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Wil je een beroep aanleren, droom je van een eigen zaak 
of wil je gewoon je carrière een duwtje geven door nieuwe 
competenties te ontwikkelen?

Maak je keuze uit het ruime opleidingsaanbod van +700 opleidingen.

Welkom bij Syntra AB
PAK JE 125U 
OPLEIDINGS-
VERLOF 

(een werknemer 

heeft recht op 

125u/academiejaar)

 

✔ Kies je sector
Check het aanbod in jouw favoriete sector(en). 
Vakexperten geven praktijkgericht les, je leert van 
hun ervaring en tips uit het werkveld. Bij sommige 
opleidingen gaat het ‘leren uit de praktijk’ nog een 
stapje verder via eindwerken, stages of werkplekleren.
#lerenvanprofessionals

✔ Kies je campus
Syntra AB heeft campussen in Antwerpen  
(tegenover Berchem station), Leuven en Mechelen.  
We werken ook samen met Thomas More op de  
campus in Geel. Daarnaast bieden we ook modules  
of volledige opleidingen online aan.

✔ Kies je favoriete opleidingsvorm
Wil je overdag of ’s avonds les volgen?  
Ga je voor een intensieve voltijdse dagopleiding om 
snel je officieel diploma of certificaat te behalen of 
verkies je een langer traject? Aan jou de keuze.

➜ Weet je (nog) niet wat te studeren?
Ga naar syntra-ab.be/studiekeuzetest, doe de studie- 
keuzetest en ontdek welke opleidingen matchen met 
jouw interesses en talenten. 

Nog vragen? Ons klantencentrum is er voor jou. 
Contacteer hen via de chat op de website, 
via telefoon 078/15 99 99 of via  
klantencentrum@syntra-ab.be.

Syntra AB is erkend door VLAIO (Vlaams Agentschap Innovatie & Ontwikkeling). Deze publicatie is louter informatief. Er kunnen 
geen rechten aan ontleend worden. De prijzen, data en lesinhouden zijn onder voorbehoud. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen 
wij beslissen om een opleiding niet te laten starten.

Maak je keuze in deze brochure of via de site syntra-ab.be

http://www.syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be/studiekeuzetest
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Opleidingen voor doeners
Syntra is specialist in praktijkgerichte, trendy opleidingen voor ondernemende mensen die 
exact willen leren wat ze nodig hebben om er direct mee aan de slag te gaan.

Alle opleidingsinfo op www.syntra-ab.be

Duaal leren
Leren en werken voor jongeren en jong-volwassenen 
van 15 jaar tot 24 jaar
syntra-ab.be/werkplekleren   

Avondopleidingen
Vakspecifieke opleidingen die jou voorbereiden op 
een job of ondernemerschap

Voltijdse dagopleidingen
Opleidingen voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar  
die focussen op de praktijkstudie op de werkvloer 
syntra-ab.be/voltijdse-dagopleiding

Bijscholing en trainingen
Korte trajecten om specifieke kennis en skills te 
ontwikkelen. 

BIZZ opleidingen voor 
ondernemende 
professionals

BIZZ
opleidingen voor 

ondernemende 
professionals

i.s.m.

http://www.syntra-ab.be/werkplekleren
http://www.syntra-ab.be/voltijdse-dagopleiding
http://www.syntra-ab.be
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Wij geven jou een duwtje in de rug 

Alle opleidingsinfo op www.syntra-ab.be

Opleidingsadvies 
Versterk je organisatie met het opleidingsadvies van 
onze adviseurs en kies voor een incompany training op 
maat. syntra-bizz.be

Ondernemerschap
Kriebelt het om zelf te ondernemen? Wij ontwikkelen 
jouw ondernemingszin en behoeden jou voor moge- 
lijke valkuilen.
syntra-ab.be/sector/ondernemerschap

Loopbaanbegeleiding
Ga voor een job die écht bij je past. Boek snel je gratis 
intakegesprek voor professioneel carrièreadvies.
syntra-ab.be/loopbaanbegeleiding

Coaching
Leercoach en compententiecoaches helpen jou om 
de leerstof te verwerken en jouw slaagkansen te 
maximaliseren.

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be/loopbaanbegeleiding
http://www.syntra-ab.be/sector/ondernemerschap
http://www.syntra-ab.be
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Schoonheidsspecialiste | voltijdse dagopleiding | € 1635 | 1 jaar | Antwerpen & Leuven
Schoonheidsspecialiste | avondopleiding | € 785 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen

“Na het secundair ben ik beginnen werken in een winkel.  
Na een paar jaar wou ik toch voor mijn passie gaan: 
schoonheidsverzorging. Bij Syntra krijg je in één jaar  

een allround opleiding, inclusief diploma. De docenten 
komen uit de praktijk, ze zijn mee met de laatste trends en 

technologische ontwikkelingen in de beautysector.  
Ik kon vast aan de slag op mijn stageplek en wil hier enkele 

jaren ervaring opdoen alvorens te starten als zelfstandig 
schoonheidsspecialiste.” 

Chelsea Peeters, 
Schoonheidsspecialiste

Beauty & wellness 
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Legende: A  Antwerpen | M  Mechelen | L  Leuven
VDO   Voltijdse dagopleiding: Jongeren die het volledige traject volgen blijven ten 

laste van de ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit.

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, prijs en gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten en informatie over kortingen en premies

BEAUTY & WELLNESS

Kapper
Leer dit knelpuntberoep in 1 jaar; je bent 60% van je oplei-
dingstijd aan de slag in een kapsalon. Of combineer je werk 
overdag met een avondtraject van 2 jaar met 1 à 2 avonden 
per week. Heb je ambitie voor een eigen zaak? Combineer 
jouw opleiding met een module Succesvol ondernemen.

Massagetechnieken
Een natuurlijke facelift via Japanse gezichtsmassage, het 
ontspannen van bindweefsel via Deep tissue, het werken 
op accupunctuurpunten via Chinese hoofd-nekmassage 
en veel meer. Leer de gewenste techniek van een ervaren 
masseur.

Professionele bijscholingen Campus

BEAUTY EN MAKE-UP
Bruidsmake-up L
Feest make-up  NIEUW A
Gellak M
Grimeur - initiatie make-up artist  NIEUW A
Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en (semi-)permanente make-up A/L/M
Kindergrime en facepainting A/L
Kindergrime en facepainting - Masterclass A/L
Kleur- en stijladvies  NIEUW L
Microblading  NIEUW A
Wimperextensions one by one L/M
Wimpers en wenkbrauwen epileren en verven A
Saunamedewerker  NIEUW L

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: de ingegroeide nagel in al zijn facetten L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: de oudere voet  NIEUW M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: photopolymerisatie L/M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: Podofix en podostripe  NIEUW L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: schimmels L/M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: segmenten  NIEUW L
Oncologische voetverzorging - 6-daagse specialistische opleiding  NIEUW M
 
WELLNESS/MASSAGE
Babymassage: Basis A/M
Bindweefselmassage L
Chinese hoofd-, nek- en schoudermassage: Basis L
Cuppingmassage: Basis A/L
Deep tissue massage: Basis A/L/M
Hoofd- en gelaatsmassage M
Japanse gezichtsmassage: de natuurlijke facelift A/L
Lichaamsmassage: Basis L/M
Stoelmassage M
Thaise lichaamsmassage  NIEUW A
Thaise voetmassage L
Topsportmassage A
Trigger points: Basis L/M
Voetreflexologie: Basis L/M
Voetreflexologie: Verdieping L/M
Zwangerschapsmassage: Basis A/M

BEAUTY EN MAKE-UP
Barbier A
Kapper A/L/M
Kapper  VDO A/L
Make-up artist A
Nagelstylist L
Nagelstylist  VDO L
Schoonheidsspecialist(e) A
Schoonheidsspecialist(e)  VDO A/L
Tattoo artist A
Uitbater van een zonnecenter A
 
WELLNESS/MASSAGE
Cosmetisch masseur L

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

http://www.syntra-ab.be
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Bouw & hout - Energie & HVAC 

Houtbewerking (basis) | dag- of avondopleiding | € 1100 | 1 jaar | Mechelen
Meubelmaker | avondopleiding | € 1100 | 1 jaar | Mechelen

Schrijnwerker - Interieurbouwer | voltijdse dagopleiding | € 2300 | 1 jaar | Mechelen
Schrijnwerker - Meubelmaker | voltijdse dagopleiding | € 2300 | 1 jaar | Mechelen

Interieurbouw | dag- of avondopleiding | € 1200 | 1 jaar | Mechelen

“Ik ben gepassioneerd door hout en maak graag dingen 
met mijn handen. Bij Syntra vond ik wat ik zocht: 

een polyvalente opleiding tot schrijnwerker met de 
mogelijkheid tot specialisatie in tal van richtingen. Je krijgt 

er les van ervaren vakmensen die weten hoe het er 
“in de echte wereld” aan toe gaat. Ik richtte Atelier Circuler 

op, een open werkplaats waar we workshops geven 
en iedereen terecht kan voor het uitwerken van eigen 

projecten in hout en metaal.” 

Ben Vandendriessche, 
Schrijnwerker, ateliercirculer.be
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Renovatiecoördinator
Bouwgronden worden schaarser, meer en meer mensen 
gaan voor een (totaal)renovatie en kiezen materialen en 
installaties om minder energie te verbruiken. Wil jij hen 
daarin adviseren? Schrijf je in voor deze avondopleiding en 
studeer af na 2 jaar. Slechts 1 avond per week les.

HVAC
Gezocht: techniekers in Heating, Ventilation and Aircondi-
tioning. In onze voltijdse dagopleidingen behaal je je 
diploma na 1 jaar en 60% van je opleidingstijd ben je aan 
de slag op je werkplek. Check ook onze avondformules 
en erkende bijscholingen in de sector.

Duurzaam (ver)bouwen
De Vlaamse Regering wil de uitstoot van ons gebouwen-
park tegen 2050 doen dalen met 85%. De transitie naar 
energiezuinige woningen is ingezet om tegen 2050 een 
klimaatneutrale samenleving te halen. Check onze opleidin-
gen die de omwenteling naar duurzaam ondersteunen.
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Professionele bijscholingen Campus

ALGEMENE AANNEMING EN BOUWMANAGEMENT
Kostenraming: voorbereidende werken, offerte, nacalculatie, betaling van de werken A/M
Planlezen in de woningbouw A
Projectbeheer voor kleine bouwbedrijven M

DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN
Barsten en scheuren  NIEUW A
Ecologisch en duurzaam (ver)bouwen  NIEUW A/M
Houtskeletbouw A/M
Isolatie 2.0: vocht en bouwknopen (webinar) Online
Vocht- en schimmel in appartementen - schade, gevolgen en verzekeringstechnieken (webinar) Online
Vochtbeheersing tegen 2022 (webinar) Online

RUWBOUW
Praktijkopleiding Tegelzetten M

 
ENERGIE EN HVAC
Energiezuinig bouwen: Installatie in relatie tot het E-peil A/M
EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw A/M
Ingrijpende energetische renovaties-minimale installatie-eisen A/M
One-day-topic: thermografie M
Ventilatieverslaggever M/Online

 BOUW & HOUT - ENERGIE & HVAC

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN
Renovatiecoördinator M

VERWARMING EN VENTILATIE
Cerga gasinstallateur M
Erkend Technicus gasvormige brandstoffen GI M
Erkend Technicus gasvormige brandstoffen GI - Versneld M
Erkend technicus gasvormige brandstoffen GII M
Hernieuwen certificaat Erkend Technicus Vloeibare Brandstoffen M
Hernieuwen certificaat onderhoud en controle stookolietanks M
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GI M
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GII M
Installateur centrale verwarming M
Installateur Centrale Verwarming  VDO M

 
HOUT
Aannemer interieurbouw (met voorkennis) M
Houtbewerking (basis) M
Meubelmaker (met voorkennis) M
Schrijnwerker-Interieurbouwer  VDO M
Schrijnwerker-Meubelmaker  VDO M

 
INTERIEUR
Interieurinrichter M
Interieurinrichter  VDO M

ENERGIEPRESTATIE
Energiedeskundige type A - volledig A/L/M
Energiedeskundige type D  NIEUW M

 
KOELTECHNIEK
Koeltechnieker  VDO M
Koeltechnieker M

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie op maat 
kunnen uitwerken voor bedrijven?

Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

ELEKTRICITEIT
Woningcontroleur  NIEUW M

CAD/CAM, BIM EN 3D
BIM bouwkundig tekenaar A
BIM bouwkundig tekenaar  VDO A/L

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Dieren

 

Hondentrimmer-pensionuitbater  | voltijdse dagopleiding | € 1410 | 1 jaar | Antwerpen
Hondentrimmer | avondopleiding | € 775 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen

“Dankzij de opleiding Hondentrimmer kan ik dag in dag uit 
met honden bezig zijn en dat vind ik super. De opleiding is 

zeer specifiek en zeer praktijkgericht; je verzorgt 
verschillende rassen en haarvachten gedurende het jaar. 
De leraar is zelf hondentrimmer en heeft veel kennis en 

ervaring. Sinds 2014 baat ik mijn eigen trimsalon uit. 
Mijn droom is uitgekomen.” 

Fairley Jervis, 
Hondentrimmer, fairley.be 
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Hondentrimmer
Combineer Hondentrimmer met Uitbater honden- en 
kattenpension in de voltijdse dagopleiding en behaal 2 
getuigschriften in 1 jaar! Droom je van een eigen trimsa-
lon? Check dan onze module Succesvol ondernemen. 
Populaire cursus: snel zijn is de boodschap!

Hondenfysiotherapeut
Deze opleiding richt zich tot masters dierengeneeskunde 
en kinesitherapie. In deze specialisatie leer je bewegings-
therapie voor honden toe te passen. Bachelors dierenzorg 
kunnen terecht in de opleiding Assistent honden-
fysiotherapeut.

Hondentrimmer
Combineer Hondentrimmer met Uitbater honden- en 
kattenpension in de voltijdse dagopleiding en behaal 2 
getuigschriften in 1 jaar! Droom je van een eigen trimsa-
lon? Check dan onze module Succesvol ondernemen. 
Populaire cursus: snel zijn is de boodschap!

DIEREN
Assistent hondenfysiotherapeut A
Hondenfysiotherapeut A
Hondeninstructeur A
Hondentrimmer A
Hondentrimmer - Pensionuitbater  VDO A
Uitbater van een honden-en kattenpension A
Zorgverlener met therapiehond A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

DIEREN
EHBO voor honden A
Hondenmassage voor beginners A
Hondenmassage voor gevorderden A
Kattengedragstherapie - Initiatie A
Katvriendelijke vachtverzorging A
Medewerker dierenasiel A
Omgaan met agressieve honden A
Positieve gedragstraining bij honden voor beginners A
Voeding voor honden   NIEUW A

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-ab.be
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Elektro & techniek

 

Elektricien | voltijdse dagopleiding | € 1465 | 1 jaar | Mechelen
Elektricien | avondopleiding | € 630 (prijs 1e jaar) | 3 jaar | Antwerpen en Mechelen

Elektriciteit residentieel (basis) | dagopleiding | € 750 | 6 maanden | Mechelen
Basisopleiding elektriciteit | dag- of avondopleiding | € 1004,30 | 8 sessies | Antwerpen en Mechelen

Basisopleiding industriële elektriciteit | dag- of avondopleiding | € 1004,30 | 10 sessies | Antwerpen en Mechelen

  “Ik ben van nul vertrokken en werd in 1 jaar klaargestoomd 
tot elektricien; door 2 dagen les te combineren met 

3 dagen praktijk leer je op een snelle manier vaardigheden 
aan. Mijn stage-ervaring bij T-DS Elektriciteit was zo leuk 

dat ik er ben gebleven. Het werk in de bouw is zeer 
afwisselend; het geeft veel voldoening en ik hou 

van de actie.” 

Gitte Van Nieuwenhove, 
Elektricien
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Koeltechniek
De sector van koeltechniek is volop in beweging. De vraag 
naar koelsystemen blijft groeien zowel op de private 
markt als in de industrie. Kies voor een innovatief, tech-
nisch beroep waar zéér veel vraag naar is. Keuze tussen 
dag- of avondformule, incl. certificaten en hernieuwingen.

Installateur thuisbatterij
De installatie van thuisbatterijen komt sterk op. Laat als 
installateur deze service niet liggen en school je bij in 8 
sessies. Nadat je de nodige theorie hebt verwerkt, leren 
we jou plaatsen, uitmeten en elektrische schema’s 
opstellen. Populaire opleiding – haast je! 

Domotica – gecertificeerde KNX-training
Leer de basis of ga een stapje verder in KNX home 
automation. Onze gepassioneerde domotica-trainers leren 
jou te werken met deze wereldwijde standaard. Van basics 
tot advanced. 
Voor HVAC specialisten en refresher course.

ELEKTRO & TECHNIEK
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ELEKTRICITEIT
Elektricien  VDO M
Elektricien A/M
Elektriciteit residentieel (basis)  NIEUW M
Examen certificaat in de koeltechniek categorie I M
Inbraakbeveiliging basisopleiding - conceptie M
Inbraakbeveiliging basisopleiding - installatie en onderhoud M
Inbraakbeveiliging basisopleiding - leidinggevend personeel M
Inbraakbeveiliging bijscholing - conceptie M
Inbraakbeveiliging bijscholing - installatie en onderhoud M
Inbraakbeveiliging bijscholing - Leidinggevend personeel M
Installateur elektrische laadpalen  NIEUW M
Installateur thuisbatterij M
Vooropleiding certificering koeltechnici categorie I M
Woningcontroleur  NIEUW M

 
ELEKTRO EN TECHNIEK
Hardsolderen basis  NIEUW M

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus Professionele bijscholingen Campus

AUTOMATISATIE
Basisopleiding Logo!V8 M
Basisopleiding PLC - Siemens A/M
Domotica - Gecertificeerde KNX-training - Advanced M
Domotica - Gecertificeerde KNX-training - Basis M
Domotica – gecertificeerde KNX-training – HVAC specialist  NIEUW M
Domotica – gecertificeerde KNX-training – Refresher course  NIEUW M

ELEKTRICITEIT
Basisopleiding elektriciteit A/M
Basisopleiding industriële elektriciteit A/M
DALI-sturingen - basisopleiding  NIEUW A
Databekabeling in de praktijk - basisopleiding  NIEUW A
Verlichtingsadviseur M

ELEKTRO EN TECHNIEK
BA5 vakbekwaam persoon A/L/M

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie op maat 
kunnen uitwerken voor bedrijven?

Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

ELEKTRO & TECHNIEK

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

 
ENERGIE EN HVAC
Energiezuinig bouwen: Installatie in relatie tot het E-peil A/M
EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw A/M
Ingrijpende energetische renovaties-minimale installatie-eisen A/M
One-day-topic: thermografie M
Ventilatieverslaggever M/Online

VERWARMING EN VENTILATIE
Cerga gasinstallateur M
Erkend Technicus gasvormige brandstoffen GI M
Erkend Technicus gasvormige brandstoffen GI - Versneld M
Erkend technicus gasvormige brandstoffen GII M
Hernieuwen certificaat Erkend Technicus Vloeibare Brandstoffen M
Hernieuwen certificaat onderhoud en controle stookolietanks M
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GI M
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GII M
Installateur centrale verwarming M
Installateur Centrale Verwarming  VDO M

ENERGIEPRESTATIE
Energiedeskundige type A - volledig A/L/M
Energiedeskundige type D  NIEUW M
 
KOELTECHNIEK
Koeltechnieker  VDO M
Koeltechnieker M
Vooropleiding certificering koeltechnici categorie I M
Examen certificaat in de koeltechniek categorie I M
Hernieuwing certificaat in de koeltechniek categorie I M

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Financiën

Accountant / Boekhouder | voltijdse dagopleiding | € 1780 | 1 jaar | Antwerpen en Leuven
Accountant / Boekhouder | avondopleiding | € 720 (prijs 1e jaar) | 3 jaar | Antwerpen en Leuven

Accountancy assistant | voltijdse dagopleiding | € 840 | 1 jaar | Antwerpen

“Een burn-out was de aanleiding om een nieuwe weg in  
te slaan. Ik koos voor een jaaropleiding bij Syntra omdat  
dit het makkelijkst te combineren was met mijn gezin.  

De docenten verrijken theorie met praktijkcases en tips 
vanuit hun ervaring waardoor het nooit saai is.

De opleiding voorziet ook in een stage; dit is voor velen  
de springplank naar vast werk. Ik kreeg zo een vaste job 
aangeboden bij mijn stagebedrijf Bofidi en ben er nog 

steeds aan de slag.” 

Antoine Sprimont, 
Accountant / Boekhouder
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Beleggen
Wil je spaargeld echt laten renderen en inzicht krijgen in 
de verschillende opties? Naast de jaaropleiding Beleg-
gingsadviseur bieden wij een waaier van korte cursussen 
aan rond topics als de beurs, cryptomunten, vastgoed … 
Basiscursussen en masterclasses.

Business controller
Ambieer je een adviserende rol om bedrijven de juiste 
keuzes te laten maken? Als business controller analyseer 
je data uit alle hoeken van de onderneming – en de 
actualiteit – om mee de koers te bepalen. Je richt je op 
efficiëntieverbetering en kostenbesparing. 

Financiële rapportering met Excel
Microsoft Excel is dé tool om data te verwerken en te 
analyseren. Creëer je eigen rapportering om je werk 
efficiënter te laten verlopen en betere financiële analyses 
te maken. Hands-on cursus van 4 sessies – een aanrader 
voor financiële profielen en zaakvoerders.
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BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie op maat 
kunnen uitwerken voor bedrijven?

Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

FINANCIEEL BEHEER, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT
Afsluiten boekjaar A/L
Balanslezen en ratio-analyse M
Basisopleiding business controller A
Basisprincipes boekhouden A/L
Boekhouden en administratie voor de grote VZW A
Boekhouden voor de eenmanszaak A/L
Budgetteren en forecasten A
Digitale boekhouding en uw onderneming: krijg beter inzicht via rapportering  NIEUW A
Dubbel boekhouden A/M
Enkelvoudig boekhouden A/M
Financial basics voor de niet-financiële professionals A
Financiële analyse op één A4 A
Financiële coaching voor je zaak  NIEUW A
Financiële rapportering met MS Excel A
Grondige cursus vennootschapsbelasting A
Het ABC van aftrekbare beroepskosten A/L/M
Meepraten met de boekhouder A/L
Overdracht van je onderneming: praktijkopleiding  NIEUW A
Power BI:  efficiënt en visueel rapporteren  NIEUW A
Praktische opleiding btw A
Praktische snelcursus personenbelasting A
Update personenbelasting A

SPAREN EN BELEGGEN
Basisopleiding beleggen A
Beleggen in cryptomunten: praktische inleiding  NIEUW Online
Beleggen in functie van vermogensplanning  NIEUW A
Beleggen in vastgoed A/L
Beleggen op de beurs A/L
Beleggen voor beginners A
Masterclass beleggen: alternatieve producten  NIEUW A
Masterclass beleggen: optiestrategieën  NIEUW A/L

Professionele bijscholingen Campus

FINANCIEEL BEHEER, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT
Accountancy assistant  NIEUW   VDO A
Accountant (Boekhouder)  NIEUW A/L
Accountant (Boekhouder)  NIEUW   VDO A/L
Boekhouden in de praktijk voor jouw onderneming  NIEUW L/M
 
SPAREN EN BELEGGEN
Beleggingsadviseur A/L

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

ERKEND DOOR 

ITAA EN FSMA

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Grafische en audiovisuele technieken

 

Grafisch designer | voltijdse dagopleiding | € 1660 | 1 jaar | Antwerpen en Leuven
Grafisch designer digitale media | dag- of avondopleiding | € 875 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen en Leuven

Grafisch designer print media | avondopleiding | € 875 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen

“Grafisch ontwerpen is helemaal mijn ding, ik vind het zo 
leuk om te doen. Bij Syntra word je ondergedompeld in 
het vak; je krijgt verschillende opdrachten met deadlines 

door elkaar waardoor je goed leert plannen. Net zoals in de 
praktijk. Na afstuderen werd ik deeltijds zelfstandige en een 

jaar later kon ik al voltijds als freelancer aan de slag” 

Kit Serverius, 
Grafisch designer, kitspirations.be
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Cad/Cam
Bedrijven zijn op zoek naar technisch tekentalent. Leer het 
beroep van BIM bouwkundig tekenaar in 1 (voltijds over-
dag) of 2 jaar (dag of avond). Je krijgt inzicht in bouw-
techniek en gaat aan de slag in Autocad en Revit. Check 
ook onze korte cursussen in Autocad, Revit en SketchUp. 

Concept artist
Als concept artist maak jij de eerste ontwerpen voor 
personages en locaties in films, games of comics. Een 
droomjob voor creatieve zielen. De creatieve sector is 
steeds op zoek naar nieuw talent, zeker nu de tax shelter 
is uitgebreid naar de gaming-industrie.

Foto & video
De fotografie-opleidingen bij Syntra zijn een mix tussen 
techniek en creativiteit en gaan door in een professionele 
fotostudio. Wil je liever verhalen tot leven brengen met 
video? Met onze hands-on trainingen Video content creator, 
Videomontage en Videobewerking kan je zo aan de slag.

GRAFISCHE & AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
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Kies je favoriete Adobe-opleiding
Bij Syntra kan je terecht voor de verschillende 
programma’s uit de Creative Cloud. Wij zetten de 5 meest 
gekozen Adobe-opleidingen voor jou op een rij.

Adobe PhotoShop
Adobe PhotoShop is de bekendste telg uit de Adobe-
familie en het meest gebruikte programma voor 
beeldbewerking en ontwerp. De software wordt door 
zowat iedereen in de grafische sector gebruikt, maar ook 
voor persoonlijk gebruik zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Bewerk je bestaande foto’s tot in de kleinste details, maak 
composities van verschillende beelden of begin met een 
wit blad en laat je creativiteit de vrije loop. Adobe 
PhotoShop is ook de ideale basis om visuele content te 
creëren die je later kan gebruiken in Adobe After Effects 
en Adobe Premiere.  

Adobe Illustrator
Adobe Illustrator is de Adobe PhotoShop voor 
vectorafbeeldingen. Dat zijn grafische elementen die niet 
bestaan uit pixels en dus oneindig vergroot kunnen 
worden zonder kwaliteitsverlies. Veel bedrijven gebruiken 
Adobe Illustrator voor het maken van hun bedrijfslogo’s, 
infographics en illustraties.

Toch zijn de opties nog veel uitgebreider dan dat. Adobe 
Illustrator is de laatste tijd ook aan een stevige opmars 
bezig in de modesector en bedrijven als Nike en Victoria’s 
Secret ontwerpen hun kleren al met de software. Verder 
zijn ook de verpakkingen van zowat alles wat je koopt in 
de supermarkt ontstaan in Adobe Illustrator.

Adobe InDesign
Je hebt een vlotte tekst gemaakt, de juiste afbeeldingen 
en kleuren uitgezocht, maar hoe giet je die nu in een 
vlotte lay-out?  Adobe Indesign is een programma 
waarmee je via handige kaders en blokken aantrekkelijke 
pagina’s maakt die zo uit een professioneel magazine 
lijken te komen.

Adobe InDesign geeft je een ongeziene vrijheid in het 
creëren van je drukwerk, of het nu om folders, flyers of 
affiches gaat. Doordat het programma feilloos 
samenwerkt met de rest van de Adobefamilie, combineer 
je in een handomdraai verschillende lagen en 
afbeeldingen om tot een prachtige lay-out te komen.

Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro is een robuuste tool die je een 
compleet pakket biedt voor videomontage. Beelden 
knippen en plakken, van (onder)titels voorzien, kleuren 
corrigeren, audiobewerkingen, overgangen en effecten,… 
De toepassingen van Adobe Premiere zijn quasi eindeloos.

Zowel hobbyisten als journalisten, productiehuizen en 
filmstudio’s zijn al jaren overtuigd van de mogelijkheden 
van deze software. Video content is king op zowat elk 
platform en met Adobe Premiere heb je alle 
mogelijkheden om de beste content te maken.

Adobe After Effects
Waar Adobe Premiere stopt begint Adobe After Effects: 
de post-productie. Dit pakket wordt gebruikt voor de 
special effects die je in Hollywoodfilms ziet, maar 
evengoed voor flitsende bedrijfspresentaties. Gebruik 
geavanceerde introschermen en titels om je filmpjes van 
het scherm te laten spatten of maak verbluffende 
composities van verschillende beelden over elkaar.

Dit programma is een echte speeltuin voor creatief talent, 
waarmee je jezelf constant opnieuw laat inspireren door 
de talloze mogelijkheden.

GRAFISCHE & AUDIOVISUELE TECHNIEKEN
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BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie op maat 
kunnen uitwerken voor bedrijven?

Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

FOTO, VIDEO, AUDIO & LICHT
Fotograaf  VDO A
Muziekproducer  VDO A
Portretfotograaf A
Video Content Creator L
Video Content Creator  VDO A
Video content creator - fast track  NIEUW A
 
GAMING EN ANIMATIE
3D-Artist  VDO A
Concept artist  NIEUW A
Concept Artist  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

 
GRAFISCH DESIGN
Grafisch designer digitale media  NIEUW A/L
Grafisch designer digitale media  NIEUW   VDO A/L
Grafisch designer print media  NIEUW A
UX-designer A/L
UX-designer e-leren  NIEUW M

CAD/CAM, BIM EN 3D
BIM bouwkundig tekenaar A
BIM bouwkundig tekenaar  VDO A/L

FOTO, VIDEO, AUDIO & LICHT
Filmen en monteren met je smartphone A/L/M
Videomontage met Adobe Premiere A/L/M

GRAFISCHE EN MULTIMEDIA
Basis grafisch vormgeven voor niet-grafisch vormgevers (snel aan de slag met Adobe) A/M

 
GRAFISCH DESIGN
Adobe Illustrator A
Adobe InDesign A/L/M
Adobe Photoshop A/M
AutoCAD A/L/M
Creatief lay-outen: trigger je publiek met een overtuigend ontwerp A/M
Digitale Fotografie Basisopleiding A/M
Fusion 360 Basisopleiding A/L/M
Videobewerking met Adobe After Effects A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

CAD/CAM, BIM EN 3D
3D-Design met Blender  NIEUW A
Inventor A/L/M
Revit - BIM modelleren in 3D A/L/M
Revit - Specialisatie Families A/L/M
Revit - Specialisatie Infrastructure A/L/M
SketchUp Pro - 3D A/L/M

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Groenvoorziening

Tuinaanlegger-groenbeheerder | voltijdse dagopleiding | € 1205 | 1 jaar | Leuven
Tuinaanlegger-groenbeheerder | avondopleiding | € 810 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Leuven

“Een herstructurering in 2016 was voor mij de aanzet tot 
een carrièreswitch. Ik wou met mijn handen werken en koos 
voor de voltijdse opleiding met doorgedreven praktijk. Wat 
ik leerde in de lessen, kon ik uitvoeren bij mijn leerbedrijf 
ProGreen. Met de Antwerpse Stadstuinier focus ik mij op 
de aanleg en het onderhoud van Antwerpse stadstuinen.” 

Lieven Heuten, 
Tuinaanlegger-groenbeheerder, deantwerpsestadstuinier.be
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Florist
Een praktijkopleiding bij uitstek. Je leert al doende de 
juiste vaktechnieken aan om de mooiste composities te 
maken. Jouw vakdocent en mede-cursisten stimuleren je 
inspiratie. Formules vanaf 6 maanden tot 2 jaar; dag- of 
avondtraject.

Werken met een graafmachine
In deze 2-daagse training i.s.m. Wim verhuur leert 
tuinaannemer David Peeters jou hoe je veilig en vlot een 
graafmachine kan bedienen. De theorie pas je toe in 
praktijkoefeningen, zowel op gladde ondergrond als op 
ruw terrein.

GROENVOORZIENING

GROENVERZORGING
Florist A/L
Florist - versneld L
Herborist A/L
Herborist - versneld  NIEUW A
Kruidenverwerker A
Tuinaanlegger-groenbeheerder L
Tuinontwerper L
Urban farmer A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

GROENVERZORGING
Aanleg van zwemvijvers A/L
Groendaken en daktuinen A/M
Herborist in de praktijk L
Snoeien A/L
Verticale tuinen, groene wanden A/L/M
Vijveraanleg van A tot Z  NIEUW L
Werken met een graafmachine M

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A  Antwerpen / M  Mechelen / L  Leuven

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

http://www.syntra-ab.be
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Horeca & voeding

Kok versneld | dagopleiding | € 2065 | 1,5 jaar | Antwerpen
Kok | avondopleiding | € 980 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Leuven

“Koken is een passie; ik leerde de job al doende dankzij 
Syntra. Het niet-schoolse concept van 1 dag les op de 
campus en voor de rest het vak leren op de werkvloer, 

paste goed bij mij. Ik ben onderaan de ladder begonnen en 
kunnen opklimmen tot chef. Ons restaurant Dim Dining 

heeft in mei 2022 een eerste Michelin-ster binnengehaald; 
we zijn zeer blij en trots met deze erkenning.” 

Simon Van Dun, 
kok, dimdining.be  
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Bakker-patissier
De voltijdse dagopleiding stoomt je in 1 jaar klaar voor de 
bakkerstiel, een doe-opleiding met 60% werkplekleren. 
All-in opleiding met modules rond brood bakken en 
patisserie. Je kan dit knelpuntberoep ook leren in een 
2-jarig avondtraject.

Restauranthouder
De horeca kent een revival na 2 moeilijke jaren; de sector 
is op zoek naar competente werkkrachten. Het succesvol 
runnen van een restaurant hangt af van meerdere 
factoren. Leer hoe je deze naar je hand kan zetten in  de 
voltijdse dagopleiding met 60% werkplekleren. 

Wegwijs in …
Ben je een ‘foodie’ en wil je meer weten over bieren, 
wijnen, kaas of zelf ijs bereiden? Onze docenten delen 
graag hun passie en koppelen hun kennis aan lekkere 
degustaties. Nieuw bij Syntra AB zijn de cursussen rond 
vegetarische en vegan keuken. Aanrader!
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HORECA
Cocktails  NIEUW L
Vegetarische en vegan productkennis  NIEUW A

VOEDING
De frivole vegan keuken  NIEUW A
Desembrood ... smaakvol en gezond met een stevige bite: Basiscursus A/L
Desembrood ... smaakvol en gezond met een stevige bite: Tweedaagse  NIEUW A/L
Dieetijs  NIEUW L
Marsepein  NIEUW L
Masterclass ijs bereiden L
Vegan en allergeenvrij ontbijten  NIEUW A
Vleesvervangers  NIEUW A
Wegwijs in ijs bereiden L
Wegwijs in kaas L
 
WIJN EN DRANKEN
Barista - SCA training A/L
Beer & food basic -  met Sofie Vanrafelghem A
Iced tea en theecocktails L
Latte art A
Wegwijs in wijn proeven A/L

Professionele bijscholingen Campus

VOEDING
Bakker - Patissier  VDO A
Bakker - Patissier  NIEUW A
Chocolatier L
Ijsbereider L
Kok L
Kok - versneld A

 
HORECA
Friturist L
Horeca - Restauranthouder  VDO A/L

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

 
WIJN EN DRANKEN
Bierbrouwer L
Sommelier A/L
Wijnbouwer-wijnmaker L

HORECA & VOEDING

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-ab.be
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Informatica

Data-analist | dag- of avondopleiding | € 1260 | 1 jaar | Leuven en Mechelen
Data-analist | e-leren | € 1260 | 1 jaar | online

“In de opleiding Data-analist krijg je een grondige kennis 
van SQL en Power BI en een inzicht in alles wat met data  

te maken heeft. Het is een veelgevraagd profiel op de 
arbeidsmarkt en het was mijn toegangsticket tot de 

nieuwe job als data-analist bij Wolter Kluwer. De stevige 
basis van SQL en data visualisatie gebruik ik elke dag, dat 

had ik op eigen houtje nooit kunnen leren.” 

Kristof Maes, 
data-analist
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Security & privacy
De vraag naar cyberspecialisten is actueler dan ooit. 
Oorlog voeren en het destabiliseren van organisaties, 
overheden of landen verloopt meer en meer in cyber-
space. Ook kmo’s, gemeenten en vrije beroepen krijgen 
meer cyberaanvallen. Help cybercrime te bestrijden.

Netwerk- en systeembeheer
Netwerk- en systeembeheerders zijn de digitale helden 
van een bedrijf. Ze zijn vaak te vinden achter de 
schermen, maar hebben een grote impact. We bieden 
verschillende formules aan. Windows en Linux. Ook voor 
je CCNA-certificering 200-301 kan je bij ons terecht. 

Business analist
Een analyse vooraf is cruciaal voor een geslaagde ontwik-
keling van IT-applicaties. Als professionele Businessanalist 
maak je de brug tussen business en IT en breng je elk 
project tot een goed einde. Mensen met voorkennis kunnen 
instappen in de blended formule van 11 sessies.

Python
Python is met 30.44% verreweg de meest populaire 
programmeertaal. Word een Python developer of leer de 
basis in een korte training. Je kan je bij Syntra ook verder 
specialiseren in Data analyse en Data science 
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De kracht van stage bij voltijdse dagopleidingen in IT 
In onze voltijdse dagopleidingen in programmeren en netwerk- en systeembeheer, zit een stevige brok stage 
inbegrepen. Naast een hoop praktijkervaring heeft dat immers nog een hoop voordelen. Je ontdekt hier dewelke.

1. Je leert solliciteren
Je moet zelf je werkplek zoeken. Dat betekent bedrijven 
contacteren, je cv delen, je portfolio in de kijker zetten en 
op gesprek gaan. Je krijgt hiervoor uiteraard begeleiding 
van je docent/coach.
Dat is meteen een goede oefening op het echte 
sollicitatiewerk dat volgt na je opleiding. Daarnaast is het 
een mooie aanvulling op je cv en een waardevolle eerste 
werkervaring. Dat is niet onbelangrijk in een sector waar 
men toch vooral kijkt naar wat je effectief kan en niet naar 
wat je op papier kan.

2. Je leert projectmanagement
De kans is groot dat als je op een maandag start, je 
meteen met een scrum meeting te maken gaat krijgen. 
Je gaat leren hoe bedrijven ervoor zorgen dat er efficiënt 
gewerkt wordt binnen hun teams en hoe ze deadlines 
halen. Elk bedrijf heeft hier een andere werkwijze voor, 
maar deadlines en efficiëntie blijven heilig. De ene gaat 
losjes om met de scrum richtlijnen en hanteert een mix 
van waterval/agile, de andere past ze strikt toe en trekt 
voluit de agile kaart. 

3. Je hebt feedback nodig om vooruit te gaan
De feedback die je tijdens je stageperiode krijgt is van 
onschatbare waarde. Neem die zeker mee en ga er 
proactief mee aan de slag. Iemand die dagdagelijks 
gepassioneerd bezig is met zijn of haar job en de klanten 
kent, weet immers zeer goed waar je op moet letten. 
Alleen als je ook echt feedback krijgt, kan je vooruit gaan 
en groeien. 
 

4. Je leert samenwerken en creatief zijn
Twee soft skills die vandaag de dag in elke vacature terug 
te vinden zijn. Ook voor IT-profielen. Ben jij iemand die 
creatief naar oplossingen zoekt? Kan jij samenwerken? 
Ben je flexibel? Ook technisch ga je leren samenwerken. 
Met operations (voor servers en databanken), maar je zal 
je bijvoorbeeld ook vertrouwd moeten maken met de 
projectflow in GIT die het bedrijf hanteert.

5. Je scoort misschien wel je eerste job?
We weten allemaal dat de ‘war for talent’ hevig woedt in 
de IT-sector. Als bedrijven tijdens je stage ontdekken dat 
jij een interessant profiel bent voor hun team, dan zullen 
ze niet aarzelen om je mee aan boord te nemen. Daar zijn 
onder onze cursisten talloze voorbeelden van. Een stage 
kan effectief de sleutel tot je eerste job zijn. Neem die 
kans en laat ze niet liggen! Veel droomjobs komen vaak 
niet eens online als vacature, het was wel een stage-
opportuniteit.

INFORMATICA
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BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie op maat 
kunnen uitwerken voor bedrijven?

Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

CAD/CAM, BIM EN 3D
BIM bouwkundig tekenaar A
BIM bouwkundig tekenaar  VDO A/L

 
DATA EN AI
Data scientist  NIEUW L/M
Data scientist fast track  NIEUW L
Data-analist L/M
Data-analist e-leren  NIEUW M
Database administrator  NIEUW M

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus  
OFFICE
Business Intelligence met Excel A/L/M
Excel - Basisopleiding A/L/M
Excel - Draaitabellen (Pivot Tables) & Lijsten A
Excel - Programmeren met VBA (Visual Basic for Applications) A/M
Excel voor Gevorderden (Efficiënt werken met Excel) A/L/M
Microsoft Project A/M
MS Access A/L/M
MS Office 365 - Succesvol online samenwerken met Teams, Planner en SharePoint A/M
MS Office 365 Inspiratiesessie: welke tools en apps zijn voor mij het meest geschikt?  NIEUW A/M
MS Power Automate: automatiseer je repetitieve taken  NIEUW A/M
MS Teams - Tips & tricks om efficiënter te vergaderen A/L/M
Outlook - Efficiënt je mailbox en agenda beheren A/L/M
PowerPoint - Professionele presentaties maken A/L/M
SharePoint - Efficiënt documentbeheer in de cloud A/M
SharePoint - Intranet bouwen en beheren  NIEUW A/M
Word  - Vlot en efficiënt teksten opmaken A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

 
NETWERKEN EN SYSTEEMBEHEER
Netwerkbeheerder M
Netwerkbeheerder  VDO M
Systeembeheerder Linux  NIEUW M
Systeembeheerder Windows  NIEUW M
Systeembeheerder Windows en Linux  NIEUW   VDO M
 
SECURITY & PRIVACY
Cybersecurity analist  NIEUW M
Cybersecurity engineer  NIEUW M
 
SOFTWARE DEVELOPMENT
Backend Developer L
Businessanalist L/M
C# Developer M
Frontend Developer M
Full Stack Developer  VDO M
Java Developer M
Python Developer  NIEUW L/M
Software developer - optie Python  VDO M

SECURITY & PRIVACY
Certified Ethical Hacker (CEH) v11 (inclusief EC-Council examen)  NIEUW A
 
SOFTWARE DEVELOPMENT
.NET Development met C# A/M
Agile: Scrum Master (met certificering) A
Agile: Scrum Product Owner (met certificering) A
Businessanalist (voor professionals / blended learning) A/M
ITIL® 4 Foundation (met certificering) A/M
IT-Projectmanagement A/L/M
PRINCE2® Foundation, 6th edition (met certificering) A/M
Python Advanced - Data Science en AI M
Python Advanced - Data-analyse  NIEUW A/M
Python Basisopleiding - Leren Programmeren A/M
RPA-developer: Software Robots ontwikkelen in UiPath A/M
SEO Fundamentals (je website/webshop beter laten scoren in Google) A/M
Software Testing - ISTQB® Foundation (i.s.m. Sogeti/Capgemini)  NIEUW M
SQL Fundamentals M
Webdesign met HTML 5 en CSS 3 A/L/M

CAD/CAM, BIM EN 3D
3D-Design met Blender  NIEUW A
Inventor A/L/M
Revit - BIM modelleren in 3D A/L/M
Revit - Specialisatie Families A/L/M
Revit - Specialisatie Infrastructure A/L/M
SketchUp Pro - 3D A/L/M

NETWERKEN EN SYSTEEMBEHEER
Azure Administrator (AZ-104) A/M
Azure Fundamentals (AZ-900) A/L/M
CCNA 200-301 (Implementing and Administering Cisco Solutions) M
DNS, DHCP en IPAM Computernetwerken  NIEUW A/M
TCP/IP Computernetwerken A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

 
WEB, MOBILE EN SOCIALE MEDIA
Basiskennis ICT voor niet-ICT'ers + communiceren met je ICT-collega's A/M
Een succesvolle webshop starten in 21 stappen A/M
Google Ads Fundamentals (voor niet-marketeers) A/M
Google Ads Professional (voor marketingprofielen) A/M
Google Analytics 4  - Fundamentals (krijg snel inzicht in je online traffic)  NIEUW A/M
Google Analytics 4 - Professional  NIEUW A/M
Google Data Studio: je (marketing)data efficiënt analyseren en visualiseren A
MailChimp: professionele nieuwsbrieven en mailings maken A/M
Webshop bouwen met WordPress en WooCommerce A/M
WordPress SEO A/M
WordPress websites maken A/L/M

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Kunst, antiek & creatief design / Mode

Goudsmid-juweelontwerper | voltijdse dagopleiding | € 2190 | 1 jaar | Antwerpen
Goudsmid-juweelontwerper | dag- of avondopleiding | € 715 (prijs 1e jaar) | 4 jaar | Antwerpen

“Juwelen maken is mijn passie. Ik leerde het ambacht bij 
Syntra in Antwerpen; ik combineerde de opleiding met een 
job in de horeca. In de lessen ligt de focus op praktijk; de 

ervaren docenten leren je de kneepjes van het vak. 
Ondertussen heb ik al enkele jaren mijn eigen zaak en het 
werk is zeer boeiend en afwisselend. Meestal maak ik alles 

op maat, volledig naar de wens van de klant.” 

Arvid Van Tornout, 
Goudsmid-juweelontwerper, arvidvantornout.com
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Marokijnbewerker
Leer in 6 maanden lederen handtassen en accessoires te 
ontwerpen, maken én verkopen. Super praktische oplei-
ding, je leert al doende. Op de Instagram pagina van 
Syntra AB vind je foto’s van de creaties van onze cursis-
ten.

Modevormgever
Wil je aan de slag in fashion & kleding? Wij stomen jou 
klaar tot een polyvalente modeprofessional voorzien van 
een goede, technische achtergrond. All-in traject waarbij 
je leert ontwerpen, patronen tekenen én kledingstukken 
maken. 

KUNST, ANTIEK EN CREATIEF DESIGN
Galeriehouder A
Goudsmid - juweelontwerper A
Goudsmid - juweelontwerper  VDO A
Juwelen met verloren wastechniek A
 
MODE EN KLEDIJ
Haute couture borduurster  NIEUW A
Kleding maken (basis) A
Lingerie- en korsettenmaker  VDO A
Marokijnbewerker  NIEUW   VDO A
Modevormgever  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

MODE EN KLEDIJ
Borduren van texturen met parels en pailetten A
Hedendaags haute couture borduren A
Perlage en broderie d'art voor haute couture A
Retouches A
Start jouw eigen online kledingmerk A
Stoffenkennis A

Professionele bijscholingen Campus

KUNST, ANTIEK & CREATIEF DESIGN / MODE

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-ab.be
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Management

Rouwcoach | dagopleiding | € 825 | 6 sessies | Antwerpen
Check onze cluster ‘Coaching’ | Budgetcoach | Burn-out coach | Coach contextuele therapie, 

  Gezondheidscoach | Kindercoach | Life coach | Opruimcoach | Relatiecoach … en meer

“De docent biedt theorie, invalshoeken en oefeningen aan 
die je onmiddellijk kan inzetten in je eigen praktijk. De  
docent kwam authentiek over waardoor de sfeer en het 

vertrouwen goed zat om rollenspelen te oefenen; daar leer 
je zoveel mee bij. Ik heb concrete handvaten gekregen om 
effectief de stap te zetten naar professionele rouwcoach.” 

Eve Schippers, 
Rouwcoach, dezachtebedding.be
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Management assistant
In 6 maanden stomen we jou klaar tot management 
support. Elk bedrijf kan ondersteuning gebruiken, het is 
dan ook een knelpuntberoep. Plannen, organiseren en 
communiceren zijn belangrijke onderdelen van je werk. 

Payrol consulent
Je leert de loonadministratie correct uit te voeren en 
advies te verlenen rond sociale wetgeving. Dit 
getuigschrift opent de deuren naar een carrière in de 
personeelsadministratie, een sociaal secretariaat, 
interimbureau, kinderbijslag- of pensioenfonds.

MBA-basics
Deze intensieve 6-daagse mini-MBA focust op groei, 
management en leidinggeven in turbulente tijden met het 
doel jou en je onderneming duurzaam te laten evolueren. 
Je werkt aan een case op maat van jouw bedrijf.
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BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie 
op maat kunnen uitwerken voor bedrijven?
Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

MANAGEMENT

 
HRM EN SOCIAAL RECHT
Basisopleiding payroll A
Budgetteren van personeelskosten A
De L&D manager : basisopleiding  NIEUW A
Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI) op de werkvloer  NIEUW A
Employer branding: the war for talent A
HR Businesspartner - Praktijkopleiding A
HR-Officer A/L
Inclusief HR: naar een genderbewuste werkomgeving  NIEUW A
Personeelsadministratie A/M
Praktische snelcursus payroll A/M
Recruiter - basisopleiding  NIEUW A
Selectiegesprekken A
Sociaal recht in de praktijk (avondtraject)  NIEUW A
Subsidies voor HR  NIEUW A
Vertrouwenspersoon basis A

ALGEMEEN MANAGEMENT
Basis managementvaardigheden A
Basisopleiding Lean Management: Lean Orange Belt A
Basisopleiding Lean Management: Lean Yellow Belt  NIEUW A
Bedrijfsprocessen visualiseren van A tot Z A
Changemanagement A/L
Communicatie voor de leidinggevende A
Effectieve communicatie op de werkvloer A
Facility manager: basisopleiding A
Grondslagen van projectmanagement A/L
Management assistant A
MBA-basics: praktijkgerichte mini-MBA A
Product management : praktijkopleiding  NIEUW A
Project portfolio management  NIEUW A
Van klachten naar kansen  NIEUW A

COACHING
Basisopleiding bemiddeling  NIEUW A
Basisopleiding coaching A/L
Basisopleiding gezondheidscoach A
Budget- en financial well-being coach  NIEUW A
Burn-out coach A/L
Coach contextuele therapie A
Coaching voor niet-leidinggevenden A/L
Emotionele intelligentie  NIEUW A
Geweldloze communicatie  NIEUW A/L
Kindercoach (HSP)  NIEUW A
Lifecoach - advanced  NIEUW A
Loopbaancoach A/L
Opruimcoach (professional organizer) A
Relatiecoach A
Rouwcoach A
Train the trainer  NIEUW A

Professionele bijscholingen Campus

 
ADMINISTRATIE EN ONTHAAL
Management assistant  NIEUW A/L
Management assistant  NIEUW   VDO A
Medical management assistant  NIEUW   VDO A

HRM EN SOCIAAL RECHT
Payroll consulent A
Teamcoach  NIEUW A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

 
ONDERNEMERSCHAP
Start Me Up: Traject Finance A
Start Me Up: Traject Global A/L
Start Me Up: Traject Sales  NIEUW A/L
Succesvol ondernemen  NIEUW A/L/M
Succesvol ondernemen  NIEUW   VDO A/L/M
Succesvol ondernemen - zelfstudie  NIEUW   VDO  zelfstudie

Professionele bijscholingen Campus

 
LEIDING GEVEN
De kunst van het delegeren A
Inspirerend leidinggeven  NIEUW A
Leidinggeven aan arbeiders A/L/M
Leidinggeven, een vak apart A/L
Mentoropleiding voor duaal leren A
Productiemanagement: leidinggeven en optimaliseren van je productieomgeving  NIEUW A
Van collega naar leidinggevende A
 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Assertiviteit op het werk A/L
Assertiviteitstraining A
Efficiënt netwerken A/L
Efficiënt vergaderen A
Krachtig beïnvloeden en overtuigen A/L
Omgaan met klachten en moeilijke klanten A
Spreken voor een groep A/L
Timemanagement en omgaan met stress A/L
Uitblinken in klantgerichtheid A

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Sales & marketing

Social media consultant | avondopleiding | € 965 | 1 jaar | Antwerpen en Leuven
Marketing- en eventmanager | voltijdse dagopleiding | € 1595 | 1 jaar | Antwerpen

Eventmanager | avondopleiding | € 840 | 1 jaar | Antwerpen

“Ik volgde eerst de opleiding Social media consultant bij 
Syntra, vervolgens Marketing & sales. Ik koos bewust voor 

langere opleidingen om een uitgebreide kennis te 
verwerven. Het voordeel bij Syntra zijn de docenten die in 

het vak staan en hun bedrijfservaring naar de klas 
brengen. Het is heel fijn om dingen te leren die bij de 
praktijk aanleunen. Zo is de tijd die je in een opleiding 

investeert meteen voelbaar in je job.” 

Kevin Van Cutsem, 
Social media consultant en Marketing 
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Digital marketeer
Verwerf een stevige digitale basis in onze jaaropleiding. 
Digitale experten maken jou wegwijs in strategie, content, 
socials, seo, sea …  We bieden ook een korte training 
digitale marketing van 10 sessies aan waarbij je zelf een 
digitaal marketingplan opstelt. 

Accountmanager
Wij stomen jou klaar tot sales professional met modules 
rond prospectie, accountmanagement, marktonderzoek, 
salestechnieken. De voltijdse dagopleiding omvat een 
stevige brok praktijkleren met bedrijfsbezoeken, 
gastcolleges en een uitgebreide stage.

Behaal je Google certificaat
Onze Google Ads en Google Analytics trainingen van 8 
sessies komen in aanmerking voor het Vlaams Opleidings-
verlof. Tijdens deze trainingen leer je alle ins en outs van 
Ads of Analytics en ben je klaar om je Google Certification 
te behalen.
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DIGITALE MARKETING
Social media consultant A/L

 
MARKETING
Digital marketeer  NIEUW   VDO A
Eventmanager  NIEUW  A
Marketing- en eventmanager  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

DIGITALE MARKETING
Adverteren op LinkedIn: praktijkopleiding  NIEUW A
Adverteren op TikTok  NIEUW A
Basisopleiding digitale marketing A/L
Contentplanning voor social media A
E-marketing: overzicht van digitale marketing kanalen op één dag voor starters A
E-marketing: werk een digitaal marketingplan uit op één dag  NIEUW A
Facebookmarketing: nog steeds een aantrekkelijk marketingkanaal! A/L
Instagram voor professionals A/L/M
Nieuwe klanten via LinkedIn A
Podcasts voor professionals A
Succesvol posten op social media A/L
Videomarketing A
Werken met Facebook Business Manager A
YouTube als marketingkanaal A

MARKETING
Basisopleiding marketing A
Storytelling A/L
 
SALES
Close the deal: hoe sluit je een verkoopgesprek succesvol af? A
Efficiënt prospecteren A
Masterclass sales A/L
Onderhandelingstechnieken A

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

 
SALES
Accountmanager  NIEUW A
Accountmanager  NIEUW   VDO A
Sales assistant  NIEUW   VDO A
Sales manager  NIEUW L

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie 
op maat kunnen uitwerken voor bedrijven?
Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Talen & copywriting 

Copywriting
Een duidelijk verhaal brengen, doe je met heldere copy. 
Straffe teksten die van het scherm of blad spatten en de 
lezer aanzetten tot actie. Check onze hands-on trainingen 
met tips, tricks én praktijkoefeningen van ervaren copy-
writers.

Intensief taalbad
We dompelen je onder in een taalbad Frans of Spaans 
gedurende 5 dagen. Intens maar je zet grote stappen 
vooruit op korte tijd. We werken met kleine groepjes zodat 
cursisten 80% van de tijd aan het woord zijn.

COPYWRITING
Basisopleiding copywriting  NIEUW A
Briefing van de copywriter: hoe pak je het aan?  NIEUW A
Copywriting voor websites  NIEUW A
Creatief schrijven A
Non-fictieboek schrijven: praktijkopleiding  NIEUW A
Professionele vacatureteksten schrijven  NIEUW A
Speechwriting: praktijkopleiding  NIEUW A
Zakelijk bloggen A

 
TALEN
Intensief taalbad Frans voor beginners A
Intensief taalbad Frans voor gemiddeld-gevorderd niveau A
Italiaans: dagopleiding  NIEUW A
Italiaans: intensief traject  NIEUW A
Nederlands op de werkvloer  NIEUW A
Professioneel communiceren in het Frans: beginners A/L/Online
Professioneel communiceren in het Frans: gemiddeld-gevorderd A/L/Online
Professioneel Nederlands voor anderstaligen  NIEUW A
Snelcursus Duits A/M
Snelcursus Italiaans A
Snelcursus Spaans A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A  Antwerpen / M  Mechelen / L  Leuven

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie 
op maat kunnen uitwerken voor bedrijven?
Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Transport & logistiek

Dispatcher | voltijdse dagopleiding | € 1200 | 1 jaar | Antwerpen
Dispatcher | combi zaterdag / avondopleiding | € 600 | 1 jaar | Mechelen

“Ik deed vroeger fysiek werk in een magazijn maar door 
rugklachten kon ik de job niet meer uitoefenen. 

Via een omscholingstraject kwam ik terecht bij Syntra. 
De docent heeft veel logistieke kennis, hij brengt 

ook cases aan uit de praktijk. Je leert goed te plannen 
wat een cruciale vaardigheid is in deze job. Door de 

grote vraag naar dispatchers kon ik onmiddellijk starten 
in een nieuwe functie.”

Serge Dhondt, 
Dispatcher 
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Logistiek bediende
Vlaanderen profileert zich als logistieke draaischijf van 
Europa. Er komen alle dagen vacatures bij maar de 
instroom van kandidaten is beperkt. Met deze allround 
opleiding verwerf je een stevige basis om carrière in de 
logistiek te maken.

Douanedeclarant
De opleiding douanedeclarant stoomt jou in 1 jaar klaar 
voor een job in internationaal goederenverkeer. 60% 
praktijkleren; wat je moet kennen en kunnen leer je dus 
vooral al doende in je leerbedrijf. Knelpuntberoep!

LOGISTIEK
Dispatcher  NIEUW   VDO A
Dispatcher  NIEUW  M
Douanedeclarant (junior)  NIEUW   VDO A
Expediteur  NIEUW   VDO A
Hulpexpediteur Import en Export  NIEUW  M
Logistiek Bediende  NIEUW  A/L
Logistiek Bediende  NIEUW   VDO A
Rijschoolinstructeur A/M

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

LOGISTIEK
Alle documenten internationale handel A
Basis Accijnzen A
Douane Basisopleiding A
IATA Gevaarlijke goederen Cat. 6 basisopleiding (met of zonder radioactiviteit)  NIEUW A
IATA Gevaarlijke goederen Cat. 6 bijscholing (met of zonder radioactiviteit)  NIEUW A
Incoterms A
Starten met import en/of export A

TRANSPORT EN NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID
Infosessie Rijschoolinstructeur M
Rijschoolinstructeur M

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-ab.be
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Vastgoed

Vastgoedmakelaar | voltijdse dagopleiding | € 1810 | 2 jaar | Antwerpen en Leuven
Vastgoedmakelaar | avondopleiding | € 875 (prijs 1e jaar) | 3 jaar | Antwerpen, Leuven en Mechelen

Stagiair-vastgoedmakelaar | avondopleiding | € 770 | 6 maanden | Antwerpen en Leuven

“De opleiding Vastgoedmakelaar bij Syntra maakt haar 
goede reputatie helemaal waar. Een grote troef van de 

opleiding is dat je effectief les krijgt van vakmensen die 
met beide voeten in de praktijk staan. De opleiding valt 
niet te onderschatten en het eindwerk vraagt het nodige 
inzicht en voorbereiding. Het leukste aan mijn job is de 
afwisseling en de voldoening om mensen bij te staan bij 

één van de belangrijkste beslissingen in hun leven.” 

Michael Fardad, 
Vastgoedmakelaar
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Ambieer je een carrière in vastgoed?
Syntra AB heeft een breed en divers aanbod: erkende 
beroepsopleidingen Vastgoedmakelaar, Vastgoedbedien-
de en Vastgoedontwikkelaar. Een introductie tot het 
beroep is ook mogelijk in een bijscholing van 17 sessies.

Permanente vorming
Vastgoedmakelaars moeten jaarlijks 10u permanente 
vorming volgen. Syntra AB is erkend door BIV; bij ons kan 
je kiezen uit + 25 cursussen om je opleidingspunten te 
sprokkelen. Schattingen, Projectontwikkeling, Vastgoedre-
kenen, Vastgoedstyling … en meer.

VASTGOED
Stagiair-vastgoedmakelaar  NIEUW A/L
Vastgoedbediende M
Vastgoedmakelaar  NIEUW A/L/M
Vastgoedmakelaar  VDO A/L
Vastgoedontwikkelaar A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

VASTGOED
Aankoop-verkoopbelofte in de praktijk A/L
Antiwitwaswetgeving voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A
Basis vastgoedfotografie A/L
Basisopleiding bouwkunde voor de vastgoedmakelaar A
Basisopleiding projectontwikkeling vastgoed A/L
Bodemonderzoek: essentiële schakel voor een goed ontwikkelingsproject  NIEUW A
Competent naar de BIV-test A/L
Dronepiloot A1-A3 - Basisopleiding  NIEUW A/L
Dronepiloot A2  NIEUW A
Dronepiloot A2 - Praktijkopleiding  NIEUW A
Erfpacht en opstal : stokoud en toch actueel  NIEUW A
Frans voor de vastgoedmakelaar  NIEUW Online
Huren en verhuren in de praktijk  NIEUW A
Individuele begeleiding BIV-test A/L
Inleiding tot projectontwikkeling A/L
Koude prospectie in de vastgoedsector A/L
Landpacht: dringend aan renovatie toe  NIEUW L
Natuur- en waterwetgeving voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A
Openbare verkoop en Biddit : een miskend alternatief  NIEUW A
Plaatsbeschrijving A/L
Schattingen A/L
Schattingen: veel meer dan cijfers! (incl. praktijkbezoek)  NIEUW A
Succesvol posten op sociale media voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A
Syndicus A/L
Valkuilen in de Wet Breyne A
Vastgoed in Spanje A/L
Vastgoedfinanciering A/L
Vastgoedmakelaar: een praktische inleiding tot het beroep A
Vastgoedrekenen A/L
Vastgoedstyling A
Verhuur van vastgoed met BTW: interessant alternatief?  NIEUW A
Verkoop op lijfrente: valkuilen en opportuniteiten A
Verkopen onder gesloten omslag: hoe ga je hier in de praktijk mee om? A
Woninghuurwetgeving voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A

Professionele bijscholingen Campus

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

VASTGOED

http://www.syntra-ab.be
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Veiligheid

Preventieadviseur 2 | versneld traject | € 3448,5 | 6 maanden | Mechelen
Preventieadviseur 2 | avondopleiding | € 3448,5 | 1 jaar | Antwerpen

Preventieadviseur 2 | dagopleiding  | € 3448,5 | 1 jaar | Mechelen

“Ik volgde de versnelde opleiding Preventieadviseur II 
waardoor ik al na 6 maanden mijn getuigschrift kon halen, 
nodig voor een nieuwe job. De docenten weten waarover 

ze spreken en maken de theorie bevattelijk d.m.v. 
praktijkcases. In mijn huidige job ben ik uitsluitend met 

preventie en welzijn bezig waardoor ik de opgedane kennis 
dagelijks nodig heb.” 

Filip Daerden, 
Preventieadviseur 2 



46

EHBO
De opleiding waarvan je hoopt dat je ze nooit nodig hebt. 
Je kan bij Syntra terecht voor de basisopleiding en de 
verplichte, jaarlijkse bijscholing. De verpleegkundigen van 
de flying nurses geven deze praktische trainingen.

Veiligheidscoördinator
Ben je Preventieadviseur I of II en wil je als Veiligheids- 
coördinator optreden op een mobiele of tijdelijke bouw-
plaats? Dan kan je bij ons terecht voor deze verplichte 
bijkomende opleiding van 11 sessies. 

VEILIGHEID, PREVENTIE EN MILIEU
Aanslaan van niet-kritieke lasten - AV-004 M
Asbest - eenvoudige handelingen A/L/M
BA4 - Gewaarschuwd persoon A/L/M
Basisopleiding hulpverlener - EHBO A/M
EHBO - Verplichte bijscholing hulpverlener  NIEUW A/M
Heftruck: basisopleiding - IS001 gecertificeerd M
Heftruck: ervaren bestuurder/hernieuwing certificaat - IS001 gecertificeerd M
Hoogwerker op vrachtwagen IS-004 M
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen A/M
Preventieadviseur niveau 2 A
Preventieadviseur niveau 2 - 1 jarig traject M
Preventieadviseur niveau 2 - Specialisatiemodule A
Preventieadviseur niveau 2 - Versneld traject M
Preventieadviseur niveau 3 A
VCA - Basis A/L/M
VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) A/L/M
Vertrouwenspersoon - supervisie  NIEUW A
Werken met een autolaadkraan AV-015  NIEUW M
Werken met een hoogwerker (IS-005) M
Werken met een roterende verreiker - IS-031 M
Werken met een starre verreiker - IS-003  NIEUW M
Werken met een wiellader  NIEUW M

Professionele bijscholingen Campus

VEILIGHEID

Legende: 
A  Antwerpen / M  Mechelen / L  Leuven

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie 
op maat kunnen uitwerken voor bedrijven?
Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be
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Voertuigen & metaal 

Lassen
Volg een allround lasopleiding of een gespecialiseerde 
lascursus in Elektrode-autogeen, Mig/Mag of Tig. Er is een 
grote vraag naar gekwalificeerde lassers. De lessen gaan 
door in onze professionele lasateliers in Antwerpen of 
Mechelen. 

Fietsen herstellen
De opleiding fietshersteller is één van de populairste 
opleidingen bij Syntra AB. Naast de gecertificeerde be-
roepsopleiding bieden we ook Basisonderhoud aan de fiets 
aan (4 sessies) om zelf onderhoud en kleine herstellingen 
uit te voeren.

AUTO-, BROMFIETS- EN MOTORTECHNIEK
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen M
Polyvalent Mecanicien personenwagens M
 
FIETSEN
Fietshersteller  VDO A/M
Fietshersteller A/M

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

AUTO-, BROMFIETS- EN MOTORTECHNIEK
Car Wrapping M
Oldtimers - Afstelling motor, carburator, ontsteking en kleppen M
Oldtimers - Basis elektriciteit M
Oldtimers - Remmen, theorie en praktijk M
Oldtimers - Technische keuring en het groot onderhoud M
Professional car cleaner - basisopleiding  NIEUW M

FIETSEN
Basisonderhoud aan de fiets  NIEUW A/M

Professionele bijscholingen Campus

LASSEN EN METAALBEWERKING
Lassen A 
Lasser - FAST TRACK  NIEUW   VDO A/M
MIG/MAG-lassen A 
Polyvalent lasser - Basis A /M
Polyvalent lasser - Basis - Versneld A 
TIG-lassen A 

LASSEN EN METAALBEWERKING
Praktijkopleiding MIG/MAG-lassen M
Praktijkopleiding TIG-lassen M

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

http://www.syntra-ab.be
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Zorgverlening - Sport & gezondheid

Apotheekassistent | voltijdse dagopleiding | € 1520 | 1 jaar | Antwerpen
Apotheekassistent | avondopleiding | € 820 (prijs 1e jaar) | 2 jaar | Antwerpen

“Mijn hogere studies waren te theoretisch waardoor ik 
afhaakte; ik koos vervolgens voor Apotheekassistent bij 

Syntra – hiervoor heb je geen studiepunten nodig. Je krijgt 
in de opleiding ook praktijkvakken waardoor ik op stage 

meteen dingen kon doen zoals het maken van bereidingen. 
De stage verliep zo vlot dat ik een vaste job kreeg 
aangeboden; ik werk nog steeds in die apotheek.” 

Karlijn Cornelissen, 
Apotheekassistent
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Personal trainer – sportverzorger
Maak van je passie voor sport je beroep. Combineer in 
deze voltijdse dagopleiding de 3 facetten in het fit-
ness-gebeuren en word een complete sportbegeleider. De 
opleiding bevat een stevige component werkplekleren. 

Kinderbegeleider
De voltijdse dagopleiding kinderbegeleider baby’s en 
peuters stoomt jou in 1 jaar tijd klaar voor een 
knelpuntberoep in de kinderopvang, als werkneemster of 
zelfstandig onthaalouder.  Dit dagtraject omvat een 
uitgebreide stage.

Gezondheidscoach
Meer en meer beseffen we het belang van een goede 
gezondheid. In de opleiding Gezondheidscoach leer je hoe 
je lichaam en geest in balans houdt en hoe je dat in jouw 
(coaching)praktijk gebruikt of voor jezelf toepast.
Keuze tussen beroepsopleiding van 1 jaar of een basisop-
leiding van 10 sessies.
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PARAMEDISCH
Oncologische voetverzorging - 6-daagse specialistische opleiding  NIEUW M

SPORT
Sportvoeding A

Professionele bijscholingen Campus

GEZONDHEID EN ZORG
Gezondheidscoach   VDO L

 
SPORT
Personal Trainer & sportverzorger  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

 
KINDERZORG
Kinderbegeleider baby's en peuters   VDO A
Organisatorisch beheer in de kinderopvang A

 
PARAMEDISCH
Apotheekassistent (Farmaceutisch-technisch assistent) A
Apotheekassistent (Farmaceutisch-technisch assistent)   VDO A
Opticien A

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

VDO   Voltijdse dagopleiding
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de ou-
ders voor kinderbijslag en fiscaliteit

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

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en  

boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of  

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

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: de ingegroeide nagel in al zijn facetten L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: de oudere voet  NIEUW M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: photopolymerisatie L/M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: Podofix en podostripe  NIEUW L
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: schimmels L/M
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger: segmenten  NIEUW L

http://www.syntra-ab.be
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Campus Leuven
Researchpark Haasrode 2007
Geldenaaksebaan 327
3001 Leuven

 

Contact & campussen

›  Check onze veelgestelde vragen via  
syntra-ab.be/faq

›  Bel, chat of mail met het klantencentrum 
 078/15.99.99
 klantencentrum@syntra-ab.be
 syntra-ab.be/klantencentrum

Vragen? Wij zijn er voor je.

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32
2600 Antwerpen (Berchem)

Campus Mechelen
Industriepark Noord
Oude Baan 2
2800 Mechelen

http://www.syntra-ab.be/faq
http://www.syntra-ab.be/klantencentrum
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.NET Development met C# 31
3D - Revit - BIM modelleren in 3D 22, 31
3D - SketchUp Pro 22, 31
3D-Artist   22
3D-Design met Blender   22, 31
A
Aankoop-verkoopbelofte in de praktijk 44
Aanleg van zwemvijvers 24
Aannemer interieurbouw (met voorkennis) 10
Aanslaan van niet-kritieke lasten - AV-004 46
Accijnzen - Basis 42
Accountancy assistant     18
Accountant (Boekhouder)   18
Accountmanager     39
Administratie en onthaal 36
Adobe Illustrator 22
Adobe InDesign 22
Adobe Photoshop 22
Adverteren op LinkedIn: praktijkopleiding   39
Adverteren op TikTok   39
Afsluiten boekjaar 18
Agile: Scrum Master (met certificering) 31
Agile: Scrum Product Owner (met certificering) 31
Algemeen management 36
Algemene aanneming en bouwmanagement 10
Alle documenten internationale handel 42
Antiwitwaswetgeving voor de vastgoedmakelaar   44
Apotheekassistent (Farmaceutisch-technisch assistent)    50
Asbest - eenvoudige handelingen 46
Assertiviteit op het werk 36
Assertiviteitstraining 36
Auto-, bromfiets- en motortechniek 47
AutoCAD 22
Autolaadkraan AV-015 - Werken met een ... 46
Automatisatie 15
Azure Administrator (AZ-104) 31
Azure Fundamentals (AZ-900) 31
B
BA4 - Gewaarschuwd persoon 46
BA5 vakbekwaam persoon 15
Babymassage: Basis 7
Backend Developer 31
Bakker - Patissier   27
Balanslezen en ratio-analyse 18
Barbier 7
Barista - SCA training 27
Barsten en scheuren   10
Basisonderhoud aan de fiets   47
Beauty en make-up 7
Beauty en wellness 6
Bedrijfsprocessen visualiseren van A tot Z 36
Beer & food basic -  met Sofie Vanrafelghem 27
Beleggen - Basisopleiding 18
Beleggen in cryptomunten: praktische inleiding   18
Beleggen in functie van vermogensplanning   18
Beleggen in vastgoed 18
Beleggen op de beurs 18

Beleggen voor beginners 18
Beleggingsadviseur 18
Bemiddeling - Basisopleiding 36
Bierbrouwer 27
Bijscholing voor de gespecialiseerde voetverzorger:
      de ingegroeide nagel in al zijn facetten 7, 50
      de oudere voet   7, 50
      photopolymerisatie 7, 50
      Podofix en podostripe   7, 50
      schimmels 7, 50
      segmenten   7, 50
BIM bouwkundig tekenaar 10
BIM bouwkundig tekenaar 22
BIM bouwkundig tekenaar 31
BIM bouwkundig tekenaar   10
BIM bouwkundig tekenaar   22
BIM bouwkundig tekenaar   31
Bindweefselmassage 7
BIV-test - Individuele begeleiding 44
Bloggen - Zakelijk 40
Bodemonderzoek: essentiële schakel voor een goed ontwikkeling-project   44
Boekhouden - Basisopleiding 18
Boekhouden en administratie voor de grote VZW 18
Boekhouden in de praktijk voor jouw onderneming   18
Boekhouden voor de eenmanszaak 18
Boekhouder - Meepraten met de … 18
Borduren van texturen met parels en pailetten 33
Bouw & hout - Energie & HVAC 8
Bouwkunde voor de vastgoedmakelaar - Basisopleiding 44
Bouwmanagement en algemene aanneming 10
Briefing van de copywriter: hoe pak je het aan?   40
Bromfietstechniek 47
Bruidsmake-up 7
btw - Praktijkopleiding 18
Budget- en financial well-being coach   36
Budgetteren en forecasten 18
Budgetteren van personeelskosten 36
Burn-out coach 36
Business controller - Basisopleiding 18
Business Intelligence met Excel 31
Businessanalist 31
Businessanalist (voor professionals / blended learning) 31
C
C# Developer 31
CAD/CAM, BIM en 3D 10, 22, 31
Car Wrapping 47
CCNA 200-301 (Implementing and Administering Cisco Solutions) 31
Centrale verwarming Installateur 10, 15
Cerga gasinstallateur 10
Cerga gasinstallateur 15
Certified Ethical Hacker (CEH) v11 (inclusief EC-Council examen)   31
Changemanagement 36
Chinese hoofd-, nek- en schoudermassage: Basis 7
Chocolatier 27
Close the deal: hoe sluit je een verkoopgesprek succesvol af? 39
Coach contextuele therapie 36
Coaching 36

Coaching - Basisopleiding 36
Coaching voor niet-leidinggevenden 36
Cocktails   27
Communicatie voor de leidinggevende 36
Competent naar de BIV-test 44
Concept artist   22
Contentplanning voor social media 39
Copywriting 40
Copywriting - Basisopleiding 40
Copywriting voor websites   40
Cosmetisch masseur 7
Creatief lay-outen: trigger je publiek met een overtuigend ontwerp 22
Creatief schrijven 40
Cuppingmassage: Basis 7
Cybersecurity analist   31
Cybersecurity engineer   31
D
DALI-sturingen - basisopleiding   15
Data en AI 31
Data scientist   31
Data scientist fast track   31
Data-analist 31
Data-analist e-leren   31
Database administrator   31
Databekabeling in de praktijk - basisopleiding   15
De frivole vegan keuken   27
De kunst van het delegeren 36
De L&D manager : basisopleiding   36
Deep tissue massage: Basis 7
Desembrood ... smaakvol en gezond met een stevige bite: Basiscursus 27
Desembrood ... smaakvol en gezond met een stevige bite: Tweedaagse   27
Dieetijs   27
Dieren  11
Dieren 12
Digital marketeer     39
Digitale boekhouding en uw onderneming: krijg beter inzicht via rapportering   18
Digitale Fotografie Basisopleiding 22
Digitale marketing 39
Digitale marketing - Basisopleiding 39
Dispatcher    42
Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI) op de werkvloer   36
DNS, DHCP en IPAM Computernetwerken   31
Domotica - Gecertificeerde KNX-training - Advanced 15
Domotica - Gecertificeerde KNX-training - Basis 15
Domotica – gecertificeerde KNX-training – HVAC specialist   15
Domotica – gecertificeerde KNX-training – Refresher course   15
Douane Basisopleiding 42
Douanedeclarant (junior)     42
Dranken en wijn 27
Dronepiloot A1-A3 - Basisopleiding   44
Dronepiloot A2   44
Dronepiloot A2 - Praktijkopleiding   44
Dubbel boekhouden 18
Duits - Snelcursus 40
Duurzaam bouwen en renoveren 10
E
E-marketing: overzicht van digitale marketing kanalen op één dag voor starters 39

Opleidingen en trefwoorden

INDEX
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E-marketing: werk een digitaal marketingplan uit op één dag   39
Ecologisch en duurzaam (ver)bouwen   10
Een succesvolle webshop starten in 21 stappen 31
Effectieve communicatie op de werkvloer 36
Efficiënt netwerken 36
Efficiënt prospecteren 39
Efficiënt vergaderen 36
EHBO - Verplichte bijscholing hulpverlener   46
EHBO voor honden 12
Elektricien   15
Elektriciteit 10, 15
Elektriciteit - Basisopleiding 15
Elektriciteit residentieel (basis)   15
Elektrische laadpalen - Installateur 15
Elektro en techniek 13
Elektro en techniek 15
Emotionele intelligentie   36
Employer branding: the war for talent 36
Energie en HVAC 10, 15
Energiedeskundige type A - volledig 10, 15
Energiedeskundige type D   10, 15
Energieprestatie 10, 15
Energiezuinig bouwen: Installatie in relatie tot het E-peil 10, 15
Enkelvoudig boekhouden 18
EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw 10, 15
Erfpacht en opstal : stokoud en toch actueel   44
Erkend Technicus gasvormige brandstoffen GI  10, 15
Erkend Technicus gasvormige brandstoffen GI - Versneld 10, 15
Erkend technicus gasvormige brandstoffen GII 10, 15
Erkend Technicus Vloeibare Brandstoffen - Hernieuwen certificaat 10, 15
Event- en marketingmanager   39
Eventmanager    39
Examen certificaat in de koeltechniek categorie I 15
Excel - Basisopleiding 31
Excel - Draaitabellen (Pivot Tables) & Lijsten 31
Excel - Programmeren met VBA (Visual Basic for Applications) 31
Excel voor Gevorderden (Efficiënt werken met Excel) 31
Expediteur     42
F
Facebookmarketing: nog steeds een aantrekkelijk marketingkanaal! 39
Facility manager: basisopleiding 36
Farmaceutisch-technisch assistent (Apotheekassistent) 50
Feest make-up   7
Fiets - basisonderhoud 47
Fietsen 47
Fietshersteller   47
Filmen en monteren met je smartphone 22
Finance Traject - Start Me Up 36
Financial basics voor de niet-financiële professionals 18
Financieel beheer, accountancy en fiscaliteit 18
Financiële analyse op één A4 18
Financiële coaching voor je zaak   18
Financiële rapportering met MS Excel 18
Financiën 16
Florist 24
Florist - versneld  24
Foto, video, audio & licht 22

Fotograaf   22
Frans - Professioneel communiceren 40
Frans voor beginners - Intensief taalbad 40
Frans voor de vastgoedmakelaar   44
Frans voor gemiddeld-gevorderd niveau - Intensief taalbad 40
Friturist 27
Frontend Developer 31
Full Stack Developer   31
Fusion 360 Basisopleiding 22
G
Galeriehouder 33
Gaming en animatie 22
Gellak 7
Gespecialiseerde voetverzorging 7, 50
Geweldloze communicatie   36
Gezondheid en zorg 50
Gezondheidscoach    50
Gezondheidscoach - Basisopleiding 36
Global Traject - Start Me Up 36
Google Ads Fundamentals (voor niet-marketeers) 31
Google Ads Professional (voor marketingprofielen) 31
Google Analytics 4  - Fundamentals (krijg snel inzicht in je online traffic)   31
Google Analytics 4 - Professional   31
Google Data Studio: je (marketing)data efficiënt analyseren en visualiseren 31
Goudsmid - juweelontwerper   33
Graafmachine 24
Grafisch design 22
Grafisch designer digitale media     22
Grafisch designer print media   22

Grafisch vormgeven voor niet-grafisch vormgevers  
(snel aan de slag met Adobe) - Basis 22

Grafische & audiovisuele technieken 19
Grafische en multimedia 22
Grimeur - initiatie make-up artist   7
Groendaken en daktuinen 24
Groenverzorging 23
Groenverzorging 24
Grondige cursus vennootschapsbelasting 18
Grondslagen van projectmanagement 36
H
Hardsolderen basis   15
Haute couture borduurster   33
Hedendaags haute couture borduren 33
Heftruck: basisopleiding - IS001 gecertificeerd 46
Heftruck: ervaren bestuurder/hernieuwing certificaat - IS001 gecertificeerd 46
Herborist 24
Herborist - versneld   24
Herborist in de praktijk 24
Hernieuwen certificaat Erkend Technicus Vloeibare Brandstoffen 10, 15
Hernieuwen certificaat onderhoud en controle stookolietanks 10, 15
Hernieuwing certificaat in de koeltechniek categorie I  15
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GI 10, 15
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GII 10, 15
Het ABC van aftrekbare beroepskosten 18
Honden - Voeding 12
Hondenmassage voor beginners 12
Hondenmassage voor gevorderden 12

Hoofd- en gelaatsmassage 7
Hoogwerker (IS-005) 46
Hoogwerker op vrachtwagen IS-004 46
Horeca & Voeding 25
Horeca 27
Horeca - Restauranthouder   27
Hout 10
Houtbewerking (basis) 10
Houtskeletbouw 10
HR Businesspartner - Praktijkopleiding 36
HR Inclusief: naar een genderbewuste werkomgeving   36
HR-Officer 36
HRM en sociaal recht 36
Hulpexpediteur Import en Export    42
Hulpverlener - EHBO - Basisopleiding 46
Huren en verhuren in de praktijk   44
Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en (semi-)permanente make-up 7
I
IATA Gevaarlijke goederen Cat. 6 basisopl. (met of zonder radioactiviteit)   42
IATA Gevaarlijke goederen Cat. 6 bijscholing (met of zonder radioactiviteit)   42
Iced tea en theecocktails 27
ICT voor niet-ICT'ers + communiceren met je ICT-collega's - basis 31
Ijs bereiden - Wegwijs in … 27
Ijsbereider 27
Import en Export - Hulpexpediteur 42
Inbraakbeveiliging basisopleiding - conceptie 15
Inbraakbeveiliging basisopleiding - installatie en onderhoud 15
Inbraakbeveiliging basisopleiding - leidinggevend personeel 15
Inbraakbeveiliging bijscholing - conceptie 15
Inbraakbeveiliging bijscholing - installatie en onderhoud 15
Inbraakbeveiliging bijscholing - Leidinggevend personeel 15
Inclusief HR: naar een genderbewuste werkomgeving   36
Incoterms 42
Individuele begeleiding BIV-test 44
Industriële elektriciteit - Basisopleiding 15
Informatica 28
Infosessie Rijschoolinstructeur 42
Ingrijpende energetische renovaties-minimale installatie-eisen 10, 15
Inleiding tot projectontwikkeling 44
Inspirerend leidinggeven   36
Instagram voor professionals 39
Installateur centrale verwarming 10, 15
Installateur elektrische laadpalen   15
Installateur thuisbatterij 15
Intensief taalbad Frans voor beginners 40
Intensief taalbad Frans voor gemiddeld-gevorderd niveau 40
Interieur 10
Interieurbouw aannemer (met voorkennis) 10
Interieurinrichter   10
Inventor 22, 31
Isolatie 2.0: vocht en bouwknopen (webinar) 10
IT-Projectmanagement 31
Italiaans - Snelcursus 40
Italiaans: dagopleiding   40
Italiaans: intensief traject   40
ITIL® 4 Foundation (met certificering) 31
J
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Japanse gezichtsmassage: de natuurlijke facelift 7
Java Developer 31
Juweelontwerper - Goudsmid 33
Juwelen met verloren wastechniek 33
K
Kaas - Wegwijs in … 27
Kapper 7
Kattengedragstherapie - Initiatie 12
Katvriendelijke vachtverzorging 12
Kinderbegeleider baby's en peuters    50
Kindercoach (HSP)   36
Kindergrime en facepainting 7
Kindergrime en facepainting - Masterclass 7
Kinderzorg 50
Klantgerichtheid - Uitblinken in … 36
Kledij en mode 33
Kleding maken (basis) 33
Kleur- en stijladvies   7
Koeltechniek 10, 15
Koeltechnieker 10, 15
Kok 27
Kok - versneld 27

Kostenraming: voorbereidende werken, offerte, nacalculatie,  
betaling van de werken 10

Koude prospectie in de vastgoedsector 44
Krachtig beïnvloeden en overtuigen 36
Kruidenverwerker 24
Kunst, antiek & creatief design / Mode 32
Kunst, antiek en creatief design 33
L
Landpacht: dringend aan renovatie toe   44
Lassen 47
Lassen en metaalbewerking 47
Lasser - FAST TRACK     47
Latte art 27
Lean Management: Lean Orange Belt - Basisopleiding 36
Lean Management: Lean Yellow Belt - Basisopleiding 36
Leiding geven 36
Leidinggeven aan arbeiders 36
Leidinggeven, een vak apart 36
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen 46
Lichaamsmassage: Basis 7
Lifecoach - advanced   36
Lingerie- en korsettenmaker   33
Logistiek 42
Logistiek Bediende     42
Logo!V8 - Basisopleiding 15
Loopbaancoach 36
M
MailChimp: professionele nieuwsbrieven en mailings maken 31
Make-up artist 7
Make-up en beauty 7
Management 34
Management Algemeen 36
Management assistant 36
Managementvaardigheden - basis 36
Marketing 39
Marketing - Basisopleiding 39

Marketing- en eventmanager   39
Marokijnbewerker     33
Marsepein   27
Massage - Wellness 7
Masterclass beleggen: alternatieve producten   18
Masterclass beleggen: optiestrategieën   18
Masterclass ijs bereiden 27
Masterclass sales 39
MBA-basics: praktijkgerichte mini-MBA 36
Medewerker dierenasiel 12
Medical management assistant     36
Meepraten met de boekhouder 18
Mentoropleiding voor duaal leren 36
Metaalbewerking en lassen 47
Meubelmaker (met voorkennis) 10
Microblading   7
Microsoft Project 31
MIG/MAG-lassen 47
MIG/MAG-lassen - Praktijkopleiding 47
Mode en kledij 33
Modevormgever   33
Motortechniek 47
MS Access 31
MS Office 365 - Succesvol online samenwerken met Teams, Planner en SharePoint 31

MS Office 365 Inspiratiesessie: welke tools en apps zijn voor mij  
het meest geschikt?   31

MS Power Automate: automatiseer je repetitieve taken   31
MS Teams - Tips & tricks om efficiënter te vergaderen 31
Muziekproducer   22
N
Nagelstylist 7
Natuur- en waterwetgeving voor de vastgoedmakelaar   44
Nederlands op de werkvloer   40
Nederlands Professioneel voor anderstaligen   40
Netwerkbeheerder 31
Netwerken en systeembeheer 31
Nieuwe klanten via LinkedIn 39
Non-fictieboek schrijven: praktijkopleiding   40
O
Office 31
Oldtimers - Afstelling motor, carburator, ontsteking en kleppen 47
Oldtimers - Basis elektriciteit 47
Oldtimers - Remmen, theorie en praktijk 47
Oldtimers - Technische keuring en het groot onderhoud 47
Omgaan met agressieve honden 12
Omgaan met klachten en moeilijke klanten 36
Oncologische voetverzorging - 6-daagse specialistische opleiding   7, 50
Onderhandelingstechnieken 39
Onderhoud en controle stookolietanks - Hernieuwen certificaat 10, 15
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 47
Ondernemerschap 36
One-day-topic: thermografie 10, 15
Onthaal en administratie 36
Openbare verkoop en Biddit : een miskend alternatief   44
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Persoonlijke ontwikkeling 36
Plaatsbeschrijving 44
Planlezen in de woningbouw 10
PLC - Siemens - Basisopleiding 15
Podcasts voor professionals 39
Polyvalent lasser - Basis 47
Polyvalent lasser - Basis - Versneld 47
Polyvalent Mecanicien personenwagens 47
Portretfotograaf 22
Positieve gedragstraining bij honden voor beginners 12
Positieve gedragstraining bij honden voor beginners 12
Power BI:  efficiënt en visueel rapporteren   18
PowerPoint - Professionele presentaties maken 31
Preventieadviseur niveau 2  46
Preventieadviseur niveau 2 - 1 jarig traject 46
Preventieadviseur niveau 2 - Specialisatiemodule 46
Preventieadviseur niveau 2 - Versneld traject 46
Preventieadviseur niveau 3 46
PRINCE2® Foundation, 6th edition (met certificering) 31
Product management : praktijkopleiding   36
Productiemanagement: leidinggeven en optimaliseren van je productieomgeving   36
Professional car cleaner - basisopleiding   47
Professioneel communiceren in het Frans: beginners 40
Professioneel communiceren in het Frans: gemiddeld-gevorderd 40
Professioneel Nederlands voor anderstaligen   40
Professionele vacatureteksten schrijven   40
Project portfolio management   36
Projectbeheer voor kleine bouwbedrijven 10
Projectontwikkeling - Inleiding tot 44
Projectontwikkeling vastgoed - Basisopleiding 44
Python Advanced - Data Science en AI 31
Python Advanced - Data-analyse   31
Python Basisopleiding - Leren Programmeren 31
Python Developer   31
R
Recruiter - basisopleiding   36
Relatiecoach 36
Renovatiecoördinator 10
Restauranthouder - Horeca 27
Retouches 33
Revit - BIM modelleren in 3D 22, 31
Revit - Specialisatie Families 22, 31
Revit - Specialisatie Infrastructure 22, 31
Rijschoolinstructeur 42
Rijschoolinstructeur - Infosessie 42
Rouwcoach 36
RPA-developer: Software Robots ontwikkelen in UiPath 31



55

Ruwbouw 10
S
Sales 39
Sales & marketing 37
Sales assistant     39
Sales manager   39
Sales Traject - Start Me Up 36
Saunamedewerker   7
Schattingen 44
Schattingen: veel meer dan cijfers! (incl. praktijkbezoek)   44
Schoonheidsspecialist(e)  7
Schrijnwerker-Interieurbouwer   10
Schrijnwerker-Meubelmaker   10
Security & privacy 31
Selectiegesprekken 36
SEO Fundamentals (je website/webshop beter laten scoren in Google) 31
SharePoint - Efficiënt documentbeheer in de cloud 31
SharePoint - Intranet bouwen en beheren   31
SketchUp Pro - 3D 22, 31
Snelcursus Duits 40
Snelcursus Italiaans 40
Snelcursus Spaans 40
Snoeien 24
Sociaal recht in de praktijk (avondtraject)   36
Social media consultant 39
Software developer - optie Python   31
Software development 31
Software development 31
Software Testing - ISTQB® Foundation (i.s.m. Sogeti/Capgemini)   31
Sommelier 27
Spaans - Snelcursus 40
Sparen en beleggen 18
Speechwriting: praktijkopleiding   40
Sport 50
Sportvoeding 50
Spreken voor een groep 36
SQL Fundamentals 31
Stagiair-vastgoedmakelaar   44
Start jouw eigen online kledingmerk 33
Start Me Up: Traject Finance 36
Start Me Up: Traject Global 36
Start Me Up: Traject Sales   36
Starten met import en/of export 42
Stoelmassage 7
Stoffenkennis 33
Storytelling 39
Subsidies voor HR   36
Succesvol ondernemen   36
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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 | Oude Baan 2

2800 Mechelen

Campus Leuven
Researchpark Haasrode 2007 | Geldenaaksebaan 327

3001 Leuven

V.U.: Peter Aerts – Syntra AB, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

VOLG ONS
  facebook.com/syntraab

  twitter.com/syntraab

  syntra.nu/ABoplinkedin

  Syntra.tv

  instagram.com/syntra.ab

syntra-ab.be
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http://www.twitter.com/syntraab
http://www.syntra.nu/ABoplinkedin
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