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KLAAR VOOR EEN  

VOLTIJDSE  
DAGOPLEIDING?
I was born ready, zeg je?

Goed, laten we dat dan even checken. Niet met een zware toelatingsproef,  
wel met een korte – what’s in a name – checklist.

Want voor we je helemaal onderdompelen in de voltijdse dagopleidingen  
van SYNTRA Brussel, moeten we wel even weten of je er helemaal klaar  
voor bent. Logisch, niet? 

• Ben je 18 jaar of ouder? 

• Wil je een beroep leren?

• Wil je minstens 1 jaar studeren?

• Ben je niet vies van veel praktijklessen?

• Heb je gigantisch veel goesting?

Alles afgevinkt? Welkom bij SYNTRA Brussel.

Werk je overdag? Of wil je gewoon een bijscholing volgen?

Bekijk het volledig aanbod dag- en avondopleidingen op  
syntrabrussel.be
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SYNTRA BRUSSEL:  
WIE, WAT, WAAR?

SYNTRA Brussel is een erkend Nederlandstalig  
opleidingscentrum. De focus ligt op een beroep leren.  
Een beroep waarmee je daarna makkelijk een job vindt.  
Als werknemer of zelfs als zelfstandige.

MET 1 ENTHOUSIAST TEAM
SYNTRA Brussel stoomt je al sinds 2003 klaar voor de arbeidsmarkt. 
Met een ervaren team van 19 medewerkers, 215 docenten en een kleine 
4.650 cursisten. 

MET 2 VOETEN IN DE PRAKTIJK
SYNTRA Brussel werkt hoofdzakelijk met docenten die nog elke dag zélf  
op de werkvloer staan. Geen betere voorbereiding op de arbeidsmarkt  
dan een voltijdse dagopleiding dus.

MET 3 CAMPUSSEN
SYNTRA Brussel vind je in centrum Brussel, in Ukkel en in Anderlecht. 
Samen goed voor 29 leslokalen, 14 ateliers en een auditorium.
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EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING: 
WAT IS DAT PRECIES?

EEN OFFICIEEL DIPLOMA
Laten we beginnen met het belangrijkste: een voltijdse dagopleiding  
bij SYNTRA Brussel is erkend door de Vlaamse Overheid. Dat wil zeggen  
dat je straks dus ook een officieel getuigschrift of diploma krijgt.  
Jouw toegangsticket tot de arbeidsmarkt.

EEN ALTERNATIEF VOOR DE UNIEF
Als je minder theorie en méér praktijk wil, is een voltijdse dagopleiding  
een interessant alternatief voor de hogeschool of universiteit.

EEN CURSUS ONDERNEMEN
Bij SYNTRA Brussel leer je standaard wat ondernemen is: in elke richting 
kan je de cursus Bedrijfsbeheer volgen. Zie je jezelf straks als zelfstandige, 
dan zit je hier dus zeker goed.

EEN SNEL TRAJECT
Je volgt minimum 2,5 dagen per week les. 6 maand of 2 jaar?  
Dat is volledig afhankelijk van het vak dat je kiest. Bovendien kan je  
je opleiding perfect combineren met een stage, deeltijdse job of zelfs  
een andere opleiding.

EEN FISCAAL VOORDEEL
Volg je een voltijdse dagopleiding, dan blijf je fiscaal ten laste van  
je ouders en behouden zij het recht op kinderbijslag.
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Alle details over deze opleidingen?
Kijk op syntrabrussel.be.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is het doel.  
Van jezelf en van je klanten. Je laat mensen stralen met een fijne 
gelaatsverzorging, je zorgt dat ze ontspannen met de juiste  
massage, je legt frisse accenten als kapper of nagelstylist en  
je adviseert ze over de nieuwste trends en producten.

BEAUTY  
& GEZONDHEID

VOLLENBAK VOORUIT ALS

• Allround make-upartiest - 1 jaar

• Gespecialiseerd voetverzorger - 1 jaar

• Herborist - 1 jaar

• Kapper - 1,5 jaar

• Schoonheidsspecialist - 1 jaar

• Schoonheidsspecialist - specialisatie Kunstnagelstylist - 1 jaar

• Schoonheidsspecialist - specialisatie Make-upartiest - 1 jaar4



“ In de lessen leer je zowel op medecursisten 
als op echte klanten werken. Je gaat ook 
naar de vakbeurs Estetika in Brussel.  
Zo leer je op korte tijd veel over alle moge-
lijke producten. Qua werkplek twijfel ik  
wel nog tussen een schoonheidsinstituut  
of een wellnesscentrum.”

Ellen Brisaert,  
cursist Schoonheidsspecialist,  

specialisatie Make-upartiest

“ Meer en meer vinden schoonheids- 
en massagesalons de weg naar de 
medische wereld. Vroeger moesten 
artsen er niet van weten, vandaag 
heeft elk groot ziekenhuis een 
schoonheidssalon. Daar behan-
delen ze dan bijvoorbeeld patiënten 
die herstellen van kanker.” 

Caroline Baeyens,  
docent Schoonheidsspecialist
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Quasi elke Belg heeft een baksteen in de maag, maar niet elke Belg  
is even handig. Daarom is een vakman nog altijd de beste oplossing.  
Of je morgen nu als elektricien, schilder of meubelmaker aan de slag 
wil, je leert duurzaam en doordacht werken. De theorie krijg je in  
de klas, de praktijk op de werkvloer. Een nieuwe trend of techniek?  
Bij SYNTRA Brussel zit je op de eerste rij.

BOUW
& TECHNIEK
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VOLLENBAK VOORUIT ALS

• Aannemer schilderwerken - 1 jaar

• Elektrotechnisch installateur - 1 jaar

• Installateur centrale verwarming & sanitair - 1 jaar

• Meubelmaker - 1 jaar

“ Ik vind het vooral handig dat je 
opleidingen mag combineren. 
Bijvoorbeeld metser met elektri-
cien. Zo zie je het totaalplaatje 
beter en kan je meer betekenen 
voor je klanten of werkgever.” 

Mathias Yalcin,  
cursist Elektrotechnisch installateur

“ Als je even rondkijkt en het aantal vaca-
tures ziet binnen onze sector, dan vind je 
sowieso snel een job. Het voordeel is dat de 
cursisten tijdens de cursus ervaring opdoen 
op de werkvloer. Niet onbelangrijk aange-
zien werkgevers die ervaring ook vragen.”

Ewout Schrevens,  
docent Elektrotechnisch installateur

Alle details over deze opleidingen?
Kijk op syntrabrussel.be.
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Als jonge creatief zit je nergens beter dan in Brussel.  
En dat zal zo nog wel een tijdje blijven. Hoe dat komt?  
Een mix van culturen, massa’s kunstgalerieën en lokaal  
talent dat elkaar blijft stimuleren. Leef je creatief uit  
als juwelenontwerper, verleg je grenzen als tuinaannemer  
of verfijn je talent als interieurinrichter.

CREATIEF

VOLLENBAK VOORUIT ALS

• Dameskleermaker - 1,5 jaar

• Interieurinrichter - 1 jaar

• Juwelier-Goudsmid - 1 jaar

• Lingerieontwerper - 1 jaar

• Meubelstoffeerder - 1 jaar

• Modevormgever - 2 jaar

• Tuinaannemer & -verzorger - 1 jaar
Alle details over deze opleidingen?
Kijk op syntrabrussel.be.8



“ Het is heel intensief, maar op het einde van 
het jaar wil je gewoon niet meer stoppen. 
Het is een passie die aan je lijf blijft kleven.”

Leslie Deschepper,  
cursist Lingerieontwerper

“ Mensen gaan terug op zoek naar 
de ambacht. Ze shoppen lokaal, 
doen aan upcycling, steunen 
start-ups. Die huidige trend vindt 
een antwoord tijdens de opleiding. 
We werken in kleine groepen om 
elke cursist zo persoonlijk moge-
lijk te begeleiden.”

Annemie Luttens,  
docent Meubelstoffeerder
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Dienstensector. Op postzegelverzamelaar na veruit het saaiste 
woord in het woordenboek. Toch is de dienstensector de grootste 
sector in ons land. Ben je vlot? Heb je ’n talenknobbel?  
Wil je klanten – opgelet: een hip woord deze keer – servicen?  
Look no further. Zo zet je als boekhouder zelfstandigen fiscaal  
en financieel op weg, zorg je als administratief bediende voor  
feilloos papierwerk en verzorg je als onthaal & pr-assistent  
de contacten met verschillende doelgroepen.

DIENSTEN

10



“ Een superopleiding met een 
dikke plus: de docenten beoe-
fenen buiten de les nog het vak 
dat ze geven. Ze brengen heel wat 
verhalen mee uit de praktijk.”

Priscilla Delwart,  
cursist Boekhouder

“ De cursisten volgen een stage bij onder 
andere hotels, ministeries, toeristische dien-
sten. Vaak zijn onze cursisten zo gegeerd 
omwille van hun talenkennis. En dan vooral 
het feit dat ze perfect tweetalig zijn, is in 
Brussel een heel groot voordeel. Verder leren 
ze hier ook Engels, Spaans en Duits.”

Athina Parissis,  
docent Onthaal- & pr-assistent

VOLLENBAK VOORUIT ALS

• Administratief bediende - 6 maanden

• Boekhouder - 1,5 jaar

• Medisch administratief bediende - 6 maanden

• Meertalig administratief bediende - 1 jaar

• Onthaal- en pr-assistent - 2 jaar

• Sportmanager - 1 jaar

Alle details over deze opleidingen?
Kijk op syntrabrussel.be. 11



Digital is big business. Quasi 60% van alle websitebezoeken  
in België gebeurt via smartphone of tablet. Bedrijven zorgen er  
dus maar beter voor dat hun website up-to-date is én blijft.  
Als webdesigner of webontwikkelaar heb je daarom een streepje 
voor. Maar dan wel een heel dik streepje. Je tovert met de recentste 
design- en programmatiesoftware, je leert hoe je content toevoegt 
en je onderzoekt hoe je technische uitdagingen feilloos aanpakt. 
Voor Windows en Mac, voor iOS en Android.

MEDIA & ICT

VOLLENBAK VOORUIT ALS

• Webdesigner - 1 jaar

• Webontwikkelaar - 1 jaar
Alle details over deze opleidingen?
Kijk op syntrabrussel.be.
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“ In de les behandelen we offertes die ik zelf binnenkrijg als 
zelfstandig webontwikkelaar. Hoe gaan we de prijs bepalen? 
Hoe gaan we een bepaald probleem in verschillende stukken 
opdelen? Kortom: hoe pak je zo’n case aan. Die concrete voor-
beelden maken het voor de cursisten alleen maar leerrijker.”

David Verhulst, docent  
Webontwikkelaar

“ Webdesign is een vak dat constant 
evolueert, dus je moet ook constant 
investeren in nieuwe boeken, nieuwe 
hardware, nieuwe software. Maar 
dat is het zeker waard. Je leert niet 
alleen zelfstandig werken, maar je 
bent zeker dat je je klanten altijd de 
beste oplossingen geeft.”

Line Compere, cursist Webdesigner
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DUAAL LEREN

Duaal leren is 40% leren op de schoolbanken,  
en 60% op de werkvloer. Alles wat je moet kennen  
en kunnen, leer je dus vooral rechtstreeks in het  
bedrijf van jouw keuze. Sterker nog: de theorie  
stemmen we zo nóg beter af op de praktijk.

Docenten van SYNTRA Brussel werken nauw  
samen met het bedrijf waar jij aan de slag gaat.  
Alle vaardigheden en competenties passeren de  
revue en zorgen dat je de nodige bagage hebt  
om met succes af te studeren.

Bovendien krijg je een officieel certificaat van  
de Vlaamse Overheid en vergroot je door die  
extra werkervaring je kans op de arbeidsmarkt.  
Slim, slimmer, slimst.
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LEER LEREN

Hoe begin je aan je cursus? Hoe maak je een studie-
planning op? Hoe maak ik samenvattingen? Hoe weet 
ik wat hoofd- en bijzaak is? 

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom 
zorgt de taal- en leercoach van SYNTRA Brussel dat 
het allemaal een stukje vlotter gaat. Met persoonlijke 
begeleiding, praktische tips en oneindig veel geduld. 

TAALBELEID 
Spreek je nog niet zo goed Nederlands, maar  
wil je een opleiding volgen bij SYNTRA Brussel?  
No stress: dat kan perfect. 

De lessen en boeken zijn aangepast aan het niveau  
Nederlands dat je nodig hebt om het beroep later 
uit te oefenen. Dat wil zeggen dat als je straks 
afstudeert, je ook effectief genoeg Nederlands kent 
om te slagen op de arbeidsmarkt. 

Wil je extra hulp? Dan krijg je die gratis van de taal- 
en leercoach van SYNTRA Brussel. Volledig op je 
eigen ritme.

Meer over de taal- en leercoach vind je op 
syntrabrussel.be/over/taalbeleid

“ De taal- en leercoach staat open 
voor al mijn vragen. Ze legt alles 
goed uit. Ik heb geleerd hoe ik 
moet studeren en hoe ik een 
examen moet inplannen.” 

Tshama (23),  
opleiding Gespecialiseerd voetverzorger
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DE SNELSTE WEG  
NAAR JE EIGEN ZAAK

Opleiding? Check.  
Motivatie? Dubbelcheck.  
Businessplan? Driedubbelcheck.

Als je een opleiding volgt, weet je in het begin  
misschien nog niet precies wat je er later mee wil  
doen. Combineer daarom je opleiding met een  
cursus Bedrijfsbeheer. Zo kan je probleemloos aan  
de slag als zelfstandige. Direct na je opleiding of later, 
wanneer je er klaar voor bent.

Je leert een businessplan opstellen, je boekhouding 
maken en de prijs van je product of dienst bepalen.  
Op het einde van de cursus heb je een écht business-
plan van je zaak waarmee je naar je bank of boek- 
houder stapt. Het ondernemen kan beginnen.
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CAMPUS TOUR & TAXIS
Havenlaan 86c
1000 Brussel 
T 02 421 17 70
info@syntrabrussel.be

BEREIKBAARHEID

Vanaf Brussel-Noord: 
 14, 15: halte Thurn & Taxis

Vanaf Brussel-Centraal
 2: halte IJzer of Ribeaucourt

Gratis shuttledienst tussen  
Tour & Taxis en Brussel-Noord.

CAMPUS UKKEL
Stallestraat 292
1180 Ukkel
T 02 331 68 01
info@syntrabrussel.be

BEREIKBAARHEID

Vanaf Brussel-Noord: 
 4, 32: halte Stalle (P)

Vanaf Brussel-Zuid: 
 4, 82, 32: halte Stalle (P)

De campus ligt op de grens 
Ukkel-Drogenbos.

LESPLAATS ANDERLECHT 
Maurice Herbettelaan 38a
1070 Anderlecht
T 02 527 22 71
info@syntrabrussel.be

BEREIKBAARHEID

Vanaf Brussel-Centraal:

 5: halte Jacques Brel 

Vanaf Brussel-Zuid: 
 136, 137:  halte Koloniale  

Veteranensquare
De lesplaats is in het gebouw  
van Eloya, huis van de elektriciteit.

LOCATIES

OPENINGSTIJDEN CAMPUSSEN

Maandag tot donderdag van 08u30 tot 19u30
Vrijdag van 08u30 tot 16u30
Zaterdag van 09u00 tot 14u00

Schoolvakanties: zie website

Ontdek alles over onze opleidingen  
op één van onze events 

Tijdens het schooljaar zet SYNTRA Brussel  
regelmatig zijn campusdeuren open voor  
bezoekers: open lesweek, open atelier,  
opendeur special en meer!

Kijk op syntrabrussel.be om  
al onze events te ontdekken.



Volg SYNTRA Brussel op

Werk aan je job op 
syntrabrussel.be


