
Al doende leren... 
dat doe je bij Syntra AB. 

Syntra is pionier in duale opleidingstrajecten waarbij 
je leert op de werkvloer, want al doende leren, onder 
begeleiding van een mentor of vakexpert, is de meest 
efficiënte manier om een vak te leren. Als cursist leer 
je de skills op je werkplek, aangevuld met de kennis 
uit de Syntra-lessen. Onze vakdocenten komen uit het 
bedrijfsleven en zorgen voor een naadloze overgang 
tussen theorie en praktijk. Een duaal opleidingstraject 
verhoogt sterk je kansen op de arbeidsmarkt. Na afstu-
deren beschik je over een attestering (getuigschrift of 
diploma) én werkervaring.
Concreet: werkplekleren of duale opleidingen vind je 
bij Syntra AB terug in de Leertijd, in Duaal Leren en in 
de voltijdse PACT-opleidingen.

Thibaut, 15 jaar

Nour, 22 jaar

Chloë, 18 jaar

Werkplekleren
Syntra AB, pionier 
in werkplekleren. 

www.leertijd.be

Syntra AB Syntra ABSyntra AB@syntraab
www.syntra-ab.be/werkplekleren

Niet iedereen is gemaakt 
voor de schoolbanken. 

Ben je tussen 15 en 25 jaar, wil je 
graag een diploma behalen, wat 
bijverdienen en later een leuke job 
vinden?  Kies dan voor werkplekle-
ren in de Leertijd of in Duaal Leren.

Heb je al voldaan aan de leerplicht 
en wil je graag  
in de praktijk een beroep aanleren 
in een verkort traject? 
Kies dan voor werkplekleren in een 
PACT-opleiding. 

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

Kom kennismaken

Kom langs op een Syntra AB campus in Antwerpen 
(Berchem), Leuven en Mechelen.
www.syntra-ab.be

LEERTIJD/DUAAL LEREN
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

Je kan je diploma secundair onder-
wijs behalen in de Leertijd (erkend 
door ministerie van Onderwijs)

Breed opleidingsaanbod 

90% van alle afgestudeerden heeft 
binnen het jaar werk

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Vanaf 18 jaar

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

Ondersteuning door competen-
tiecoach, ondernemer-opleider en 
docenten

Je kan je diploma beroepskennis/
bedrijfsbeheer behalen in een vol-
tijdse PACT-opleiding (erkend door 
ministerie van Werk & economie)

Verkort traject van 1 (tot max. 2) jaar

Wil je meer info? Maak dan een afspraak.

 Kaat Van Dessel, Adviseur Duaal Leren  
kaat.vandessel@syntra-ab.be

Ellen Tas, Competentiecoach
ellen.tas@syntra-ab.be

Syntra_Folder_Leertijd_2019_JMW_Vf.indd   1 25/09/2019   11:11:07



Leertijd VDO
PACT

DUAAL LEREN

Syntra AB is pionier in werkplekleren en werd dan ook 
als eerste partner aangetrokken voor het project 
Duaal Leren van de Vlaamse overheid. De bedoeling is 
om werkplekleren nog aantrekkelijker te maken en 
beter te ondersteunen. Zo komt de docent regelmatig 
langs op de werkvloer en kan hij eventueel bijsturen 
waar nodig. Samen met de trajectbegeleider en de 
ondernemer-opleider werkt hij een opleidingstraject 
uit op jouw maat.

TRAJECTEN DUAAL LEREN
CURSUSJAAR 2019-2020:
• Bouwarbeider-ruwbouw
• Brood- en banketbakker
• Carossier-koetswerk
• Carossier-spuitwerk
• Chocolatier
• Dakwerker - Timmerman
• Decorateur-schilder
• Elektricien
• Groen en decoratie
• Hotelreceptionist
• Interieur- en schrijnwerkerij
• Kapper-haarverzorging
• Kapper-stylist
• Kok
• Lasser-constructeur
• Logistiek medewerker
• Onderhoudsmechanicus auto
• Technicus industriële elektriciteit
• Tuinaanlegger-groenbeheerder

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

• Aannemer installateur centrale verwarming (Mechelen)
• Aannemer schilderwerken (Mechelen)
• Automecanicien (Mechelen)
• Brood- en banketbakker (Antwerpen, Leuven)
• Fietstechnicus (Antwerpen)
• Elektrotechnisch installateur (Mechelen)
• Junior customs consultant (Antwerpen)
• Kapper (Antwerpen, Leuven, Mechelen) 
• Restauranthouder (Antwerpen, Leuven)
• Slager-spekslager (Leuven)
• Tuinaanlegger-groenbeheerder (Leuven)

www.leertijd.be
werkplekleren@syntra-ab.be

Je kan voltijds naar school gaan, maar je kan 
ook op een andere manier een beroep aan-
leren … Via de leertijd!

DE LEERTIJD …
LEERT JE SLAGEN IN HET LEVEN

Werken en leren. Ideaal als je tussen 15 en 25 jaar bent, graag de handen 
uit de mouwen steekt en vooruit wil. 4 dagen per week werk je op de 
werkvloer, 1 dag per week leer je op een Syntra-campus. De knepen van 
het vak krijg je al doende in de praktijk onder de knie. Opleidingen Leer-
tijd gaan van podiumtechnicus en restauranthouder tot hondentrimmer 
of elektricien. Je kan dus alle kanten uit! Bovendien krijg je maandelijks 
een vergoeding voor je inspanningen. Een toffe bonus, vind je niet? 

Ben je 18 of ouder en wil je snel een diploma halen, 
maar ook de handen uit de mouwen steken? Dan zijn 
onze PACT-opleidingen jouw ding! Je sluit een PACT 
met je docent, je competentiecoach en je praktijkop-
leider om je maximaal te ondersteunen. Je bent dan 
voor 60% van je opleidingstijd aan de slag in een 
leerbedrijf.

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN - PACT
CURSUSJAAR 2019-2020:
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