
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

