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Honderden opleidingen en  
3 campussen waarvan  
2 bij jou in de buurt!

Campus Mechelen  
Industriepark Noord G2 
Oude Baan 2
2800 Mechelen

Campus Leuven 
Researchpark Haasrode 2007 
Geldenaaksebaan 327 
3001 Leuven

er is ook nog een campus te 2600 Antwerpen (Berchem),  
Borsbeeksebrug 32, vlakbij het station Antwerpen-Berchem.

Een boost voor je carrière? 
Vorm geven aan je passie? 
De gedroomde stap naar  
een eigen zaak?
Alle redenen zijn goed om een 
opleiding bij Syntra AB te volgen

H et leven is een reis. Je droomt 
van wat je wil, neemt beslissin-
gen, ontmoet mensen, je gaat 
verder. Heel ons leven lang bou-

wen we ervaring en kennis op. “Groeien” 
noemen we dat. Er komt geen eind aan, en 

het staat los van achtergrond of leeftijd.
Wij willen jou helpen groeien. Want jij 
groeit sneller als wij jou voorzien van een 
stevige basis, voeding en enthousiasme. 
Dat doen we door vakexperten hun kennis 
en vooral hun ervaring met jou te laten 
delen. En niet te vergeten: door jou ook 
veel zelf te laten ondervinden.

Zoek je een korte opleiding ’s avonds of 
overdag, om je te verdiepen, je werkdo-
mein uit te breiden of om mee te zijn met 
de laatste ontwikkelingen?

Heb je begeleiding nodig om je eigen 
zaak te starten? Wil je een diploma halen 
om als vakvrouw of vakman aan te slag 
te kunnen? Is het tijd voor je verplichte 
bijscholing? Is jouw organisatie gebaat bij 
een maatopleiding? Het zal je verbazen 
waarmee wij je allemaal kunnen helpen.

Tot Femke de opleidingen van Syntra AB 
ontdekte. “In hun opleidingsaanbod vond 
ik meteen wat ik zocht: ik volgde eerst 
een opleiding tot barista en leerde alles 
over koffie. Daarna deed ik daar nog een 
cursus Latte Art bij. Ik maak nu van iedere 
cappuccino een echt meesterwerkje. Nu 
ik die basiskennis onder de knie heb, ga ik 
mij inschrijven voor de nieuwe opleiding  

Editoriaal

Een brede waaier aan opleidingen. Maar ook:

“Het zal je verbazen 
waarmee wij je alle-
maal kunnen helpen.”

WELKOM

‘Opstarten van een koffiebar’. Ik moet wel 
nog even wachten, want die start pas in 
april van 2018. Maar weet je wat ik intussen 
ga doen? Ik begin in september bij Syntra 
AB te Leuven aan de opleiding van 1 jaar 
als ambachtelijk ijsbereider. Intussen spaar 
ik verder en zoek ik een mooi pand om 
mijn toekomstige klanten te verwennen 
met de beste koffie en het lekkerste ijs”.

Het plan om haar eigen kof-
fiebar te starten, leefde al een 
tijdje bij Femke uit Herent. De 
goesting was er, maar zonder 
de juiste opleiding - en voor-
lopig ook nog wat spaargeld - 
bleef het bij een droom. 

Al onze opleidingen vind je terug op www.syntra-ab.be

• beauty & wellness
• dieren
• financiën & verzekeringen
• horeca & voeding
• kunst, antiek & ambachten
• management & bedrijfsbeheer
• mode & kledij
• sport
• talen & redactie
• toerisme & recreatie
• transport & logistiek
• vastgoed
• veiligheid, preventie & milieu
• verkoop, marketing & communicatie
• voertuigen & metaal
• zorgverlening

GROENVOORZIENINGBOUW
GRAFISCHE EN AUDIO-
VISUELE TECHNIEKEN INFORMATICA



Investeer in jezelf met een opleiding van Syntra AB

IN DE KIJKER

IN DE KIJKER

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

Het gaat nergens zo snel als in 
de wereld van de manage-
menttechnieken. Zorg dat jij en 
je bedrijf klaar zijn voor alle 
commerciële, sociale en digitale 
uitdagingen.

Groene vingers en vakkennis 
zijn onmisbaar in de groen- 
sector. Een vijver aanleggen, 
een tuin uittekenen, aanplantin-
gen en snoeien op de juiste 
manier: bij de aanleg en het 
onderhoud van tuinen komt 
heel wat kijken. Heel wat parti-
culieren en bedrijven besteden 
dit werk steeds meer uit.  
Werk verzekerd dus!

OPLEIDINGEN WAAROP JE KAN 
BOUWEN
• Isoleren van gebouwen NIEUW

• Energie- en verwarmingstechnieken NIEUW

• Energiezuinig bouwen NIEUW

• Renovatiecoördinator NIEUW

• Elektrotechnisch installateur DUAAL

• Interieurstylist
• Aannemer ruwbouw
• Kleuradviseur
• Aannemer schilderwerken DUAAL

STERK AANBEVOLEN
• Meertalig administratief bediende
• HR-officer
• Klant- en doelgericht communiceren
• Assertiviteitstraining
• Spreken voor een groep
• Woonassistent NIEUW

ONZE GROENE TOPPERS
• Tuinontwerper
• Groendaken en daktuinen
• Tuinaanlegger-groenbeheerder NIEUW

• Aanleg van zwemvijvers
• Snoeien
• Boomveiligheid

Drie bijkomende opleidingen maken van 
Nico een all-round vakmanBouw & techniek

Management 
& bedrijfsbeheer

Groenvoorziening

Nico Van Espen is 
zelfstandige in de 
bouw. Hij wou zijn 
vakkennis uitbreiden, 
zodat hij volledige 
projecten kon afwer-
ken. In de campus 
van Mechelen volgde 
hij 3 bijkomende op-
leidingen: aannemer 
stukadoor, aannemer 
vloeren en tegels en 
ruwbouwaannemer.

Nico vertelt: “De praktijk 
sluit volledig aan op de 
theorie. De docenten beant-
woorden je vragen vanuit 
hun eigen ervaring. Het zijn 
vakmensen die je echt willen 
verderhelpen. Ik ben er ze-
kerder door geworden en ik 
werk nu volledig volgens alle 
normen en voorschriften.”

Vandaag is Nico een all-
rounder: hij plaatst vloeren 
en tegels, isoleert zolders, 
voert allerlei afwerkingen 
uit en pakt volledige reno-
vaties van badkamers aan. 
“Werken in een huis moe-
ten degelijk, maar ook snel 
gaan, zodat mensen met een 
minimum aan overlast hun 
droom gerealiseerd zien. Ik 
geef hen advies en heb op-
lossingen voor elk budget.”

 
“De praktijk sluit volledig 
aan op de theorie”

Tip:  een opleiding bij Syntra AB is ook de 
basis voor de nodige erkenning voor sterk  
gezochte elektro-technische beroepen 
zoals technicus in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen, koeltechniek, inbraakbeveili-
ging en energiedeskundige.

Praktisch:  zie je het werken met snoei-
scharen of andere maaimachines toch 
niet zo zitten? Kies dan voor de meer 
verfijnde aanpak van de opleiding als 
florist of als herborist. 

TESTIMONIAL

HEB JE VRAGEN 
OVER ONZE  
OPLEIDINGEN?
Contacteer ons klanten- 
centrum op 078 15 99 99.

“Ik zag zo’n opleiding bedrijfsbeheer niet 
zomaar als een verplichting van de overheid 
om mijn eigen zaak te mogen starten. De tips 
en tricks die ik van de docent kreeg, hebben de 
opstart van mijn bedrijf een pak vereenvoudigd 
en mij veel geld doen besparen.

Arvid Van Tornout, cursist juwelier-goudsmid

meer info op syntra-ab.be/sector/bouw

meer info op syntra-ab.be/
sector/management-en-bedrijfsbeheer
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meer info op syntra-ab.be/sector/groenvoorziening

www.nicovanespen.be



Al onze opleidingen vind je terug op www.syntra-ab.be

IN DE KIJKER

Sta je graag ten dienste van 
anderen? Dan heeft Syntra AB 
heel wat interessante opleidin-
gen voor jou: diverse massage-
technieken, hand- en voetver-
zorging, make-up of kapper.

Lassen, auto’s, fietsen: ook in 
deze sector staat de techniek 
niet stil. Onze opleidingen 
worden voortdurend geactuali-
seerd in functie van nieuwe 
toepassingen en materialen.

Van ijsbereider tot beenhouwer, 
van wijn proeven tot sushi 
maken, van prijssetting tot 
regels rond hygiëne. Het oplei-
dingsmenu van Syntra AB valt 
bij iedereen in de smaak.

ZIJN DEZE OPLEIDINGEN IETS 
VOOR JOU?
• Make-up artist
• Kapper
• Schoonheidsspecialiste
• Kunstnagelstyling
• Kindergrime en facepainting
• Gespecialiseerde voetverzorger
• Voetreflexologie
• Ontspanningsmassage
• Body painting
• Basis manicure
• Wimpers en wenkbrauwen epileren en 

verven

Beauty & wellness

Voertuigen
& metaal

Horeca
& voeding

Praktisch:  heel wat van onze opleidingen 
bestaan uit korte modules van enkele  
sessies. Je volgt dus een cursus enkel  
over die materie waarin je je kennis wil 
bijschaven.

meer info op syntra-ab.be/sector/groenvoorziening

meer info op syntra-ab.be/sector/beauty-en-wellness

ONTDEK DEZE TOPOPLEIDINGEN
• Restauratie en onderhoud van oldtimers
• Ondernemer in motorvoertuigen
• Carrosserietechnicus
• Elektrode- en autogeenlassen
• Fietshersteller
• Carbonfiets: schade-analyse NIEUW

meer info op syntra-ab.be/
sector/voertuigen-en-metaal

meer info op syntra-ab.be/
sector/horeca-en-voeding

ONZE SMAAKMAKERS
• Restauranthouder
• Microbrouwer NIEUW

• Evenementencateraar NIEUW

• Roken van vlees en vis
• Slager-spekslager DUAAL

Transport & logistiek
IN DE KIJKER

Vlaanderen is, dankzij de 
centrale ligging in Europa, één 
grote logistieke hub, met  
nabijheid van lucht- en zeeha-
vens, en een sterk ontwikkeld 
wegennetwerk.  
Deze snel evoluerende sector 
kampt evenwel met een aantal 
knelpuntberoepen. Dispatcher 
is er één van. 
Door de nieuwe wetgeving 
voor het behalen van het 
rijbewijs is er ook een sterke 
behoefte aan rijschool- 
instructeurs.

ENKELE VAN ONZE OPLEIDINGEN
• Nascholing vakbekwaamheid beroeps-
 chauffeur
• Rijschoolinstructeur
• Alle documenten internationale handel
• Dispatcher AFSTANDSLEREN

• Logistiek bediende
 

Praktisch:  dispatcher kan je volgen via 
een flexibel traject. Op je eigen tempo en 
via afstandsleren. Je hoeft je dus enkel 
te verplaatsen naar de campus voor de 
klassikale contactmomenten. 

meer info op syntra-ab.be/
sector/transport-en-logistiek
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Honderden opleidingen
en 3 campussen waarvan  
2 bij jou in de buurt!

Campus Mechelen  
Industriepark Noord G2 
Oude Baan 2
2800 Mechelen

Campus Leuven 
Researchpark Haasrode 2007 
Geldenaaksebaan 327 
3001 Leuven

er is ook nog een campus te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 32, 
vlakbij het station Antwerpen-Berchem.

Al onze opleidingen vind je terug op www.syntra-ab.be

LEUVEN

ANTWERPEN

MECHELEN

CENTRAAL VANUIT HET 
ECONOMISCHE HART VAN 
VLAANDEREN

Centraal vanuit onze lesplaatsen in 
Antwerpen, Mechelen en Leuven 
richten we ons naar ondernemers en 
medewerkers in Vlaanderen.

De maatopleidingen gaan door in één 
van onze lesplaatsen of op locatie in 
jouw bedrijf.
Bepaal zelf waar en wanneer.
www.syntra-ab.be/bedrijfstrainingen

IN DE KIJKER

Je hoeft echt geen IT-expert 
te zijn om bij Syntra AB een 
opleiding te volgen. Zelfs een 
basisopleiding MS Excel kan 
al voor meer efficiëntie in je 
werk zorgen. En onze oplei-
dingen Google, social media 
en WordPress zorgen dat je 
mee bent op het vlak van 
digitale marketing.

ENKELE VAN ONZE 
OPLEIDINGEN
• MS Office 2016
• MS Excel
• Google Analytics Expert
• Social media consultant
• WordPress
• E-mailmarketing
• Facebookmarketing

ICT & Media
Praktisch:  onze oplei-
dingen MS Excel zijn heel 
modulair opgebouwd. Je 
volgt die cursus die past bij 
je eigen competenties en 
doelstellingen. En door-
groeien kan!

Hoe inschrijven?

meer info op syntra-ab.be/sector/informatica
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Duaal leren, wa is da?
De stap van de schoolbanken 
naar het beroepsleven is vaak 
moeilijk. En als je enkel op de 
schoolbanken zit, doe je nau-
welijks werkervaring op.

Bij duaal leren of werkplekle-
ren ben je meer dan de helft 
van de tijd aan de slag bij een 
erkend leerbedrijf. Wat je moet 
kennen en kunnen, ga je dus 
vooral leren van een prak-
tijkopleider, uiteraard onder 
onze begeleiding.

ONZE 5 DUO- 
TRAJECTEN
• Aannemer schilderwerken
• Brood- en banketbakker
• Elektrotechnisch installateur
• Slager-spekslager
• Tuinaannemer-tuinverzorger

• Kom naar het infomoment op maandag 28 
augustus 2017 van 18 tot 21 uur in onze 3 cam-
pussen en schrijf je meteen ter plaatse in. Kijk 
ook op www.syntra-ab.be/infomoment.

• Ga op onze website www.syntra-ab.be naar de 
cursus van je voorkeur en schrijf je online in.

Meer info? Ons klantencentrum 
helpt je graag
• Telefoon  078 15 99 99 
• Mail klantencentrum@syntra-ab.be
• Website syntra-ab.be/klanten
• of maak gebruik van de chatfunctie op onze 

website syntra-ab.be

Investeer in jezelf.  Kies voor een praktijkgerichte opleiding.

Volg ons
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