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“In de opleiding Data-analist krijg je een grondige kennis 
van SQL en Power BI en een inzicht in alles wat met data  

te maken heeft. Het is een veelgevraagd profiel op de 
arbeidsmarkt en het was mijn toegangsticket tot de 

nieuwe job als data-analist bij Wolter Kluwer. De stevige 
basis van SQL en data visualisatie gebruik ik elke dag, dat 

had ik op eigen houtje nooit kunnen leren.” 

Kristof Maes, 
data-analist



INFORMATICA

Security & privacy
De vraag naar cyberspecialisten is actueler dan ooit. 
Oorlog voeren en het destabiliseren van organisaties, 
overheden of landen verloopt meer en meer in cyber-
space. Ook kmo’s, gemeenten en vrije beroepen krijgen 
meer cyberaanvallen. Help cybercrime te bestrijden.

Netwerk- en systeembeheer
Netwerk- en systeembeheerders zijn de digitale helden 
van een bedrijf. Ze zijn vaak te vinden achter de 
schermen, maar hebben een grote impact. We bieden 
verschillende formules aan. Windows en Linux. Ook voor 
je CCNA-certificering 200-301 kan je bij ons terecht. 

Business analist
Een analyse vooraf is cruciaal voor een geslaagde ontwik-
keling van IT-applicaties. Als professionele Businessanalist 
maak je de brug tussen business en IT en breng je elk 
project tot een goed einde. Mensen met voorkennis kunnen 
instappen in de blended formule van 11 sessies.

Python
Python is met 30.44% verreweg de meest populaire 
programmeertaal. Word een Python developer of leer de 
basis in een korte training. Je kan je bij Syntra ook verder 
specialiseren in Data analyse en Data science 



De kracht van stage bij voltijdse dagopleidingen in IT 
In onze voltijdse dagopleidingen in programmeren en netwerk- en systeembeheer, zit een stevige brok stage 
inbegrepen. Naast een hoop praktijkervaring heeft dat immers nog een hoop voordelen. Je ontdekt hier dewelke.

1. Je leert solliciteren
Je moet zelf je werkplek zoeken. Dat betekent bedrijven 
contacteren, je cv delen, je portfolio in de kijker zetten en 
op gesprek gaan. Je krijgt hiervoor uiteraard begeleiding 
van je docent/coach.
Dat is meteen een goede oefening op het echte 
sollicitatiewerk dat volgt na je opleiding. Daarnaast is het 
een mooie aanvulling op je cv en een waardevolle eerste 
werkervaring. Dat is niet onbelangrijk in een sector waar 
men toch vooral kijkt naar wat je effectief kan en niet naar 
wat je op papier kan.

2. Je leert projectmanagement
De kans is groot dat als je op een maandag start, je 
meteen met een scrum meeting te maken gaat krijgen. 
Je gaat leren hoe bedrijven ervoor zorgen dat er efficiënt 
gewerkt wordt binnen hun teams en hoe ze deadlines 
halen. Elk bedrijf heeft hier een andere werkwijze voor, 
maar deadlines en efficiëntie blijven heilig. De ene gaat 
losjes om met de scrum richtlijnen en hanteert een mix 
van waterval/agile, de andere past ze strikt toe en trekt 
voluit de agile kaart. 

3. Je hebt feedback nodig om vooruit te gaan
De feedback die je tijdens je stageperiode krijgt is van 
onschatbare waarde. Neem die zeker mee en ga er 
proactief mee aan de slag. Iemand die dagdagelijks 
gepassioneerd bezig is met zijn of haar job en de klanten 
kent, weet immers zeer goed waar je op moet letten. 
Alleen als je ook echt feedback krijgt, kan je vooruit gaan 
en groeien. 

4. Je leert samenwerken en creatief zijn
Twee soft skills die vandaag de dag in elke vacature terug 
te vinden zijn. Ook voor IT-profielen. Ben jij iemand die 
creatief naar oplossingen zoekt? Kan jij samenwerken? 
Ben je flexibel? Ook technisch ga je leren samenwerken. 
Met operations (voor servers en databanken), maar je zal 
je bijvoorbeeld ook vertrouwd moeten maken met de 
projectflow in GIT die het bedrijf hanteert.

5. Je scoort misschien wel je eerste job?
We weten allemaal dat de ‘war for talent’ hevig woedt in 
de IT-sector. Als bedrijven tijdens je stage ontdekken dat 
jij een interessant profiel bent voor hun team, dan zullen 
ze niet aarzelen om je mee aan boord te nemen. Daar zijn 
onder onze cursisten talloze voorbeelden van. Een stage 
kan effectief de sleutel tot je eerste job zijn. Neem die 
kans en laat ze niet liggen! Veel droomjobs komen vaak 
niet eens online als vacature, het was wel een stage-
opportuniteit.
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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.

CAD/CAM, BIM EN 3D
BIM bouwkundig tekenaar A
BIM bouwkundig tekenaar  VDO A/L

DATA EN AI
Data scientist  NIEUW L/M
Data scientist fast track  NIEUW L
Data-analist L/M
Data-analist e-leren  NIEUW M
Database administrator  NIEUW M

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus  
OFFICE
Business Intelligence met Excel A/L/M
Excel - Basisopleiding A/L/M
Excel - Draaitabellen (Pivot Tables) & Lijsten A
Excel - Programmeren met VBA (Visual Basic for Applications) A/M
Excel voor Gevorderden (Efficiënt werken met Excel) A/L/M
Microsoft Project A/M
MS Access A/L/M
MS Office 365 - Succesvol online samenwerken met Teams, Planner en SharePoint A/M
MS Office 365 Inspiratiesessie: welke tools en apps zijn voor mij het meest geschikt?  NIEUW A/M
MS Power Automate: automatiseer je repetitieve taken  NIEUW A/M
MS Teams - Tips & tricks om efficiënter te vergaderen A/L/M
Outlook - Efficiënt je mailbox en agenda beheren A/L/M
PowerPoint - Professionele presentaties maken A/L/M
SharePoint - Efficiënt documentbeheer in de cloud A/M
SharePoint - Intranet bouwen en beheren  NIEUW A/M
Word  - Vlot en efficiënt teksten opmaken A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

NETWERKEN EN SYSTEEMBEHEER
Netwerkbeheerder M
Netwerkbeheerder  VDO M
Systeembeheerder Linux  NIEUW M
Systeembeheerder Windows  NIEUW M
Systeembeheerder Windows en Linux  NIEUW   VDO M

SECURITY & PRIVACY
Cybersecurity analist  NIEUW M
Cybersecurity engineer  NIEUW M

SOFTWARE DEVELOPMENT
Backend Developer L
Businessanalist L/M
C# Developer M
Frontend Developer M
Full Stack Developer  VDO M
Java Developer M
Python Developer  NIEUW L/M
Software developer - optie Python  VDO M

SECURITY & PRIVACY
Certified Ethical Hacker (CEH) v11 (inclusief EC-Council examen)  NIEUW A

SOFTWARE DEVELOPMENT
.NET Development met C# A/M
Agile: Scrum Master (met certificering) A
Agile: Scrum Product Owner (met certificering) A
Businessanalist (voor professionals / blended learning) A/M
ITIL® 4 Foundation (met certificering) A/M
IT-Projectmanagement A/L/M
PRINCE2® Foundation, 6th edition (met certificering) A/M
Python Advanced - Data Science en AI M
Python Advanced - Data-analyse  NIEUW A/M
Python Basisopleiding - Leren Programmeren A/M
RPA-developer: Software Robots ontwikkelen in UiPath A/M
SEO Fundamentals (je website/webshop beter laten scoren in Google) A/M
Software Testing - ISTQB® Foundation (i.s.m. Sogeti/Capgemini)  NIEUW M
SQL Fundamentals M
Webdesign met HTML 5 en CSS 3 A/L/M

CAD/CAM, BIM EN 3D
3D-Design met Blender  NIEUW A
Inventor A/L/M
Revit - BIM modelleren in 3D A/L/M
Revit - Specialisatie Families A/L/M
Revit - Specialisatie Infrastructure A/L/M
SketchUp Pro - 3D A/L/M

NETWERKEN EN SYSTEEMBEHEER
Azure Administrator (AZ-104) A/M
Azure Fundamentals (AZ-900) A/L/M
CCNA 200-301 (Implementing and Administering Cisco Solutions) M
DNS, DHCP en IPAM Computernetwerken  NIEUW A/M
TCP/IP Computernetwerken A/L/M

Professionele bijscholingen Campus

WEB, MOBILE EN SOCIALE MEDIA
Basiskennis ICT voor niet-ICT'ers + communiceren met je ICT-collega's A/M
Een succesvolle webshop starten in 21 stappen A/M
Google Ads Fundamentals (voor niet-marketeers) A/M
Google Ads Professional (voor marketingprofielen) A/M
Google Analytics 4  - Fundamentals (krijg snel inzicht in je online traffic)  NIEUW A/M
Google Analytics 4 - Professional  NIEUW A/M
Google Data Studio: je (marketing)data efficiënt analyseren en visualiseren A
MailChimp: professionele nieuwsbrieven en mailings maken A/M
Webshop bouwen met WordPress en WooCommerce A/M
WordPress SEO A/M
WordPress websites maken A/L/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

http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-ab.be

