
Kunst, antiek & creatief design / Mode

Goudsmid-juweelontwerper | voltijdse dagopleiding | € 2190 | 1 jaar | Antwerpen
Goudsmid-juweelontwerper | dag- of avondopleiding | € 715 (prijs 1e jaar) | 4 jaar | Antwerpen

“Juwelen maken is mijn passie. Ik leerde het ambacht bij 
Syntra in Antwerpen; ik combineerde de opleiding met een 
job in de horeca. In de lessen ligt de focus op praktijk; de 

ervaren docenten leren je de kneepjes van het vak. 
Ondertussen heb ik al enkele jaren mijn eigen zaak en het 
werk is zeer boeiend en afwisselend. Meestal maak ik alles 

op maat, volledig naar de wens van de klant.” 

Arvid Van Tornout, 
Goudsmid-juweelontwerper, arvidvantornout.com



Marokijnbewerker
Leer in 6 maanden lederen handtassen en accessoires te 
ontwerpen, maken én verkopen. Super praktische oplei-
ding, je leert al doende. Op de Instagram pagina van 
Syntra AB vind je foto’s van de creaties van onze cursis-
ten.

Modevormgever
Wil je aan de slag in fashion & kleding? Wij stomen jou 
klaar tot een polyvalente modeprofessional voorzien van 
een goede, technische achtergrond. All-in traject waarbij 
je leert ontwerpen, patronen tekenen én kledingstukken 
maken. 

KUNST, ANTIEK EN CREATIEF DESIGN
Galeriehouder A
Goudsmid - juweelontwerper A
Goudsmid - juweelontwerper  VDO A
Juwelen met verloren wastechniek A

MODE EN KLEDIJ
Haute couture borduurster  NIEUW A
Kleding maken (basis) A
Lingerie- en korsettenmaker  VDO A
Marokijnbewerker  NIEUW   VDO A
Modevormgever  VDO A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

MODE EN KLEDIJ
Borduren van texturen met parels en pailetten A
Hedendaags haute couture borduren A
Perlage en broderie d'art voor haute couture A
Retouches A
Start jouw eigen online kledingmerk A
Stoffenkennis A

Professionele bijscholingen Campus

KUNST, ANTIEK & CREATIEF DESIGN / MODE

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-ab.be

