA, VDAB en ESF-Vlaande-
ren helpen samen om jouw zaak 
een optimale start te geven. Je 
krijgt de kans om het noodza-
kelijke attest bedrijfsbeheer te 
halen, je eigen businessplan op te 
stellen, aan je ondernemerscom-
petenties te werken...

Woon je in Vlaanderen en
1. ben je niet-werkende werk-

zoekende / werk je deeltijds 
(met inkomensgarantie) / ben 
je bedreigd door collectief 
ontslag en/of sluiting van de 
onderneming of individueel 
ontslagen omwille van econo-
mische redenen,

2. heb je een concreet idee voor 
een eigen zaak,

3. wil je zelfstandige worden in 
hoofdberoep en binnen 1 jaar 
starten met je bedrijf,

4. heb je beroepskennis en vol-
doende kennis van het Neder-
lands?

MAAK WERK 
VAN JE ZAAK! 

Stap 1: neem contact op met je 
VDAB-consulent 
Bespreek je plannen voor je eigen 
zaak met je plaatselijke VDAB-con-
sulent. Maak een afspraak op het 
gratis nummer 0800 30 700 (elke 
werkdag tussen 8 en 19u). Bij een 
positieve beoordeling van je on-
dernemersidee en -plannen, schrijft 
deze jou in voor een collectieve 
infosessie bij SYNTRA. Bezoek de 
VDAB-website voor meer info.

Stap 2: collectieve infosessie bij 
SYNTRA
In groep wordt het verloop van het 
traject verduidelijkt, je krijgt een 
overzicht van de stappen en de mo-
gelijkheden van de menukaart “Maak 
werk van je zaak”. Om in het traject 
te stappen maak je een afspraak 
voor een individueel intakegesprek 
of word je doorverwezen naar een 
Starterslabo.

Stap 3: individueel intakegesprek
Je bespreekt jouw plan met een 
startersadviseur van SYNTRA. Je 
ondernemersidee wordt verder 
besproken en beoordeeld. Indien 
dit positief is, kan je starten met de 
oriënteringsfase.

Stap 4: oriënteringsfase
In deze fase van maximum 6 maan-
den zorg je dat je beschikt over het 
attest bedrijfsbeheer en een goed 
uitgewerkt, haalbaar businessplan. 
Je krijgt een opleidingsbudget ter 
beschikking en kan gebruikmaken 
van de menukaart “Maak werk van 
je zaak”. We geven aandacht aan je 
persoonlijk ontwikkelingsplan zodat 
je je ondernemerscompetenties kan 
bijschaven.

Stap 5: begeleidingsfase
Dit is de eigenlijke voorbereiding 
van de opstart van je zaak. Ook hier 
kan je nog opleidingen volgen uit de 
menukaart “Maak werk van je zaak”.  
Deze fase van maximum 6 maanden 
bereidt je voor op de aanvraag van 
je ondernemersnummer en de start 
van je zaak.

Onze adviseurs 

Eline De Smedt
Regio Leuven & Mechelen
eline.desmedt@syntra-ab.be

Cara Van den Cloot
Regio Antwerpen & Turnhout
cara.vandencloot@syntra-ab.be 
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LEERTIJD

De opleidingen in Leertijd duren 
30 lesweken per jaar.  Eén dag per 
week kom je naar de les bij Syntra 
AB. Daar krijg je algemene vorming 
met actuele thema’s zoals Europa, 
democratie, gezinsbudget, milieu-
project, informatica, ...  Bovendien 
leer je een tweede taal. Wat je op de 
werkplek leert, wordt hier ook aan-
gevuld beroepsgerichte vorming. 

De Leertijd is de ideale mix tus-
sen praktijk en theorie. En je krijgt 
nadien alle kansen op de arbeids-
markt. Tijdens de leertijd krijg je 
maandelijks een vergoeding voor 
je inspanningen en de kinderbijslag 
blijft behouden. 
Slagen = recht op stagebonus.

De stap van de schoolbanken naar het beroepsleven is vaak 
moeilijk. Niet in de Leertijd! Als leerjongere draai je immers 
4 dagen per week mee in een onderneming. Zo leer je de 
kneepjes van het vak.

Dominiek Van Der Kelen - podiumtechnicus 
via de Leertijd - kon meteen aan de slag bij ET 
Productions, waar hij zijn leertijdervaring opdeed. 

“Wie kan er op zijn 
21ste zeggen dat hij 
al 4 jaar ervaring 
heeft?!”

Voor jongeren tussen 15 en 25 jaar 
die een praktische vakopleiding 
willen en na een gesprek met de 
leertrajectbegeleider arbeidsrijp 
worden bevonden. 

LEERTIJD: 
DE SNELSTE WEG 
NAAR WERK

Pascale Van Praet is mama 
van Sandra, cursist Leertijd 
Kapper & Administratief 
bediende: 
“Mijn dochter kreeg haar 
opleiding in de Leertijd. Ik 
vind het een prima systeem 
omdat je echt leert hoe het 
er op de werkvloer aan toe 
gaat. Ze is ook een stuk 
volwassener geworden 
doordat ze zowel zelfstan-
dig als met anderen moest 
samenwerken. Door de 
vergoeding in de leertijd, 
kreeg ze ook een beter 
besef van de waarde van 
geld. Bovendien hebben 
leerjongeren die van school 
komen al werkervaring in 
tegenstelling tot de meeste 
schoolverlaters. Dit biedt 
hen een extra troef bij het 
solliciteren.”

Heb je een zaak en ben je 
bereid om met leerjonge-
ren te werken? Surf naar 
leertijd.be/werkgevers.

Bekijk het filmpje op 
syntra-ab.be/leertijd. 
Je ontdekt er ook voor 
welke opleidingen je kan 
inschrijven.



Waarom vinden  
jongeren ons 
interessant?

Voltijdse  
dagopleidingen 
Bij Syntra AB leer je ‘al doende’. 
Praktijk vinden wij vanzelfsprekend. 
Onze lesgevers ook, want zij staan er 
met beide voeten in. En als er één 
belangrijk kenmerk is voor onze 
dagopleidingen, dan zijn het wel de 
uitgebreide stages. 

Ontdek ze allemaal: 
syntra-ab.be/dagopleidingen 

Werkplekleren
Meer dan de helft van de tijd ben je aan de slag bij 
een erkend leerbedrijf, terwijl je intensief wordt 
begeleid.  Steeds meer van onze dagopleidingen 
zullen we volgens het leer-werksysteem aanbieden. 
Vandaag kan je al inschrijven voor:
- Brood- en banketbakker (Leuven en Turnhout)
- Elektrotechnisch installateur (Mechelen)
- Tuinaannemer-tuinverzorger (Leuven en 
Turnhout)

Meer op syntra-ab.be/werkplekleren

Leertijd
Jongeren tussen 15 en 25 kunnen via de 
Leertijd hun diploma voor het secundair 
onderwijs halen, terwijl ze al volop 
ervaring opdoen bij een leerbedrijf. Je 
komt één dag per week naar de les, de 
andere vier ben je aan het werk.  
Je krijgt maandelijks een vergoeding 
voor je inspanningen en behoudt de 
kinderbijslag. 

Check it out op leertijd.be 

“87% van de jongeren die slagen in 
de leertijd, hebben direct een job.”

321

Leren van professionals







Altijd een Syntra AB in jouw buurt!

Klantencentrum 

Een vraag voor Syntra AB? 
Het klantencentrum helpt je graag verder.

Telefoon 078 15 99 99
Mail klantencentrum@syntra-ab.be
Website syntra-ab.be/klanten

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32

2600 Antwerpen (Berchem)

Campus Mechelen
Industriepark Noord G2

Oude Baan 2
2800 Mechelen

Campus Turnhout
Kempenlaan 36
2300 Turnhout

Campus Leuven
Researchpark Haasrode 2007
Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven

syntra-ab.be
V.U.: Syntra AB, Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen

VOLG ONS

  facebook.com/syntraab

  twitter.com/syntraab

  linkedin.com/company/syntraab

  youtube.com/syntraab


