
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



