
Dé praktijkopleiding voor wie 
leerplichtig is

Werkplekleren, onder begeleiding van 
een vakexpert, is de beste en snelste 
manier om een vak te leren!

Na je opleiding grote kans op vast 
contract op je werkplek

Massa’s werkervaring

Je gaat met een getuigschrift of 
diploma secundair onderwijs naar de 
arbeidsmarkt

De snelste weg naar werk
Tsjakka!

Persoonlijke trajectbegeleider

1 dag per week: les op een Syntra-
campus (4 uur algemene vorming en 
4 uur beroepsgerichte vorming)

4 dagen per week: je leert de nodige 
skills op je werkplek onder begeleiding 
van een mentor of vakexpert

Werkplekleren 
#ikkanda

syntra-ab.be/werkplekleren 

Duaal leren (vanaf 15 jaar)

Syntra ABSyntra Duaal syntra.absyntra_ab_duaal

Ga aan de slag in een bedrijf, met ondersteuning van Syntra. 
Wat je moet kennen en kunnen in je latere job, leer je vooral 
al doende.
Arrow-circle-right behaal je getuigschrift of diploma
Arrow-circle-right doe werkervaring op
Arrow-circle-right grote kans op vast werk na afstuderen

Arrow-circle-right Ontdek onze formules op syntra-ab.be/werkplekleren.

Werkplekleren 



De snelste weg naar werk

Arrow-circle-right Ben je minstens 15 jaar oud? 
Arrow-circle-right Steek je graag de handen uit de mouwen in plaats 

van te leren op de schoolbanken?
Arrow-circle-right Heb je goesting om mee te draaien in een bedrijf?
 
Dan ben je geknipt voor ‘Duaal leren’ of ‘Leertijd’:  
opleidingstrajecten waarbij je de job al doende leert, 
stap voor stap in de praktijk.

Keuze uit ± 40 studierichtingen

Leer het beroep dat je écht interesseert: administratief 
medewerker, bakker, kapper, schrijnwerker, magazijnier, 
podiumtechnicus … en nog veel meer.  

Arrow-circle-right Check het volledige aanbod op syntra-ab.be/ 
opleidingen en filter op ‘duaal leren/leertijd’.

Duaal leren 

syntra-ab.be/werkplekleren
werkplekleren@syntra-ab.be

Voltijdse
dagopleidingen

Focus op praktijk

Dé praktijkopleiding voor wie voldaan 
heeft aan de leerplicht (vanaf 15 jaar)

Een verkort opleidingstraject van  
gemiddeld 1 cursusjaar

Focus op praktische beroepskennis  
en minder op theorie

Leer al doende via werkplekleren in een 
leerbedrijf (pact), stage of praktische 
eindproef

Je gaat met een getuigschrift of (extra) 
diploma naar de arbeidsmarkt

Nauwe begeleiding door docenten,  
competentiecoach, taal- en leercoach

Syntra is pionier in werkplekleren  
en organiseert opleidingen in:

Arrow-circle-right Duaal leren en Leertijd, ook gekend als ‘Leercontract’ 
(15-25 jaar)

Arrow-circle-right Voltijdse dagopleidingen (vanaf 18 jaar)

Steek je liever de handen uit de mouwen i.p.v.  
theoriecursussen te blokken? 
Informeer je bij Syntra en ontdek of werkplekleren  
een match is. 

PACT: 60% werkplekleren

Sluit een PACT met Syntra en je leerbedrijf  
en leer al doende.
Automecanicien • Brood-en banketbakker •  
Douanedeclarant • Elektricien • Fietshersteller •  
Kapper • Koeltechnieker • Installateur CV •  
Tuinaanlegger •  Restauranthouder

syntra-ab.be/voltijdse-dagopleiding
klantencentrum@syntra-ab.be

DUAAL LEREN/LEERTIJD
Vanaf 15 jaar
Combi 4 dagen praktijk op de 
werkplek met 1 dag les volgen bij 
Syntra

Ondersteuning door trajectbege-
leider, ondernemer-opleider en 
docenten

Behaal een diploma secundair 
onderwijs (erkend door Ministerie 
van Onderwijs)

Breed opleidingsaanbod 

87% van alle afgestudeerden 
heeft binnen het jaar werk

Verdien je eigen cent tijdens de 
opleiding

Je blijft fiscaal ten laste van je 
ouders (behoud kindergeld)

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Vanaf 18 jaar
Leer het beroep van je dromen en 
behaal je getuigschrift of diploma 
in een verkort traject.

Opleidingstraject duurt  
gemiddeld 1 jaar, ook fast tracks 
van 6 maanden

Combi 3 dagen praktijk in een 
leerbedrijf met 2 dagen les volgen 
bij Syntra

Ondersteuning door competentie-
coach, ondernemer-opleider  
en docenten

Je blijft fiscaal ten laste van je 
ouders (behoud kindergeld)


