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Beste docent 

Bij de start van dit cursusjaar is er een nieuw systeem voor het  krij-

gen van de subsidies ingevoerd. De outputfinanciering voor iedere 

cursist die deelneemt aan de examens wordt zwaar afgebouwd. Ter 

vervanging kunnen we nu middelen verkrijgen als we bepaalde initi-

atieven nemen die passen in het beleid van de huidige regering. Dit 

gewijzigd subsidiesysteem kennen we ondertussen onder de term 

“Sturend Beleid”.

Om die uitdagingen aan te kunnen, zullen we onszelf moeten durven 

vernieuwen. Dit op alle niveaus, zowel door de vaste medewerkers 

als door jullie, de docenten. Wij zijn er echter van overtuigd dat  jullie 

mee kunnen inspelen op deze nieuwe tendens en samen met ons de 

ondernemersvorming kunnen innoveren!

Dries Janssens, 

Directeur innovatie, ontwikkeling en 

pedagogie

DOCENTENNIEUWSBRIEF
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 Innovatieve opleidingen

Nieuwe opleidingen uitwerken en 
in de markt zetten die inspelen 
op o.a. ondernemerschap, nieuwe 
markten en digitalisering.

 Flexibele opleidingen

Gedaan met de klassieke trajecten 
van tweemaal per week klassikaal 
les volgen gedurende twee cur-
susjaren. Flexibiliteit is belangrijk.  
Denk daarbij aan meer vrijstel-
lingsmogelijkheden,  werkplekle-
ren, individuele coaching en zeker 
en vast ook digitaal leren (e-leren).

 Resultaatsgerichtheid

Voor iedere cursist die slaagt in 
een eindproef krijgen we een 
extra subsidie. Begeleiding en 
ondersteuning van onze cursisten 
wordt belangrijker zodat ze een 
goede eindproef kunnen afleggen.

 Samenwerking met
 andere Syntra

Een intensere samenwerking met 
de andere Syntra-koepels is meer 
dan ooit aan de orde.
Er lopen dan ook volop initiatie-
ven rond productontwikkeling, 

e-leren en ga zo maar door.

 Excellente
 partnerschappen
 met externe organisaties

Hier denken we bijvoorbeeld aan 
een partnerschap met een hoge-
school, een onderzoeksinstelling, 
een sectororganisatie, een bedrijf. 

Hier is concrete input van jullie, 
docenten én vakspecialisten,  
meer dan welkom!

Voor welke initiatieven kunnen we in de toekomst  financiële middelen krijgen?

De 5 bouwstenen van Sturend Beleid

1	 Wees	specifiek	en	concreet	
 Zeg niet “Goed gedaan!”,  maar wat heeft de cursist goed gedaan?

2	 Beschrijf	de	resultaten	en	het	gedrag	van	de	cursist,
	 niet	de	persoonlijkheid
 Zeg niet “Bert is een slimme man!”, maar verwijs naar zijn resultaten
 en zijn gedrag. Bv: “Bert presteert zeer goed op de examens.”

3	 Betrek	de	competenties	en	de	leerdoelen	in	de	feedback 
 Bv: Bert presteert onvoldoende op de competentie “Werkt volgens  
 de veiligheidsvoorschriften”. Hij moet er vaak aan herinnerd worden  
 dat hij zijn veiligheidshandschoenen moet aandoen.

4	 Hou	de	feedback	persoonlijk	en	noem	de	cursist	bij	zijn	naam 
 Zo zorg je voor een persoonlijke touch en geef je aan dat je
 elke cursist apart evalueert.

5	 Zorg	ervoor	dat	de	feedback	geen	compliment	wordt
 Compliment: Bert is een vriendelijke man. Feedback: Bert gedraagt 
 zich aangenaam in de klas.

Tips van docentencoach Lotte

1

2

3

4

5

Als docent is het 
belangrijk om feed-
back te geven aan je 
cursisten.

Zo geef je hen meer 
informatie over hun 
leerproces.

Daarnaast is het ook 
een perfecte manier 
om resultaten te 
verduidelijken, want 
woorden zeggen vaak 
meer dan cijfers.

Feedback geven aan cursisten
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Verhalen gezocht!

Schrijf in voor het fotomoment

Wij zetten onze docenten graag in de kijker op onze website. Een 
professionele foto is dan een must. Ben je nog niet langsgeweest 
bij huisfotograaf Wilfried? Boek dan meteen je fotomoment in.

> Donderdag 9 maart in Leuven (18-20u)
> Vrijdag 10 maart in Antwerpen (12-14u)
> Zaterdag 11 maart in Mechelen (10.30-12.30u)

Schrijf	je	in

regelmatig blogs, met nieuws 
over opleidingen, sectoren en 
docenten en cursisten. 

We	zijn	steeds	op	zoek	naar	
leuke	input	en	zetten	jou	als	
docent	graag	mee	in	de	kijker.	
Zin	om	iets	te	vertellen	over	je	

vak,	je	onderneming,	je	profes-
sionele	kennis	en	je	drive	om	
die	te	delen?

Mail naar 
marketing@syntra-ab.be.

Sommigen	onder	jullie	hebben	het	misschien	al	gezien.	Sinds	enkele	weken	zit	
www.syntra-ab.be	in	een	nieuw	jasje,	een	project	waar	de	voorbije	maanden	
heel	hard	aan	gewerkt	is	door	onze	webmaster.	De	site	is	heel	visueel	ingesteld	
en	met	heel	veel	ruimte	voor	input	van	onze	grootste	experts	…	jullie	dus!	

Nieuwe website

Op onze website willen we niet 
enkel onze opleidingen aanprij-
zen. In de rubriek 
Succesverhalen vertellen 
oud-cursisten hoe hun oplei-
ding bij Syntra AB hen op weg 
hielp naar een nieuwe carrière. 
Daarnaast publiceren we ook 
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Afwezigheden registreren

We zijn sinds januari in campus Antwerpen gestart met de uitrol van een ADX-portaal. Hierop kan je als 
docent aan- en afwezigheden van de cursisten digitaal registreren.  Na de proefperiode in Antwerpen 
rollen we deze handige applicatie verder uit naar alle opleidingen en campussen.

Met de registratie via het ADX-portaal hopen we de administratie van de aan- en afwezigheden te 
vereenvoudigen. Momenteel hebben we nog geen goedkeuring van Syntra Vlaanderen om de papieren 
aanwezigheidslijsten af te schaffen, maar daar wordt aan gewerkt.

Surf naar
docentenportaal.syntra-ab.be

Vanaf	6	maart	kan	je	Leren	@	lunch.

• Korte online leertrajecten rond e-leren, ADDIE, Xerte, enz 
 ... die je eender waar en wanneer kan volgen.

• Je zal automatisch toegang krijgen tot deze cursus.
 Indien je correct aangemeld bent op de docentenpagina. . 

• Heb je vragen rond e-leren? Consulteer je sector-
	 consulent of verantwoordelijke Leertijd.

Start docentenacademie

Jaarlijks richt de do-
centencoach verschil-
lende bijscholingen 
in. Gebruik deze kans 
om meer te leren over 
lesgeven en neem 
deel!

Meer info vind je op 
de website bij “Voor 
docenten”

Ken je de
bijscholingen
voor docenten al?
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Dit cursusjaar introduceerden we het begrip ‘Duaal Leren” in enkele VDO-opleidingen en met enkele 
proefprojecten in de Leertijd. Ondertussen werden er maar liefst 19 nieuwe standaardtrajecten duaal 
leren voor volgend jaar goedgekeurd door onze ministers.

Die nieuwe trajecten kunnen als proefproject starten vanaf schooljaar 2017-2018. “Wij mogen niet alle 
richtingen aanbieden, ook in de gewone secundaire scholen is er een beperking”, vertelt Sectorconsulent Du-
aal Leren Inneke Schoeters. “Toch goed nieuws dat er veel richtingen tussen zitten die we eventueel kunnen 
aanbieden en die mogelijkheden scheppen voor de toekomst van onze jongeren.”  

Inneke komt naar de campussen in Mechelen en Antwerpen om tekst en uitleg te geven over Duaal 
Leren! Schrijf je in via inneke.schoeters@syntra-ab.be.

Duaal Leren: de toekomst

Mogelijke trajecten 
voor Syntra AB

• Onderhouds-
 mechanica 
• Onderhouds-
 mechanica auto
• Vrachtwagen-
 chauffeur
• Brood- en
 banketbakkerij
• Slagerij
• Matroos
• Lassen-constructie
• Schilderwerken
 en decoratie
• Kapper-salon-
 verantwoordelijke
• Kraanbestuurder
• Kinderbegeleider
• Confiseur
 (chocolade, suiker,  
 marsepein, ijs)
• Tuinaanlegger-   
 groenbeheerder
• Hotelonthaal
• Dakwerker
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De uitbetaling van de docentenlonen voor prestaties geleverd in onze gesubsidieerde ondernemerschaps-
opleidingen of leertijd, loopt helaas niet altijd zoals Syntra-AB het wenst.

Dit is vooral te wijten aan de complexiteit van de automatische gegevensuitwisseling tussen CRM (het 
Syntra-AB softwarepakket), Coosy (het softwarepakket van Syntra Vlaanderen) en ADMB (het sociaal 
secretariaat).

We maken daarom graag volgende afspraken met jullie!

Loonadministratie

Neem	contact	op	met	Anny	Pollet	als

 Er iets wijzigt aan je persoonlijke gegevens 
 (adres, burgerlijke staat, personen ten laste, ...)

 Je nood hebt aan documenten zoals C4, C131, …
 of problemen ervaart met deze documenten.

Je kan haar bereiken via mail
anny.pollet@syntra-ab.be

Of via de website onder de rubriek “Over Syntra AB”.

Blijkt	toch	iets	fout	te	zijn	gelopen	met	de	betaling	van	je	loon?

1. Meld dit zo snel mogelijk na uitbetaling aan de campusassistent of leertijdverantwoordelijke

2. Voeg bij je melding  steeds je loonbrief waarop de fouten betrekking hebben, samen met de

 aanduiding over welke lesmomenten het gaat.

Je campusassistent of leertijdverantwoordelijke zal dan een aantal eerste controles doen in CRM  en 

Coosy en indien nodig verder intern opnemen met onze ICT-afdeling.

1

2

> 19 april  namiddag   openklasdag VDO
> 20 mei   van 9u tot 12u   Infomoment alle opleidingen
> 28 augustus  van 18u tot 21u  Infomoment alle opleidingen

Nuttige	data	voor	in	je	agenda
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Er	een	nieuw	examenreglement	van	kracht	is 

Cursisten die vanaf het najaar 2016 aan hun opleiding gestart zijn, vallen onder dit nieuwe reglement.
We geven nog enkele belangrijke punten uit het nieuwe les- en examenreglement mee voor jullie. 

• Tussentijdse punten
 Voortaan worden tussentijdse resultaten naar de cursisten gecommuniceerd, geen exacte punten, wel 

het feit of ze geslaagd zijn of niet.

• 2 examenkansen
 de cursisten krijgen per vak of eindproef nog slechts 2 examenkansen. Bij niet-slagen dienen ze de 

lessen opnieuw te volgen.

• Herexamen
 De 2de zittijd kan pas plaatsvinden ten vroegste 7 dagen na communicatie van de resultaten van de 

1ste zittijd.

We	nieuwe	annuleringsvoorwaarden	hebben	

Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe annulatievoorwaarden van kracht voor al onze opleidingen. 
De voorwaarden zijn vereenvoudigd en zijn ook uniformer. Zo kan iedereen kosteloos uitschrijven voor 
een opleiding tot 2 weken voor de start.

Jullie hoeven als docent niet te communiceren of overleggen met de cursisten over de gevolgen van een 
annulatie. Als cursisten je benaderen met de melding dat ze willen stoppen met de opleiding, verwijs ze 
dan steeds door naar de campusmedewerkers of het klantencentrum.

10.864 keer bedankt!

Wist je dat ...

De voorbije maanden hebben onze cursisten en mede-
werkers op al onze campussen zich volop ingezet voor 
goede doelen. We zamelden een knap bedrag in van 
10.864 euro voor verschillende organisaties!

Tijdens de eerste editie van Syntra For Life werden er 
op alle campussen koekjes en cakes gebakken, soep 
gemaakt. massages gegeven en sponsortochten geor-
ganiseerd. Een dikke merci aan alle docenten, cursisten 
en medewerkers die zich hebben ingezet om al deze 
acties te organiseren!


