
Transport & logistiek

Dispatcher | voltijdse dagopleiding | € 1200 | 1 jaar | Antwerpen
Dispatcher | combi zaterdag / avondopleiding | € 600 | 1 jaar | Mechelen

“Ik deed vroeger fysiek werk in een magazijn maar door 
rugklachten kon ik de job niet meer uitoefenen. 

Via een omscholingstraject kwam ik terecht bij Syntra. 
De docent heeft veel logistieke kennis, hij brengt 

ook cases aan uit de praktijk. Je leert goed te plannen 
wat een cruciale vaardigheid is in deze job. Door de 

grote vraag naar dispatchers kon ik onmiddellijk starten 
in een nieuwe functie.”

Serge Dhondt, 
Dispatcher 



   TRANSPORT & LOGISTIEK

Logistiek bediende
Vlaanderen profileert zich als logistieke draaischijf van 
Europa. Er komen alle dagen vacatures bij maar de 
instroom van kandidaten is beperkt. Met deze allround 
opleiding verwerf je een stevige basis om carrière in de 
logistiek te maken.

Douanedeclarant
De opleiding douanedeclarant stoomt jou in 1 jaar klaar 
voor een job in internationaal goederenverkeer. 60% 
praktijkleren; wat je moet kennen en kunnen leer je dus 
vooral al doende in je leerbedrijf. Knelpuntberoep!

LOGISTIEK
Dispatcher  NIEUW   VDO A
Dispatcher  NIEUW M
Douanedeclarant (junior)  NIEUW   VDO A
Expediteur  NIEUW   VDO A
Hulpexpediteur Import en Export  NIEUW M
Logistiek Bediende  NIEUW A/L
Logistiek Bediende  NIEUW   VDO A
Rijschoolinstructeur A/M

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

LOGISTIEK
Alle documenten internationale handel A
Basis Accijnzen A
Douane Basisopleiding A
IATA Gevaarlijke goederen Cat. 6 basisopleiding (met of zonder radioactiviteit)  NIEUW A
IATA Gevaarlijke goederen Cat. 6 bijscholing (met of zonder radioactiviteit)  NIEUW A
Incoterms A
Starten met import en/of export A

TRANSPORT EN NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID
Infosessie Rijschoolinstructeur M
Rijschoolinstructeur M

Professionele bijscholingen 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

http://www.syntra-ab.be



