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Welkom! 
En proficiat! Jij hebt je weg gevonden naar Syntra AB, het opleidingscen-
trum voor ondernemers en vakmensen in de provincies Antwerpen en 
Vlaams-Brabant. Het doet ons plezier dat je deze stap zet in je professionele 
carrière!

Leren van professionals, dat is waar het bij Syntra om draait. Onze docen-
ten zijn stuk voor stuk vakspecialisten die met veel enthousiasme hun ken-
nis en ervaring met je delen. Geen academische lessen, wel praktijkexperti-
se, tips en tricks die jou vooruit helpen. En die je voorbereiden op succesvol 
ondernemen. Want Syntra staat voor direct bruikbare, toegespitste kennis 
en ervaring. 

Elk jaar verwelkomen we ongeveer 15.000 cursisten bij Syntra AB in Ant-
werpen, Leuven of Mechelen. Kijk maar eens rond in je eigen omgeving of je 
vriendenkring. Er is vast een bakker, een schoonheidsspecialist, een vast-
goedmakelaar, of een andere ondernemer met een Syntra-diploma.

Misschien leid jij binnenkort ook je eigen zaak? Of laat je jouw werknemers 
bij ons een opleiding volgen? In dit boekje vind je alvast informatie voor jou 
als cursist. 

Heb je bedenkingen, suggesties of kunnen we je met andere dingen helpen? 
Stel je vraag aan de baliemedewerker van de campus of aan de medewerkers 
van ons klantencentrum.
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“Groeien” met een 
ondernemersopleiding?
Met het getuigschrift van de ondernemersopleiding heb je alle troeven in 
handen om je zaak op te starten en tot een succesvolle vakspecialist uit te 
groeien (www.syntra-ab.be/succesverhalen).

Syntra AB - Opleidingsgids 2017-20182

HOE INSCHRIJVEN?

1 Online
Op syntra-ab.be kun je 
via het zoekscherm 
(een deel van) de naam 
van je opleiding ingeven, 
of zoeken naar opleidingen 
binnen een bepaalde sector.

2 Aan de balie
We verwelkomen je graag 
in onze lesplaatsen – 
openingsuren en route-
beschrijving vind je ook 
op onze website.

CONTACTEER ONS: 

078 15 99 99
klantencentrum@syntra-ab.be

VOLG ONS

  facebook.com/syntraab

  twitter.com/syntraab

  syntra.nu/ABoplinkedin

  syntra.tv

Wij helpen jou groeien

“Na mijn opleiding ben 
ik gestart als zelfstandig 
fietsenmaker aan huis.”

Jochen Van Nuffel, 
cursist Fietshersteller – fietsvakhandelaar
defietsman.net

“Ik leerde voor goudsmid 
terwijl ik aan het werk was 

in de horeca.”

Arvid Van Tornout, 
cursist Juwelier-goudsmid

Facebook: handmade by Arvid

“Dag in dag uit met honden 
bezig zijn, vind ik super.”

Fairley Jervis, 
cursist Hondentrimmer
fairley.be/fairley

“Ik droomde van een eigen 
zaak, hier leerde ik een 
financieel plan op te maken.”

Monica Bravo Giler, 
cursist Bedrijfsbeheer
detapas.be

“Op 1 jaar tijd heb ik super veel geleerd. De projec-
ten zijn een combi van theorie en praktijk.”

Anne-Catherine Gerets, 
cursist Interieurinrichter

cloclo.be

“Deze opleiding biedt 
een goede basis voor wie 
zelfstandig wil starten.”

Kylie Van Eeckaute,
cursist Modevormgever
kylievaneeckaute.be

“De docent weet waar-
over hij spreekt omdat 
hij er midden in staat.”

Luc Op De Beeck, 
cursist Syndicus

“De lessen sluiten mooi aan 
bij het praktijkgebeuren op 

de leer-werkplek.”

Maxim Timmerman, 
cursist Elektro-technisch installateur
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Verhoog je slaagkansen
De opleiding en het daaraan gekoppeld diploma of getuigschrift kan belang-
rijk zijn voor jouw carrière. Onderschat de opleiding niet en engageer je er 
ook voor: kom regelmatig naar de les, besteed de nodige tijd en energie aan 
je opdrachten. Met de juiste inzet zijn je slaagkansen veel groter. Dat hebben 
duizenden voor jou al bewezen.

Vragen?
Heb je praktische of administratieve vragen, richt je dan tot de balie van je 
campus. Hun contactgegevens vind je verder in dit boekje. 

Voor algemene of inhoudelijke vragen kan je terecht bij het klantencentrum 
via klantencentrum@syntra-ab.be, telefonisch (078 15 99 99) of chat. 

Isha, Natasja en Tineke van het klantencentrum helpen je graag verder.
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Wie is Syntra?
Syntra AB staat voor Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant.

We zijn één van de vijf regionale SYNTRA-vestigingen, die onafhankelijk van 
elkaar werken. We worden gefinancierd door de overheidsinstelling Syntra 
Vlaanderen, die eveneens controle uitoefent op de programma’s en hieraan 
gekoppelde getuigschriften en diploma’s aflevert.

Onze vzw is actief in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant,
met opleidingen binnen een 20-tal sectoren en 850 verbonden docenten. 
Syntra AB telt een 85-tal werknemers. Onze campussen vind je in
Antwerpen (Berchem), Leuven en Mechelen.

Jaarlijks volgen 6.000 cursisten een lange opleiding en kiezen bijna 5.000 
mensen voor een korte, gespecialiseerde cursus. We zijn ook het grootste 
opleidingsinstituut voor Duaal leren / Leertijd. Daarnaast bieden we bedrijf-
strainingen (syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen) op maat aan en stellen we 
lokalen ter beschikking voor organisaties.

Syntra AB valt onder het ministerie van werk en economie. Voor het gedeelte 
Duaal leren / Leertijd valt Syntra AB onder het ministerie van onderwijs.
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   www.facebook.com/syntraab

 www.twitter.com/syntraab

 www.linkedin.com/company/syntraab

   www.youtube.com/user/syntraab

 www.instagram.com/syntra.ab/

Als vakgerelateerd vormingscentrum zijn wij een duurzame partner voor 
kwalitatief ondernemen in Vlaanderen. KMO-ondernemers, medewerkers 
en alle volwassenen en jongeren die hun professionele competenties willen 
ontplooien, vinden bij ons hun gading. 

Wij helpen mensen om meer en beter te ondernemen, door hun marktge-
richte competenties te ondersteunen en te ontwikkelen. Dat noemen wij 
economische emancipatie. 

SYNTRA AB staat voor
 
• nuttige, bruikbare en praktijkgerichte opleidingen
• voor de ontwikkeling van professionele competenties 
• bij ondernemers en ondernemende mensen
• door ervaren docenten en coaches
• in een professionele en aangename leeromgeving
• met een correcte verhouding prijs/kwaliteit
• in het kader van levenslang en levensbreed leren

Volg ons
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Onze aanpak
Iedere volwassene kan zich inschrijven voor ons open aanbod aan opleidin-
gen. Zijn alle plaatsen geboekt, dan kom je op een wachtlijst en houden we je 
op de hoogte van de volgende mogelijkheid om in te schrijven. 

Ondernemingen en organisaties kunnen ook bij ons aankloppen voor oplei-
dingen op maat voor hun medewerkers. We bespreken de vraag en werken 
een voorstel uit. De opleidingen kunnen plaatsvinden in de onderneming of in 
ons opleidingscentrum (syntra-ab.be/bedrijfstrainingen).

Voor elk leertraject, open of op maat, zoeken we de best passende leer-
vormen. Je wordt begeleid door een professionele leercoach met bewezen 
competenties in zijn vak. 

Centraal in je leerproces staan

• bruikbaarheid op de werkvloer,
• je eigen functioneren 
• je professionele groeien. 

Daarvoor is het belangrijk dat de communicatie met je docent en SYNTRA 
goed verloopt.

Dankzij intensief praktijkleren werken we aan kennis, kunde en houding. We 
meten consequent resultaten en tevredenheid om te zorgen voor voortdu-
rende verbetering van het aanbod en de cursus. 
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Onze waarden

Ondernemen professionaliteit en kwaliteit

Collegialiteit samenwerken en betrokkenheid

Respect appreciatie

Innovatie creativiteit en open voor verandering

Ons kwaliteitsbeleid
 
Syntra AB behaalde in 2019 het ISO 9001 kwaliteitslabel. Dit betekent 
dat we de kwaliteit van onze dienstverlening goed bewaken. We stellen de 
klant-cursist centraal en geven elke cursist dezelfde optimale dienstverlening 
ongeacht, waar, hoe en hoeveel opleiding gevolgd wordt. Om dit te realiseren 
leggen we de lat ook hoog voor onze medewerkers en zetten in op:

• het streven naar een optimale klantentevredenheid
• het streven naar een optimale kwaliteit en dienstverlening
• het voortdurend optimaliseren van de interne processen
• het permanent streven naar een optimale organisatiestructuur met
 duidelijke, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• het uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen
 met als doel het continu verbeteren van de  bedrijfsprocessen
• het selecteren van leveranciers en onderaannemers op basis van vooraf  
 gedefinieerde eisen en verwachtingen
• het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers, cursisten en
 docenten

Wil je meer lezen over ons kwaliteitsbeleid? We verwijzen je graag naar onze 
website: syntra-ab.be/kwaliteitszorg.
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Onze campussen

Campus Leuven

Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven
T 078 15 99 99
leuven@syntra-ab.be

Campusmanager: Cynthia Liekens

Campus Mechelen

Oude Baan 2 
2800 Mechelen
T 078 15 99 99
mechelen@syntra-ab.be

Campusmanager: Kristof Meeus

Campus Antwerpen
(Hoofdkantoor)

Borsbeeksebrug 32
2600 Berchem
T 078 15 99 99
antwerpen@syntra-ab.be

Campusmanager: Maarten Gillis
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Wij doen 
je groeien
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Soorten opleidingen

GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN (MET GETUIGSCHRIFT OF DIPLOMA) 

De inhoud van deze cursussen is bepaald en erkend door Syntra Vlaanderen. 
Als je slaagt voor een gecertificeerde opleiding, krijg je een getuigschrift 
erkend door Syntra Vlaanderen. 

Duaal leren / Leertijd
Duaal leren / Leertijd is een unieke vorm van leren en werken. Eén dag 
per week kom je naar de les bij Syntra AB. De rest van de week leer je 
het vak bij een ondernemer-opleider. De lesdag bij Syntra AB bestaat uit 
twee delen: een halve dag beroepskennis en een halve dag algemene vor-
ming. Via Duaal leren / Leertijd kan je een diploma secundair onderwijs 
behalen. Meer info vind je op www.syntra-ab.be/leertijd.

Lange ondernemerchapstrajecten
De ondernemerschapstrajecten richten zich tot iedereen met professi-
onele ambities. We denken hierbij aan zelfstandigen, hun medewerkers, 
om-, bij- en herscholers. Vakexperten uit het bedrijfsleven leiden deze 
medewerkers op. De opleiding is beroepsgericht, onmiddellijk toepas-
baar en duurt 1, 2 of 3 jaar. Een aantal beroepsopleidingen bieden we aan 
in een verkort traject overdag. Deze voltijdse dagopleidingen (syntra-ab.
be/dagopleidingen) duren 1 jaar (in sommige gevallen 2 jaar).

In de duale voltijdse trajecten ben je meer dan de helft van de tijd aan de 
slag bij een erkend leerbedrijf. Wat je moet kennen en kunnen, ga je dus 
vooral leren van een praktijkopleider, uiteraard onder onze begeleiding 
(syntra-ab.be/werkplekleren).
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KORTE OPLEIDINGEN (met lesvolgingsattest)

Dit aanbod richt zich in eerste instantie tot zelfstandigen en medewer-
kers in KMO’s. Iedereen kan zich inschrijven, soms is enige voorkennis 
vereist. De opleidingen zijn algemeen, of gericht naar specifieke beroeps-
groepen. Het gaat meestal om cursussen van korte duur. Na afloop kan je  
jouw attest van lesvolging downloaden via het cursistenportaal.

BEDRIJFSTRAININGEN

Bedrijfstrainingen op maat
Wij verzorgen trainingen die helemaal inspelen op wat jouw collega’s no-
dig hebben, en het kan ter plekke op je bedrijf. We kijken samen naar de 
opleidingsbehoefte, de doelstellingen, het profiel van de deelnemers en 
de beschikbare tijd. Op basis daarvan doen we een voorstel. Wij zorgen 
ook voor de erkende attesten en certificaten, als die van toepassing zijn. 
Meer info vind je op syntra-ab.be/bedrijfstrainingen.

Lesvrije weken

Herfstvakantie  28/10/2019 – 03/11/2019
Kerstvakantie  23/12/2019 – 05/01/2020
Krokusvakantie  24/02/2020 – 01/03/2020
Paasvakantie  06/04/2020 – 19/04/2020
Hemelvaart  21/05/2020 – 24/05/2020

Je hebt nooit les tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen.
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Inschrijvingen                                                     
Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden, het 
cursistenreglement en het examenreglement, dat je kan raadplegen op de 
website (syntra-ab.be/cursisten). Onze contractvoorwaarden kan je terug-
vinden op de keerzijde van onze facturen en op onze website. Een inschrij-
ving is persoonlijk en kan dus niet worden doorgegeven aan derden.

Annulatievoorwaarden 
De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie 
van de cursus. Voor alle annuleringen geldt:

• Annuleren kan enkel schriftelijk: via e-mail, per aangetekend schrijven of 
via een ondertekend annulatiedocument op de campus. De datum van ont-
vangst door Syntra is de datum die geldt voor toepassing van de annulatie-
voorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.

 Kosteloos annuleren kan enkel 14 dagen vóór aanvang van de cursus. 
Nadien worden annulatiekosten aangerekend:

 > bij een cursus met minder dan 10 sessies, betaal je het volledig
  verschuldigde bedrag (100%).

 > bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je de helft van het
  volledig verschuldigde bedrag tot en met 6 dagen na aanvang van de
  cursus (50%). Schrijft een cursist pas in na het eerste geplande
  lesmoment (opleiding > = 10 lessen), dan kan de cursist annuleren aan
  50% tot en met 6 kalenderdagen na zijn/haar eerste les.

 > bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je het volledig
  verschuldigde bedrage vanaf de 7e dag na aanvang van de cursus 
  (100%)

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

• De eerste lesweek is de eerste week waarin de eerste les plaatsvindt.

• Een lesweek loopt van maandagochtend 8u. tot maandagochtend 8u.
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• Indien een cursist pas inschrijft na het eerste geplande lesmoment, dan is 
de eerste lesweek de week van inschrijving.

• Indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt 
het cursusgeld aan de cursist terugbetaald na aftrek van hogervermelde 
aanrekeningen. Handboeken worden niet terugbetaald. 

• Cursisten ingeschreven voor een eerste jaar worden na slagen voor dit 
eerste jaar automatisch ingeschreven voor hun vervolgjaar. Deze inschrij-
ving is eveneens onderworpen aan de bovenvermelde annulatievoorwaar-
den.

Opmerking: Syntra AB kan beslissen een cursus niet op te starten wanneer 
het minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Je krijgt dan als inge-
schreven cursist het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar je hebt 
geen recht op schadevergoeding.

Toelatingsvoorwaarden
Naast de algemene toelatingsvoorwaarden (18 jaar of voldaan hebben aan de 
leerplicht) kan Syntra Vlaanderen voor bepaalde opleidingen nog bijkomende 
toelatingsvoorwaarden stellen. Na voorlopige goedkeuring van je inschrijving 
ontvang je van ons een e-mail die melding maakt van eventuele specifieke 
toelatingsvoorwaarden. Via een link kan je dan jouw bewijslast hiervoor opla-
den. Wij verwerken deze zo snel mogelijk, waardoor je inschrijving definitief 
wordt.  

Inschrijvingsgeld                                                        
Het inschrijvingsgeld en ander kosten vind je bij elke opleiding in onze oplei-
dingsgids en op onze website www.syntra-ab.be. Je kan bepaalde opleidingen 
geheel of gedeeltelijk betalen met opleidingscheques of de kmo-portefeuille 
voor bedrijven. Verder kan je ook op andere manieren korting genieten. Wil 
je weten of jij voor een premie of korting in aanmerking komt? Kijk op www.
syntra-ab.be/kortingen. 
Elke factuur van Syntra AB moet worden betaald ten laatste op de vermelde 
vervaldag. Wordt er geen vervaldag vermeld, dan dient te factuur contant op 
de factuurdatum te worden betaald. Zolang je factuur niet betaald werd, heb 
je geen toegang tot het cursistenportaal.
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Andere bijdragen                                                    
Afhankelijk van de opleiding, kan het nodig zijn bijkomende professionele uit-
rusting aan te schaffen. Boeken, persoonlijk gereedschap, catering, materiaal 
of verbruik van grondstoffen worden apart vermeld. Meer hierover op onze 
website, bij de extra info over je opleiding. Tegen betaling van 0,25 euro/blad 
kan je op de campus kopieën voor jezelf laten maken. Wend je hiervoor tot de 
balie.
 

Vrijstellingen                                                                  
     
Voor informatie over vrijstellingen kan je terecht aan de balie van de campus. 
Op basis van je diploma’s of getuigschriften kan je soms vrijstelling van les-
volging en examen genieten voor bepaalde onderdelen en/of bedrijfsbeheer. 
De aanvraag gebeurt uitsluitend schriftelijk d.m.v. een formulier dat je kan 
bekomen aan de balie. Ten laatste op de vierde lesdag van het vak, moet je dit 
formulier volledig ingevuld en met de nodige bijlagen bezorgen aan de balie. 
Het is jouw verantwoordelijkheid om de vrijstelling tijdig aan te vragen. Tot je 
een definitieve schriftelijke bevestiging hebt, dien je de lessen te volgen.

Gewettigde afwezigheden                                        
Je moet ten minste 2/3de van de lestijd aanwezig zijn per module. Je bent 
enkel gewettigd afwezig met een doktersattest, attest van de werkgever en 
klein verlet. Dit attest moet je als bijlage binnen de week bezorgen per mail 
naar attesten@syntra-ab.be. De bijlage mag een scan of een foto zijn. Vergeet 
zeker niet in het onderwerp van je mail je campus (campus Antwerpen, cam-
pus Mechelen of campus Leuven)  en de opleiding die je volgt te vermelden.

Vlaams Opleidingsverlof
 
Een aantal van onze opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams Op-
leidingsverlof, de vervanger van het vroegere Betaald Educatief Verlof. 
Hiervoor dient je opleiding opgenomen te zijn in de opleidingsdatabank voor 
Vlaamse Opleidingsincentives (www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank). 
Wens je gebruik te maken van dit Vlaams Opleidingsverlof, dan kan je via 
MijnSyntra een digitale aanvraag doen. Wij bezorgen je dan via het Cur-
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sistenportaal een Attest van Inschrijving dat je aan je werkgever dient te 
bezorgen.

Als je van Vlaams Opleidingsverlof geniet, moet je proberen zorgvuldig 
aanwezig te zijn. Je rechten worden immers berekend op basis van je aanwe-
zigheden.

Meer informatie hierover vind je op www.werk.be/online-diensten/
vlaams-opleidingsverlof.

Getuigschrift of diploma                                                    
De opleidingen van Syntra AB zijn officieel erkend door de Vlaamse Ge-
meenschap. Het diploma of getuigschrift dat je na de opleiding ontvangt, is 
gecertificeerd door Syntra Vlaanderen. 

Je ontvangt een getuigschrift
• als je een volledig opleidingstraject beroepskennis succesvol aflegt, 
• of wanneer je succesvol de cursus basiskennis bedrijfsbeheer
 beëindigt.

Je ontvangt een diploma 
• als je succesvol zowel het opleidingstraject beroepskennis als
 basiskennis bedrijfsbeheer afwerkt. 

Om deel te nemen aan de examens moet je 2/3de van de lessen aanwezig zijn.

 

Stageovereenkomsten / Werkplekleren                                         
Voor cursisten die stage of aan werkplekleren doen gelden bijkomende re-
gels. Wij verwijzen hiervoor verder naar je stage- of werkpleklerenovereen-
komst bij jouw leertrajectbegeleider of opleidingscoördinator.
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Inhaallessen                                                             
Bij de start van je opleiding ontvang je via het cursistenportaal  je lessenroos-
ter. We laten je tijdig de lesverplaatsingen en het tijdstip van inhaallessen 
weten. De inhaallessen kunnen plaatsvinden tijdens de vakantieperiode of op 
een ander lesmoment dan de normale lessen. Het lessenrooster kan wijzigen, 
raadpleeg daarom heel regelmatig het cursistenportaal.

Eindproeven
Deze examens worden georganiseerd op het einde van je opleiding. Je ont-
vangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging, de concrete opdracht krijg je van 
de docent. Grondstoffen voor de eindexamens worden apart aangerekend.

Je hebt recht op twee zittijden voor de eindproef. Ben je na twee zittijden 
nog niet geslaagd, dan dien je contact op te nemen met de campus voor het 
bepalen van een individueel lessenpakket. Hiervan dien je 2/3de aanwezig te 
zijn om te mogen deelnemen aan een nieuwe zittijd voor de eindproef. 

Je bent automatisch ingeschreven voor de eerste zittijd van de eindproef als 
je voldoet aan deze voorwaarden:

1) Je bent geslaagd voor alle examens van de opleidingsjaren
 voorafgaand aan het laatste opleidingsjaar.
2) Je hebt, indien voorzien, de verplichte stage afgerond. 
3) Je hebt deelgenomen aan alle examens van het laatste
 opleidingsjaar.
 
Van voorwaarde 3) kan de SYNTRA-campus afwijken als je 2/3de aanwezig 
was in de lessen van het laatste opleidingsjaar (behoudens vrijstelling en 
gewettigde afwezigheden) én je een grondige reden hebt om niet aanwezig te 
zijn op een examen van het laatste opleidingsjaar. De SYNTRA-campus neemt 
hierin een eindbeslissing.

Het eindwerk dient opgeladen te worden via het leerplatform Moodle. 
Opmerkingen: data waarop eindproeven zijn gepland, kunnen onmogelijk 
gewijzigd worden. De opgave en puntenverdeling van de eindproef worden 
vooraf toegelicht door de docent-examinator.

Belangrijk 

Zorg steeds dat je een kopie bijhoudt van documenten die je afgeeft: attes-
ten, formulieren, ondernemingsplan, je eindwerk of monografie ... 
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Regels voor de goede orde
De stiptheid van eenieder is de eerste stap tot de kwaliteit van de opleiding 
voor allen. Wij verwachten dat je op tijd naar de les komt. Aan het einde van 
de pauze gaan alle cursisten onmiddellijk terug naar het klaslokaal.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen: gsm, sieraden, 
grote geldbedragen, materiaal … Syntra kan niet aansprakelijk gesteld wor-
den voor verlies, diefstal of beschadiging ervan. 

Uit respect voor elkaar en voor onze medewerkers die instaan voor het 
onderhoud, verwachten wij dat de cursisten alles in het werk stellen om de 
campus en alle lokalen netjes te houden: afval en papier in afval- en papier-
mandjes, niet eten of drinken in de gangen of leslokalen.
Er kan enkel gerookt worden in de rookruimtes. Tijdens de lessen worden 
telefoons uitgezet.

Je kan alleen parkeren op de plaatsen die voorzien zijn voor cursisten. Pas op 
de parking je snelheid aan om geen beschadiging of ongelukken te veroorza-
ken. Parkeer niet op eigendom van omwonenden. 

Taal- en leercoach 
Kun je een duwtje in de rug gebruiken om te slagen? 
Syntra AB helpt je graag om beter en efficiënter te 
studeren! Onze leercoach Myrthe Bleijerveld biedt 
je gratis alle mogelijke hulp om een studieplanning 
te maken, de cursus beter te begrijpen, samenvat-
tingen en schema’s te maken, hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden en het online materiaal te verwerken. 
Ook cursisten met leer- of taalmoeilijkheden kunnen 

rekenen op de nodige ondersteuning. 

Leercoach Myrthe staat via e-mail (leercoach@syntra-ab.be) of telefonisch 
(0492 23 89 49) klaar voor al je vragen.
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Afspraken voor cursisten 
van de voltijdse dagopleidingen
Syntra AB wil individuen en organisaties professioneel versterken door aan-
bod- en vraaggerichte opleiding en begeleiding aan te bieden, met meer en 
beter ondernemen als doel.

Dit willen we doen door:

• de cursist als centraal persoon, de deelnemer en de baas van zijn eigen 
beroepsopleiding te beschouwen;
• de docent als de professional, de coach en de helpende hand te ondersteu-
nen.

Daarom werken cursist en docent samen om het beroep te ontdekken en aan 
beroepsontwikkeling in een praktijkgerichte omgeving. Een opleiding volgen 
bij Syntra AB is wel vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Daarom maken we 
vooraf een aantal afspraken over het leven op de campus.

1.  MAIL

E-mail en Cursistenportaal zijn de communicatiemiddelen bij uitstek voor 
Syntra AB, daarom is het noodzakelijk dat iedere cursist minimaal 1 keer per 
week deze digitale informatiebronnen raadpleegt. 

2.  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

•  Drugs

Het gebruik en bezit van drugs, zowel in als om de campussen, is onverenig-
baar met de waarden van Syntra AB. Dit principe geldt eveneens voor elke 
verhandeling van drugs zoals in- en uitvoer, verdeling, verkoop, … Bij inbreuk 
volgt een sanctie en worden gerechtelijke stappen ondernomen.

•  Verbaal of fysiek geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag

Verbaal of fysiek geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag zijn ontoe-
laatbaar en worden niet getolereerd. 

Geweld is elk feit waarbij een individu psychisch of fysiek wordt lastig geval-
len, bedreigd, of aangevallen.
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Pesterijen omvatten elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of 
binnen Syntra AB, hetzij online, hetzij offline. Pesterijen kunnen zich uiten 
in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige 
geschriften. Deze pesterijen hebben tot doel of tot gevolg de persoonlijkheid, 
de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van het individu aan te 
tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsen-
de omgeving te creëren.

Ongewenst seksueel gedrag is elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichame-
lijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, 
weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van 
vrouwen en mannen.

Elke inbreuk kan of via Syntra AB of via gerechtelijke weg behandeld worden:

>  Via Syntra: afhankelijk van de ernst worden maatregelen genomen.
  Een verwittiging, een tijdelijke of definitieve schorsing zijn mogelijk.
>  Gerechtelijke procedure: een slachtoffer heeft steeds het recht om
  zelf een gerechtelijke procedure op te starten.

•  Alcohol

Het gebruik en bijhebben van alcohol in de campussen, is onverenigbaar 
met de waarden van Syntra AB. Dit geldt ook voor een eventuele dronken 
toestand tijdens de lessen. Bij inbreuk volgt een sanctie en is een tijdelijke of 
definitieve schorsing mogelijk. Syntra AB behoudt zich het recht om cursisten 
te weigeren op een studiereis of uitstap omwille van niet toelaatbaar gedrag 
en/of houding. 

3.  GEDRAG IN DE LES 

Syntra AB geeft praktijkgerichte opleidingen die gericht zijn op de toekomsti-
ge beroepscarrière. De uitoefening van het beroep begint al tijdens de oplei-
ding bij Syntra AB daarom verlangen we ook dat de cursisten zich gedragen 
zoals voorzien in de gedragingen volgens het beroep. Dit zowel naar houding 
als naar kledij. 

•  Op tijd komen 

De cursist komt stipt op tijd. Indien de cursist te laat komt, kan hij/zij niet 
toegelaten in de les tot aan de volgende pauze. 
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•  Voorkomen, kledij en beroepskledij 

Bij het begin van de opleiding maakt de docent duidelijk naar welke kleding-
voorschriften en algemeen voorkomen de cursist zich dient te kleden. De 
cursist kan slechts deelnemen aan de praktijklessen indien hij/zij aan de voor-
schriften voor beroepskledij beantwoordt. Deze afspraken worden tijdens de 
onthaalles gemaakt. Tijdens praktijklessen is een hoofddoek niet toegestaan, 
een bonè met haarnetje wel. Dit geldt niet voor de kappers, tijdens een prak-
tijkles voor dat beroep wordt geen hoofdbedekking gedragen.   

•  Meewerken 

Net zoals in het echte beroepsleven is tijdens de opleiding actief zijn en een 
goede inzet en medewerking zeer belangrijk.  

•  Breng steeds je materiaal mee.

Voer je opdrachten uit zoals door de docent opgegeven, de docent zal bij 
iedere opdracht een uiterste inleveringdatum meegeven.

Niet opletten, slapen, gsm gebruik tijdens de lessen, … wordt als storend 
gedrag beschouwd. Storend gedrag laten wij niet toe.

Wanneer de docent een verwittiging heeft gegeven en het gedrag herhaalt 
zich, kan de docent je vragen om de les te verlaten.  

•  Respect voor de infrastructuur 

Cursisten zullen met de infrastructuur en het ter beschikking gestelde mate-
riaal op een verantwoorde manier omgaan. Zij zullen dit gebruiken zoals het 
in de gedragingen volgens het beroep voorzien is.  

•  Orde en netheid in de lokalen 

Wij zijn allen samen verantwoordelijk voor orde en netheid op de campus. 
Wij vragen dan ook van iedereen een inspanning om lokalen, gangen en 
buiten het gebouw proper te houden. In alle lokalen en gangen staan vuilnis-
bakken. Hier kan je je afval sorteren. Op het einde van de les wordt het bord 
schoongeveegd, en waar nodig, worden de werktafels gereinigd.  

•  Afwezigheden 

Zoals het bij de uitoefening van een beroep gebruikelijk is, zullen de afwezig-
heden tot een minimum beperkt worden. Wij vragen iedere afwezigheid te 
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rechtvaardigen.  

•  Algemeen geldend taalgebruik tijdens de lessen is Nederlands. 

Indien een inbreuk wordt vastgesteld zal de docent je hierover aanspreken. 
Indien nodig wordt de campusmanager en/of leercoach ingeschakeld om dui-
delijke afspraken te maken. Werkt dit nog niet, dan kan dit tot een tijdelijke of 
definitieve uitsluiting beslist worden. 

4.  GEDRAG IN EN OM DE CAMPUS 

•  Roken 

De campussen zijn openbare plaatsen waarbinnen roken verboden is. 

De campussen waar leertijdopleidingen gegeven worden, worden tijdens 
deze opleidingsuren beschouwd als schoolterreinen, hier is roken bij wet 
verboden.  

•  Maken van beelden 

Het is toegelaten om beelden (foto’s, filmpjes, …)  te maken voor persoonlijk 
of opleidingsgericht gebruik en volgens de norm van het algemeen fatsoen en 
indien alle betrokkenen (docent, medecursist, …) er expliciet mee instemmen. 

Er mogen geen beeldopnames (foto’s, filmpjes, …) of persoonlijke informatie 
van iedereen betrokken bij Syntra AB verspreid worden in de media (inter-
net, sociale websites, …) zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrok-
kenen. 

5.  SANCTIES (TUCHTREGLEMENT)

Tuchtmaatregelen kunnen worden getroffen ten aanzien van cursisten om 
de goede gang van zaken binnen de werking van Syntra AB te vrijwaren. 
Van elke cursist van Syntra AB wordt verwacht dat hij/zij zich in zijn gedrag 
laat leiden door eerbied voor de menselijke persoon. Elk tuchtdossier wordt 
individueel afgehandeld.  

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

•  een verwittiging
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De tuchtmaatregel van verwittiging kan genomen worden door de campus-
manager. Het komt de campusmanager toe de klacht te ontvangen, deze te 
registreren, er een dossier van samen te stellen en dit dossier ter kennisname 
over te maken aan de Directeur Afgevaardigd Bestuurder van Syntra AB. 
Klachten kunnen worden geformuleerd door de medecursisten, docenten, 
personeel en directie van Syntra AB.

•  een tijdelijke en/of definitieve uitsluiting

Tuchtmaatregelen van tijdelijke en/of definitieve uitsluiting kunnen alleen 
worden genomen door de Directeur - Afgevaardigd Bestuurder van Syntra 
AB. Het komt de campusmanager toe de klacht te ontvangen, deze te regis-
treren, er een dossier van samen te stellen en dit dossier ter behandeling 
over te maken aan de Directeur Afgevaardigd Bestuurder van Syntra AB. 
Klachten kunnen worden geformuleerd door de medecursisten, docenten, 
personeel en directie van Syntra AB.

De betrokken persoon wordt door de campusmanager opgeroepen tot een 
onderhoud over de vastgestelde feiten, eventueel in het bijzijn van een ver-
trouwenspersoon, en hij/zij heeft het recht het tuchtdossier in te zien.  

De Directeur Afgevaardigd Bestuurder brengt de betrokkene per aangete-
kende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing, alsook de campus-
manager. Deze laatste via gewoon schrijven.

Van elke cursist van Syntra AB wordt verwacht dat hij/zij:

>  Blijk geeft van eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin;
>  Alle wettelijke bepalingen naleeft die op hem/haar van toepassing zijn;
>  De goede reputatie van Syntra AB in stand houdt;
>  Zorg draagt voor de infrastructuur en het materiaal dat hem/haar ter
  beschikking wordt gesteld en voor de bezittingen van docenten,
  personeel en medecursisten;
>  De campusmanager zorgt ervoor dat de genomen tuchtmaatregel
  ook effectief tot uitvoering wordt gebracht.

Verzekeringen
Cursisten en docenten zijn verzekerd op weg naar de lessen en ook tijdens 
externe lessen op voorwaarde dat je vooraf het adres hebt doorgegeven.
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Uitzonderingen gelden bij dronkenschap of druggebruik, en ook voor stof-
felijke schade gelden andere regels. Diefstal is niet verzekerd. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. 

Niet tevreden? Een idee?                                                                   
Wij streven permanent naar verbetering van onze klantvriendelijkheid en de 
kwaliteit van onze producten en diensten. Heb je suggesties ter verbetering, 
dan horen wij dat graag. Onze baliemedewerkers zijn je  aanspreekpunt en 
zullen je suggesties doorgeven aan de bevoegde personen of werkgroep.
Heb je ondanks onze inspanningen toch nog klachten, dan kan je steeds 
terecht bij onze opleidingscoördinatoren, product- of campusmanagers. Zij 
zoeken zo snel mogelijk een oplossing. Geraken jullie er samen niet uit, dan is 
er altijd nog onze ombudsdienst (ombudsdienst@syntra-ab.be).

Portretrecht                                                              
Syntra AB maakt in de loop van het cursusjaar foto’s en video-opnames van 
cursisten tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze 
website en voor publicaties. Voor gerichte foto’s hebben we volgens de priva-
cywet je expliciete toestemming nodig.

Deze toestemming zal door de afdeling marketing gevraagd worden als het 
gaat om geposeerde, individuele foto’s bijv. genomen tijdens je opleiding. 
Mocht je beelden van jezelf willen laten verwijderen, kan je daarvoor een 
mailtje sturen naar marketing@syntra-ab.be. Volgens art. 10 en 12 van de 
privacywet heb je immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer 
het gaat om je persoonsgegevens.

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG - GDPR)
Je hebt het recht om jouw gegevens in te kijken en te vragen om gegevens 
te wissen. Je kan daarvoor een mailtje sturen naar GDPR@syntra-ab.be. We 
bekijken dan wat mogelijk is, rekening houdend met ons privacy-beleid.
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Veiligheid                                                                     
Tijdens het praktijkgedeelte van je opleidingstraject, moet je handelen vol-
gens de wettelijke bepalingen over de veiligheid (Wet van 04.08.1996 Betref-
fende het Welzijn… art.2 § 1 – e ). Je neemt kennis van de “werkplaatsregle-
menten” en de “instructiefiches” die in de praktijklokalen zijn aangebracht en 
handelt ernaar. Syntra AB kan je als cursist weigeren, wanneer je – om welke 
reden ook – de veiligheidsvoorschriften negeert.

Examenreglement                                                                     
De examenreglementen vind je op www.syntra-ab.be/cursisten. De herexa-
mens voor cursusjaar 2019-2020 zijn gepland op maandag 17 augustus.

Cursistenportaal 
Op het cursistenportaal vind je info terug over je opleiding(en), zoals attes-
ten, lessenrooster(s) en punten. Meld je aan op de website syntra-ab.be via 
“MijnSyntra” en klik onderaan links (navigatie) op “Cursistenportaal”.



Ruimte voor je eigen notities



28 - Cursistengids | www.syntra-ab.be





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/klantencentrum

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32

2600 Antwerpen (Berchem)

Campus Leuven
Researchpark Haasrode 2007 | Geldenaaksebaan 327

3001 Leuven

Campus Mechelen
Industriepark Noord | Oude Baan 2

2800 Mechelen

syntra-ab.be
V.U.: Peter Aerts – Syntra AB, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

VOLG ONS

  facebook.com/syntraab

  twitter.com/syntraab

  syntra.nu/ABoplinkedin

  Syntra.tv




