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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



15

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

