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Farmaceutisch Technisch
Assistent (Apotheekassistent) 

Je takenpakket is boeiend en gevari-
eerd. Je bent het aanspreekpunt van 
klanten. Je assisteert de apotheker 
bij de bereiding van zalven en andere 
farmaceutische producten. En je bent 
verantwoordelijk voor bestellingen van 
klanten en het contact met leveranciers. 

ZORGVERLENING & SPORT

Zorgverlening & sport
Professionele opleidingen waarbij kennis, techniek en 
hygiëne doorslaggevend zijn. 

Levensreddend 
handelen 0-12 jarigen

Een opleiding levensreddend handelen 
is cruciaal als je met kinderen werkt. 
Je leert over EHBO, reanimatie en 
wondverzorging.

Hoe omgaan met 
personen met dementie 

Omgaan met dementie is een moeilijke 
taak voor zorgverleners. Tijdens deze 
interactieve opleiding krijg je een hoop 
tips mee, zodat je op de gepaste ma-
nier kan omgaan met dementie.

Fit & football factory
“Je duikt meteen in de praktijk en de docenten hebben 
ervaring bij sportclubs. Met een job die rond sport draait, 
beleef ik mijn jongensdroom.” 

Glen Jacobs, cursist Personal trainer – sportverzorger - 
fitnessinstructeur. Meer info op syntra.nu/glenvertelt.
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Lange opleiding met getuigschrift Start  Jaren Campus Prijs 
excl.

Prijs 
incl.

PARAMEDISCH
Farmaceutisch technisch assistent (apotheekassistent)  VDO   27/01/2020 1 A 1.008,26 1.220,00
SPORT
Personal Trainer, sportverzorger, fi tness instructeur  VDO   27/01/2020 1 A 1.235,54 1.495,00

* De geaffi cheerde prijs voor lange opleidingen is de prijs voor het 1ste jaar – m.u.v. VDO waar 
de prijs voor de volledige duurtijd van de opleiding is vermeld. 

GEZONDHEID EN ZORGVERSTREKKING
Basisopleiding hulpverlener - EHBO 22/01/2020 5 M 220,00 266,20
Basisopleiding hulpverlener - EHBO 28/01/2020 4 A 220,00 266,20
Basisopleiding hulpverlener - EHBO 18/05/2020 4 A 220,00 266,20
Basisopleiding hulpverlener - EHBO 4/06/2020 4 L 220,00 266,20
Bijscholing hulpverlener: CPR/AED 3/02/2020 1 M 60,00 72,60
Bijscholing hulpverlener: wondzorg en verbandleer 29/04/2020 1 L 60,00 72,60
Ergonomie rond beeldwerk 23/04/2020 1 A 120,00 145,20
Ergonomisch werken in de zorg 10/03/2020 1 A 65,00 78,65
Hef- & tiltechnieken 26/05/2020 1 A 120,00 145,20
Hoe omgaan met personen met dementie 28/04/2020 1 A 65,00 78,65
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen 30/01/2020 1 A 50,00 60,50
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen 14/03/2020 1 M 50,00 60,50
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen 13/05/2020 1 L 50,00 60,50

Korte opleiding met lesvolgingsattest Start  Sessies Campus Prijs 
excl.

Prijs 
incl.

ZORGVERLENING & SPORT

Legende: 
A Antwerpen
M Mechelen
L Leuven

 Dagopleiding
  Avondopleiding

VDO   Voltijdse dagopleiding 
Jongeren die het volledige traject 
volgen blijven ten laste van de 
ouders voor kinderbijslag en fi scaliteit

Prijs = all-in, inclusief inschrijvingsgeld, 
grondstoffen en handboeken door Syntra 
aangekocht. 
Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, 

gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boe-

ken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of 

instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

Infomomenten
Kom onze opleidingen van dichtbij ontdekken: 
stel je vragen aan de medewerkers en docenten 
of neem een kijkje in een praktijklokaal. 
Meer info op syntra-ab.be/infomoment.

Passen deze data jou niet? 
Boek een afspraak via klantencentrum@syntra-ab.be.

Let’s connect
Bij Syntra AB vind je een straf opleidingsaanbod 
terug van +700 opleidingen in +20 sectoren. Wil 
je op de hoogte blijven van je favoriete sector(en)? 
Laat ons weten welke je interessant vindt, zodat we 
je kunnen informeren over relevante topics en 
(nieuwe) opleidingen. 

Maak je profi el aan via syntra.nu/voorkeur en 
bepaal zelf welke communicatie je wil ontvangen.


