
Vastgoed

Vastgoedmakelaar | voltijdse dagopleiding | € 1810 | 2 jaar | Antwerpen en Leuven
Vastgoedmakelaar | avondopleiding | € 875 (prijs 1e jaar) | 3 jaar | Antwerpen, Leuven en Mechelen

Stagiair-vastgoedmakelaar | avondopleiding | € 770 | 6 maanden | Antwerpen en Leuven

“De opleiding Vastgoedmakelaar bij Syntra maakt haar 
goede reputatie helemaal waar. Een grote troef van de 

opleiding is dat je effectief les krijgt van vakmensen die 
met beide voeten in de praktijk staan. De opleiding valt 
niet te onderschatten en het eindwerk vraagt het nodige 
inzicht en voorbereiding. Het leukste aan mijn job is de 
afwisseling en de voldoening om mensen bij te staan bij 

één van de belangrijkste beslissingen in hun leven.” 

Michael Fardad, 
Vastgoedmakelaar



Ambieer je een carrière in vastgoed?
Syntra AB heeft een breed en divers aanbod: erkende 
beroepsopleidingen Vastgoedmakelaar, Vastgoedbedien-
de en Vastgoedontwikkelaar. Een introductie tot het 
beroep is ook mogelijk in een bijscholing van 17 sessies.

Permanente vorming
Vastgoedmakelaars moeten jaarlijks 10u permanente 
vorming volgen. Syntra AB is erkend door BIV; bij ons kan 
je kiezen uit + 25 cursussen om je opleidingspunten te 
sprokkelen. Schattingen, Projectontwikkeling, Vastgoedre-
kenen, Vastgoedstyling … en meer.

VASTGOED
Stagiair-vastgoedmakelaar  NIEUW A/L
Vastgoedbediende M
Vastgoedmakelaar  NIEUW A/L/M
Vastgoedmakelaar  VDO A/L
Vastgoedontwikkelaar A

Gecertificeerde beroepsopleidingen Campus

VASTGOED
Aankoop-verkoopbelofte in de praktijk A/L
Antiwitwaswetgeving voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A
Basis vastgoedfotografie A/L
Basisopleiding bouwkunde voor de vastgoedmakelaar A
Basisopleiding projectontwikkeling vastgoed A/L
Bodemonderzoek: essentiële schakel voor een goed ontwikkelingsproject  NIEUW A
Competent naar de BIV-test A/L
Dronepiloot A1-A3 - Basisopleiding  NIEUW A/L
Dronepiloot A2  NIEUW A
Dronepiloot A2 - Praktijkopleiding  NIEUW A
Erfpacht en opstal : stokoud en toch actueel  NIEUW A
Frans voor de vastgoedmakelaar  NIEUW Online
Huren en verhuren in de praktijk  NIEUW A
Individuele begeleiding BIV-test A/L
Inleiding tot projectontwikkeling A/L
Koude prospectie in de vastgoedsector A/L
Landpacht: dringend aan renovatie toe  NIEUW L
Natuur- en waterwetgeving voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A
Openbare verkoop en Biddit : een miskend alternatief  NIEUW A
Plaatsbeschrijving A/L
Schattingen A/L
Schattingen: veel meer dan cijfers! (incl. praktijkbezoek)  NIEUW A
Succesvol posten op sociale media voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A
Syndicus A/L
Valkuilen in de Wet Breyne A
Vastgoed in Spanje A/L
Vastgoedfinanciering A/L
Vastgoedmakelaar: een praktische inleiding tot het beroep A
Vastgoedrekenen A/L
Vastgoedstyling A
Verhuur van vastgoed met BTW: interessant alternatief?  NIEUW A
Verkoop op lijfrente: valkuilen en opportuniteiten A
Verkopen onder gesloten omslag: hoe ga je hier in de praktijk mee om? A
Woninghuurwetgeving voor de vastgoedmakelaar  NIEUW A

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

VASTGOED

http://www.syntra-ab.be



