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Steek je (extra) diploma
al na één jaar op zak.

Voltijdse dagopleidingen 2021/2022
5.679 vind-ik-leuks

syntra Ontdek de SYNTRA verhalen.
Behaal je diploma in 1 jaar en check in voor een voltijdse dagopleiding.
#cursusjaar2020-2021 #keuzeuit+50studierichtingen #praktijkleren #snelaandeslag

Antwerpen – Leuven – Mechelen
syntra-ab.be/dagopleidingen		
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Welkom bij de voltijdse dagopleidingen van SYNTRA.
Hier stomen ervaren professionals je klaar voor de arbeidsmarkt.

52

voltijdse
dagopleidingen

Waarom een dagopleiding

In spurt naar een job
gemiddelde lesduur:

3,5 dagen

per week (geen springuren)

gemiddelde leeftijd:

21 jaar
(90% = -25 jaar)

90

procent
heeft werk
1 jaar na
afstuderen

gemiddelde klasgrootte:

15 cursisten
2734 vind-ik-leuks

Meer weten?
Neem een kijkje op de website of
kom langs tijdens een infomoment.
Je kan ook je vraag stellen aan
het klantencentrum.
078/15.99.99
syntra-ab.be/dagopleidingen

Heb je geen tijd te verliezen en wil
je een beroep aanleren in een
verkort traject?
Bij de meeste voltijdse dagopleidingen steek je je diploma al na 1
jaar op zak. Bij SYNTRA krijg je
een gebalde opleiding met de focus
op wat je moet kennen en kunnen
in je favoriet beroep.

Praktijkleren

Onze docenten en coaches zijn
kraks in hun vakgebied. Ze delen
met veel enthousiasme hun kennis
en praktijkervaring. Je verwerkt
de theorie in je eigen project of gaat
ermee aan de slag op je stage- of
werkplek.
Door in de praktijk te leren, sta je
veel steviger in je schoenen. Droom
je van een eigen zaak? Wij geven
jou een duwtje in de rug met een
waaier aan “learnings snacks” voor
start-ups.

4912 vind-ik-leuks
Zahrà Pye Hogeschool is echt niets voor mij. Ik ben naar SYNTRA overgestapt omdat SYNTRA praktijkgericht is. Ik zit zo in elkaar dat ik al doende leer.
Dan slorp ik kennis op als een spons. In de voltijdse dagopleiding Marketingen eventmanager heb ik gevonden wat ik echt wil: knallen en ervoor gaan!
Je studies, je examens, je eindwerken, je stage... ik kan je verzekeren dat de
opleiding hard werken en doorzettingsvermogen vereist.
#praktijkgericht #knallen #voltijdsedagopleiding #marketing #events
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Computer/Multimedia
Heb je ‘bits & bytes’ in je dna?
Of ben je geboeid door beelden, audio of video?
Combineer creativiteit met digitale skills in
deze opleidingen.

Onze opleidingen
• 3D Artist
Leer flitsende animaties in 3D te maken
die worden toegepast in reclame, op
websites, in kortfilms enz.

• Grafisch vormgever
Je combineert een creatieve geest
met vakkennis om de knapste
ontwerpen te maken.

• BIM Bouwkundig tekenaar
Leer bouwkunde, 2D/3D tekenen en Bim
en scoor op de arbeidsmarkt met dit
knelpuntberoep.

• Muziekproducer
Wil je professioneel aan de slag met
muziek? Je leert technieken om te
mixen en te producen.

• Concept artist
Maak de eerste ontwerpen voor
personages en locaties in films, games
en comics.

• Video content creator
Breng je boodschap over met straffe,
bewegende beelden. Van idee over
concept en scenario tot afgewerkte
video.

• Fotograaf
Spreek met beelden. Opleiding met veel
praktijk, je studeert af met een breed
portfolio.

Meer weten?
Je vindt al onze opleidingen op
syntra-ab.be/dagopleidingen

3981 vind-ik-leuks
Bram Van Langendonck Ik ging op zoek naar een opleiding die mij aansprak
en zo ben ik bij de voltijdse dagopleiding van SYNTRA terecht gekomen. Ik
wou echt direct online creatief met een grondige programmakennis aan de slag
gaan. Je krijgt het juiste gereedschap in jouw kistje en dan ga je jouw eigen weg
uit. Met de juiste tools en skills was SYNTRA de ideale springplank voor mij. Na
mijn opleiding was ik geïnspireerd om mijn eigen bedrijf te starten. Dat is sneller
gebeurd dan ik ooit had verwacht.
#idealespringplank #create #develop #uxdesign #ondernemen #onlinemediasalamander
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Computer/Multimedia - vervolg

Onze opleidingen
• Full Stack developer
Bouw een web(app) met HTML/CSS en
Javascript en leer programmeren in
PHP. Veelgevraagd profiel.
• Netwerkbeheerder
We focussen op netwerken, routing,
switching en security en maken van jou
een volwaardige network engineer.
Met stage!
• Software developer - optie C#
Leer apps bouwen in C#. Teamwork,
probleemoplossend denken en logisch
redenen zijn jou op het lijf geschreven.

• Software developer - optie Python nieuw
Veelgevraagd en nu in ons aanbod:
Python. De programmeertaal van het
moment. Inclusief businessanalyse en
stage. Geschikt voor het maken van
apps, big data en AI.
• Systeembeheerder nieuw
Focust op het beheersen van Windows
Server en Linux. Inclusief cloud,
NetOps en scripting. Opleiding met
stage zodat je daarna meteen aan de
slag kan als system engineer.

8744 vind-ik-leuks

Meer weten?
Je vindt al onze opleidingen op
syntra-ab.be/dagopleidingen

Gijs Van Dromme In vergelijking met Reclame en vormgeving op Sint-Lucas
heeft de SYNTRA-opleiding een meer praktijkgerichte insteek. De focus ligt
hier op de uitwerking van creatieve ideeën en het maken van ontwerpen met
grafische software. De docenten komen uit het werkveld en geven tips uit de
praktijk. Ik kon vast aan de slag bij mijn stagebedrijf en groeide intussen door
tot Chief brand officer bij Raven.
#grafischvormgever #aldoendeleren #Adobe #founderKrabpull
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Kantoor/Commercieel
Voel je je thuis in een kantooromgeving en
werk je graag met de computer?
Zie je jezelf doorgroeien in één van de volgende
domeinen: administratie, boekhouding, logistiek,
management, marketing, vastgoed of verkoop?

Onze opleidingen
• Accountmanager
Ontwikkel je commercieel talent met
sales- en marketingtechnieken.
• Boekhouder
Een theoretische opleiding boordevol
praktische voorbeelden. Erkend door
BIBF.

• HR & sales consultant
Vind de juiste match tussen de
vraag- en aanbodzijde op de
arbeidsmarkt.

• Commercieel administratief bediende
Word de spil in een kantoor, sterk in
administratie, MS Office en talen.
• Digital marketeer
Stel de ideale mix van marketing en
sales samen in de digitale wereld.

Meer weten?
Je vindt al onze opleidingen op
syntra-ab.be/dagopleidingen

3711 vind-ik-leuks
Harun Bayraktaroglu Ik ben na mijn middelbaar ASO-diploma gewoon gaan
werken. Ik had een vrij simpele administratieve job, maar had het gevoel dat ik
méér kon. Boekhouding gaan studeren bij SYNTRA heeft mijn carrière op de
rails gezet. De docenten zijn echte professionals die je de kneepjes van het vak
leren en de cursisten zelfs na hun uren ondersteunen. De opleiding is erkend
door ITAA (vroeger BIBF) zodat je je titel van erkend boekhouder kan halen en
waardoor ik me later nog als zelfstandige kan vestigen. Momenteel werk ik bij
een groot kantoor en zet ik elke dag stappen vooruit!
#boekhoudenisnietsaai #keeppushing #futureproof #bedanktsyntra
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Kantoor/commercieel - vervolg

Onze opleidingen
• Junior customs consultant nieuw
We stomen jou klaar voor een
afwisselende job bij de douane of
een expeditiebedrijf.
• Logistiek bediende
De vraag naar logistiek bedienden die
het logistieke proces van A tot Z
afhandelen is groot.
• Marketing- en eventmanager
Organiseer de coolste evenementen en
zorg dat er veel volk is met de juiste
marketing.
• Medisch secretaresse
Word de administratieve spil in een
medisch centrum, ziekenhuis of
mutualiteit.
• Vastgoedmakelaar
Droom je van een carrière als vastgoedmakelaar? Volg dan deze intensieve
2-jarige opleiding.

Meer weten?
Je vindt al onze opleidingen op
syntra-ab.be/dagopleidingen

2854 vind-ik-leuks
Lisa Van Meulder Ik ben vertaler-tolk en geef les aan de cursisten Administratief bediende. De omgang met cursisten is veel opener en volwassener dan in
het klassieke onderwijs. De opleiding omvat ook een stage van 4 weken. Dat
loont, want het merendeel kan na de opleiding aan de slag op de stageplek.
Administratieve, meertalige profielen die vlot overweg kunnen met MS-Office
toepassingen zijn veel gevraagd op de arbeidsmarkt, zowel bij bedrijven als in
de social profit of zorgsector.
#bedrijfsadministratie #informatica #communicatie #vreemdetalen
#notiesboekhouden
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Beauty & gezondheid
Krijg je energie door de interactie met anderen?
Vind je het leuk om klanten te adviseren en te
verzorgen? Klopt jouw jouw hart voor kinderen?
Check dan onze dienstverlenende beroepen.

Onze opleidingen
• Apotheekassistent
Wil je aan de slag als assistent in een
apotheek of wens je een carrière in de
farmacie?
• Gespecialiseerd voetverzorger
Leer alle technieken om voeten medisch
te verzorgen.
• Gezondheidscoach nieuw
Begeleid mensen naar gezondere leefen eetgewoonten.
• Kapper
We stomen je klaar om je eigen
kapperszaak te openen of om aan de
slag te gaan in een kapsalon.
• Kinderbegeleider baby’s en peuters
Is het jouw droom om dagelijks bezig te
zijn met de pedagogische begeleiding
van kleine kinderen?

• Kunstnagelstylist
Wil je prachtige kunstnagels leren
zetten en je klanten laten stralen?
• Make-up artist nieuw
Is visagie jouw passie? Leer make-up
en grimeurtechnieken.
• Opticien
Alle relevante facetten van optica,
brillen en lenzen komen hier aan bod.
• Personal stylist
Wil jij van fashion en beauty je fulltime
job maken?
• Personal trainer & sportverzorgerWord een complete sportbegeleider en
til sporters naar een hoger niveau.
• Schoonheidsspecialist
We stomen je klaar tot een expert in
beauty, cosmetic en wellness.

3221 vind-ik-leuks
Glen Jacobs Ik ben al van kindsbeen gepassioneerd door sport, met een voorliefde voor voetbal. Een job waar sport centraal staat is voor mij een logische
keuze. Ik baat mijn eigen sportcentrum uit waar ik me toeleg op functionele en
persoonlijke trainingen, kleine groepssessies en blessurepreventie.
#personaltrainersportverzorger #followyourdreams #fitandfootballfactory.com
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Bouw & Techniek
Ben je een doener met slimme handen? Klopt jouw
hart voor de bouw of wil je met een technisch
diploma sterk staan op de arbeidsmarkt?

Onze opleidingen
• Assistent werfleider/bouwvakker
Help de projectcoördinator met zijn
overkoepelende taken tijdens elk
bouwproject.

• Installateur centrale verwarming
Een combi van hand- en denkwerk:
montage, onderhoud, analyse,
warmteberekeningen.

• Automecanicien
Leer in 1 jaar wagens te herstellen en te
onderhouden en verwerf je Educam-attest.

• Koeltechnieker
Kies voor deze veelgevraagde job en
word een expert in koeltechnieken.

• Elektricien
Word een pro op elektrotechnisch vlak
en volg deze opleiding boordevol praktijk.

• Lasser
Op 5 maanden tijd leer je de belangrijkste lastechnieken.

• Fietshersteller
De verkoop van fietsen zit in de lift, leer in
deze opleiding alle soorten fietsen te
herstellen.

• Schrijnwerker – meubelmaker
Heb je een passie voor hout?
Verwerf alle vaardigheden voor
binnenschrijnwerk en interieurbouw.

2714 vind-ik-leuks
Ben Vandendriessche Ik maak graag dingen met mijn handen. Bij SYNTRA
krijg je les van vakmensen die weten hoe het er in de echte wereld aan toe
gaat. Met Sate (Sociaal Atelier) creëerde ik een open werkplek waar mensen
(samen) aan hout- en staalbewerking doen.
Check onze opleiding in BIM,
Bouwkundig tekenaar in de
cluster Computer & multimedia.

#schrijnwerker #volgjepassie #sociaalatelier.be
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Creatief
Je denkt graag out of the box. Je wil graag je eigen
touch geven aan ontwerpen of fabricaties
en deze tot in de puntjes afwerken.

Onze opleidingen
• Interieurinrichter
Leer een interieur technisch te ontwerpen en uit te tekenen met oog voor
esthetiek.

• Modevormgever
We vormen jou tot een polyvalente
modeprofessional in deze 2-jarige
opleiding.

• Juwelier-goudsmid
Gebruik je fingerspitzengefühl om edele
en onedele metalen te ontwerpen en
bewerken tot uniek juweel.

• Product designer nieuw
Ontwerp slimme producten met een
brede kennis over verschillende
materialen.

• Lingerie-en korsettenmaker
Leer stap voor stap vrouwenlingerie en
ondergoed te ontwerpen en te maken.
• Marokijnbewerker nieuw
Creëer, ontwerp en vervaardig handtassen en lederen accessoires.

Check nog meer creatieve
opleidingen (3D artist, Concept
artist, Muziekproducer, Video
content creator …) in de cluster
Computer & multimedia.

4802 vind-ik-leuks
Isaline van Dessel Na mijn secundair maakte ik een foute studiekeuze in de
hogeschool. Gelukkig kreeg ik een tweede kans bij SYNTRA waar ik ontdekte
dat mijn hart bij creatieve beroepen ligt. Na de opleiding juwelier-goudsmid,
volgde ik nog een bijscholing bij de Academie des Metiers d’Art in Parijs. Naast
juwelen hou ik me ook bezig met creatief, grafisch ontwerp.
#juweliergoudsmid #neverstoplearning #YVDMosStudio
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Horeca, dier & natuur
Op zoek naar een maakberoep waarbij je
trots kan zijn op een zichtbaar resultaat?
Klopt jouw hart voor een ambacht, horeca,
dier of tuin? Check it out.

Onze opleidingen
• Brood- en banketbakker
Leer het ambacht van een moderne,
warme bakker.
• Chocolatier-patissier
Interesse in onze ‘zoetste’ opleiding?
Leer chocolade en heerlijke desserten te
vervaardigen.
• Herborist nieuw
Word een expert op het vlak van
kruidengeneeskunde.
• Hondentrimmer
Een toffe opleiding in rassenkennis,
trimtechnieken en vachtverzorging.

• Slager-spekslager
Intensieve opleiding met veel
werkplekleren, je leert de slagersstiel
al doende.
• Restauranthouder
Een veelzijdige opleiding rond kooktechnieken, kostprijsberekening,
hygiëne en productkennis.
• Tuinaanlegger-groenbeheerder
Leer alles over tuinaanleg, onderhoud
en snoeiwerk in deze doe-opleiding.

2955 vind-ik-leuks
Miek Paulus Ik ben ingenieur van opleiding maar het bakken van brood en
gebak heeft me altijd geboeid. De SYNTRA-opleidingen hebben me perfect
voorbereid op het starten van mijn eigen horecazaak in Australië.

Meer weten?
Je vindt al onze opleidingen op
syntra-ab.be/dagopleidingen

#broodenbanket #chocolatier #ondernemen #avontuurinAustralië #ketbaker
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Over SYNTRA

Locaties

SYNTRA biedt studierichtingen aan voor doeners.
Ben je op zoek naar een alternatief voor de hogeschool en wil je snel aan de slag met een (extra)
diploma? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Altijd welkom op onze campussen in Antwerpen, Leuven en Mechelen.
Noteer zeker de contactmomenten (zie backcover) in je agenda.
Proef de sfeer op de campus en maak kennis met onze medewerkers
en docenten tijdens de infomomenten.
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PACT, wa is da ?
Een duaal opleidingstraject waarbij we praktijkleren maximaliseren.
Sluit een PACT met AB & je werkplek en ga voor 60% van je
opleidingstijd aan de slag in een leerbedrijf. Wat je moet kennen en
kunnen, ga je dus vooral leren van een praktijkopleider, uiteraard
onder onze begeleiding. PACT, leerwerken, dat werkt.

Studeren bij
SYNTRA, dat is:

• minder theorie, focus
op vakkennis
• praktijkgerichte insteek
via docenten, stage of
werkplekleren
• les volgen in kleine
groepen
• studie- en
stagebegeleiding
• geen studiepunten
• behoud van kindergeld
• officieel erkend diploma
in amper 1 jaar
• tools om als zelfstandige
te starten

7814 vind-ik-leuks

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32,
2600 Antwerpen

Campus Mechelen
Industriepark Noord G2,
Oude Baan 2,
2800 Mechelen

Campus Leuven
Reasearchpark Haasrode,
Geldenaaksebaan 327,
3001 Oud-Heverlee

Nog meer werkplekleren
Werkplekleren kan ook in de Leertijd of in
Duaal leren. Deze trajecten zijn gericht op
leerplichtige jongeren (vanaf 15 jaar) die
op deze manier een diploma secundair
onderwijs kunnen behalen.
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Programmarooster
Creatief

of
Campus Diploma Stage
werkplekleren

Interieurinrichter

M

JA

Juwelier-goudsmid

A

Lingerie- en korsettenmaker

A

nieuw

Marokijnbewerker
Modevormgever
Product designer

nieuw

Start

Kantoor - Commercieel

of
Campus Diploma Stage
werkplekleren

1

sept 2021

Accountmanager

A

JA

1

sept 2021

NEEN

1

sept 2021

Boekhouder

B

JA

1,5

sept 2021

NEEN

1

sept 2021

Commercieel administratief bediende

A

JA

1

sept 2021

A

NEEN

1

sept 2021

Digital Marketeer

A

JA

1

sept 2021

A

NEEN

2

sept 2021

HR & Sales Consultant

A

JA

1

sept 2021

M

NEEN

1

sept 2021

Junior Customs Consultant

A

JA

1

sept 2021

Logistiek bediende

A, H

JA

1

sept 2021

Marketing- en Eventmanager

A, L

JA

1

sept 2021

Medisch secretaresse

A

JA

1

sept 2021

Vastgoedmakelaar

A

JA

2

sept 2021

Duur

of
Campus Diploma Stage
werkplekleren

Beauty - Gezondheid - Zorg
Apotheekassistent

Duur

Start

nieuw

Duur

Start

A

JA

1

sept 2021

L

NEEN

1

sept 2021

L

JA

1

sept 2021

Kapper

ALLE

JA

1

sept 2021

Horeca - Dier - Natuur

of
Campus Diploma Stage
werkplekleren

Kinderbegeleider baby's en peuters

A

JA

1

sept 2021

Brood- en banketbakker

A, L

JA

1

sept 2021

Kunstnagelstylist

L

NEEN

5 maanden sept 2021

Chocolatier-Patissier

L

NEEN

1

sept 2021

L

NEEN

1

sept 2021

Herborist

nieuw

A

NEEN

1

sept 2021

Opticien

A

JA

1

sept 2021

Hondentrimmer

A

JA

1

sept 2021

Personal stylist

L

NEEN

6 maanden sept 2021

Slager-spekslager

L

JA

1

sept 2021

Personal trainer & sportverzorger

A

JA

1

sept 2021

Restauranthouder

L

JA

1

sept 2021

Schoonheidsspecialist

ALLE

JA

1

sept 2021

Tuinaanlegger-groenbeheerder

L

JA

1

sept 2021

Computer - Multimedia

of
Campus Diploma Stage
werkplekleren

Start

Bouw - Techniek

of
Campus Diploma Stage
werkplekleren

Gespecialiseerd voetverzorger
Gezondheidscoach

Make-up artist

nieuw

nieuw

Duur

Duur

Duur

Start

Start

3D artist

A

NEEN

1

sept 2021

Assistent werfleider/bouwvakker

M

JA

1

sept 2021

BIM bouwkundig tekenaar

A

JA

1

sept 2021

Elektricien

M

JA

1

sept 2021

Concept artist

A

NEEN

1

sept 2021

Fietshersteller

A

JA

1

sept 2021

Fotograaf

A

NEEN

1

sept 2021

Installateur Centrale Verwarming

M

JA

1

sept 2021

Full stack developer

M

JA

1

sept 2021

Koeltechnieker

M

JA

1

sept 2021

Grafisch Vormgever

A, L

NEEN

1

sept 2021

Lasser

A, M

NEEN

5 maanden sept 2021

Muziekproducer

A

NEEN

1

sept 2021

Schrijnwerker - meubelmaker

M

JA

1

Netwerkbeheerder

M

NEEN

1

sept 2021

M

JA

1

sept 2021

M

JA

1

sept 2021

A

NEEN

1

sept 2021

Software developer - optie C#

nieuw

Software developer - optie Python
Video content creator

nieuw

Legende:

sept 2021

A=Antwerpen, L=Leuven, M=Mechelen,
=diploma,
=getuigschrift
Diploma of getuigschrift? Alle voltijdse dagopleidingen zijn erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen. Wie de opleiding succesvol beëindigt, ontvangt een getuigschrift of diploma. Trajecten waarin
ondernemersvaardigheden en social skills zijn geïntegreerd leiden tot een diploma. Trajecten zonder integratie van deze
business skills leiden tot een getuigschrift. De gepubliceerde informatie is informatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Er
kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen wij beslissen een opleiding niet te laten starten.
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Kom kennismaken!

V.U.: SYNTRA AB (Peter Aerts), Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen

2021

januari

mei

september

Antwerpen – Leuven – Mechelen
syntra-ab.be/dagopleidingen		

SidIn - virtuele beurs
Vlaams-Brabant: 12-13-14 januari
Antwerpen: 19-20-21 januari

Inschrijvingen voltijdse dagopleidingen
geopend op syntra-ab.be

2 september 2021 (van 18-21u)
Infomoment, alle campussen

SYNTRA biedt meer
dan 50 voltijdse
dagopleidingen
in 6 clusters aan,
verdeeld over 3
campussen.

