OPLEIDINGSAANBOD
2022-2023

Welkom bij Syntra,
toekomstige student!
‘Pff, ik vind dat moeilijk een opleiding kiezen: je moet met zoveel rekening
houden.’ Heb je dit ook al gedacht? Wees gerust, je bent niet alleen. Deze
brochure helpt je net om makkelijker de juiste opleiding te kiezen.
 Kies je sector
Je vindt in deze brochure een overzicht per thema. Overal geldt hetzelfde: je krijgt
praktijkgericht les van docenten die nog elke dag zélf aan het werk zijn. Ze staan met
beide voeten op de werkvloer en geven je constant de nieuwste trends en technieken
mee. En ook de theorie zet je direct om in de praktijk. Zo ben je sneller mee met alles.

 Kies je campus
In deze brochure vind je een overzicht van alle opleidingen die je kan volgen bij Syntra
Midden-Vlaanderen (campussen Aalst, Asse, Gent en Sint-Niklaas) en Syntra Brussel
(campussen Brussel Tour & Taxis en Ukkel).
Naast elke opleiding vind je de campus(sen) waar de lessen doorgaan.

 Kies je opleidingsformule
Je vindt per opleiding ook direct het type onderwijs dat je kan kiezen: voltijdse
opleidingen, dag- en avondopleiding of een opleiding met werkplekleren, waarbij je
grotendeels leert rechtstreeks vanop de werkvloer. Ben je tussen 15 en 25 jaar? Dan
kan je kiezen voor duaal leren bij Syntra.

 Kies voor het ondernemerschap
Je proeft bij Syntra automatisch van het ondernemerschap, ongeacht de opleiding die
je volgt. We bereiden je in de lessen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks voor op
een leven als ondernemer: je leert onder andere inzichten en vaardigheden zodat je
succesvol jouw eigen zaak kan opstarten.
Na je opleiding ga je naar huis met een rugzak vol ervaring, plus een officieel diploma
of certificaat. En die zijn allebei van onschatbare waarde.
Veel succes met het kiezen!
Tot binnenkort,
Thierry Semey, Directeur Afgevaardigd Bestuurder

Welke opleidingsformules kan je bij Syntra volgen?*
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WELKE OPLEIDINGSFORMULES
KAN JE BIJ SYNTRA VOLGEN?
Een intensieve opleiding van 1 jaar? Leren op de werkvloer? Of combineer je de opleiding liever
met je huidige job en beperk je het tot 1 avondles in de week? Wij hebben voor ieder wat wils!
Hieronder lichten we de verschillen tussen de diverse opleidingsformules toe.
Opgepast, niet elke formule is toepasbaar op elke opleiding.

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Kan je niet wachten om van je passie je werk te maken? En wil je een opleiding die niet alleen kennis deelt, maar
waar je leert door te doen, waar je kan oefenen en al eerste werkervaring opdoet? Dan zijn voltijdse dagopleidingen geknipt voor jou. Geen overbodige kennis, wel concrete beroepskennis aangevuld met veel praktijk!
> Vanaf 18 jaar
> 4 maand tot 2 jaar
> minstens 17u les/week (min. 2,5 dagen/week)

Voordelen?
• Ruime praktijkervaring
• Je ouders behouden recht op Groeipakket
• Erkend getuigschrift of diploma

• Na je opleiding meteen als zelfstandige
of werknemer aan de slag

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN MET WERKPLEKLEREN

Leer een vak op de werkvloer. Via een gepersonaliseerd traject bereiden we je op een snelle en efficiënte manier voor op je professionele carrière. Na een intensieve opleiding in een leerbedrijf ben je een krak in je vak
en kan je met je diploma vol vertrouwen aan de slag.
Hoe werkt het:
- Gemiddeld 60% van de tijd ga je in de leer bij een bedrijf naar keuze, waar je wordt getraind door jouw mentor, een ervaren kracht in het bedrijf. Zo leer je meteen wat je moet kunnen als werkkracht én doe je al een
eerste werkervaring op.
- De overige tijd krijg je les van ervaren docenten op een Syntra-campus voor de nodige beroepskennis.
- Onze competentiecoach begeleidt je doorheen het volledige proces, zodat je zeker alle beroepscompetenties verwerft.
> Vanaf 18 jaar
> 3 maand tot 2 jaar
> Kies zelf een leerbedrijf uit

Voordelen?
• Leer een vak op de werkvloer
• Bouw ervaring op
• Begeleiding door persoonlijke coach

• Erkend getuigschrift of diploma
• Snelle transitie naar de arbeidsmarkt
• Zeer grote kans op werk na afstuderen

Voor de prijs, duur en inhoud van de opleidingen kan je voor de
campussen Aalst, Asse, Gent en Sint-Niklaas terecht op SYNTRA-MVL.BE
en voor de campussen Tour & Taxis en Ukkel op SYNTRABRUSSEL.BE.
2

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN

Nood aan een carrièreswitch of wil je van je passie je beroep maken? En wil je dit combineren met je huidig
werk of drukke agenda? Dan is dit iets voor jou!
> Vanaf 18 jaar
> 3 maand tot 3 jaar
> 1 à 2 keer les/week (tijdstip afhankelijk van de opleiding)

Voordelen?
• Mix van theorie en praktijk
• Perfect combineerbaar met een job

• Erkend getuigschrift of diploma

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES

Oefen je een beroep uit en wil je je verder specialiseren? Een leven lang leren, dat is de toekomst. Je kennis
verrijken en nieuwe skills aanleren, het verstevigt je positie op de arbeidsmarkt. Op korte tijd blink je uit in je
vak dankzij de korte trajecten.
In samenwerking met nxtpro en Mezure organiseren wij enkele bijscholingen en specialisaties.
> Vanaf 18 jaar, met een professionele voorkennis
> Korte opleidingsduur
> Overdag, ’s avonds of op zaterdag (afhankelijk van de opleiding)

Voordelen?
• Praktijkgerichte lessen
• Officieel getuigschrift/erkend certificaat

• Op de hoogte van de nieuwste trends
en technieken

DUAAL LEREN BIJ SYNTRA

Ben je liever actief bezig in plaats van te luisteren vanop de schoolbanken? Met duaal
leren bij Syntra leer je al doende een nieuw beroep. Je combineert 4 dagen werken op je
werkplek met 1 dag les bij Syntra. In vergelijking met het klassieke onderwijs zit je dus
veel minder in de klas. Een prima alternatief voor wie liever leert in de praktijk.
> Iedereen tussen 15 en 25 jaar
> 1 tot 3 jaar, afhankelijk van vooropleiding
> Leren én werken
> 4 dagen leren op de werkvloer, 1 dag leren op de campus
> Zeer grote kans op werk na afstuderen

Voordelen?
• Leer een vak op de werkvloer
• Vergoeding voor je prestaties op de werkvloer
• Bouw ervaring op
• Persoonlijke begeleiding
• Je ouders behouden recht op Groeipakket

• Erkend diploma of getuigschrift, mogelijkheid
tot behalen diploma secundair onderwijs
• 90% van onze leerjongeren heeft een vaste job
aan het einde van hun stage

Ontdek vanaf de volgende pagina
onze opleidingen per thema 
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BEAUTY & WELLNESS

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Allround make-up artist

WERKPLEKLEREN









Personal stylist
Schoonheidsspecialist

UKKEL



Gespecialiseerd voetverzorger
Kapper

TOUR
& TAXIS













Schoonheidsspecialist met Start Me Up



Schoonheidsspecialist met specialisatie nagelstylist



Schoonheidsspecialist met specialisatie make-up artist



Specialisatie voor schoonheidsspecialist
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DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Barbier

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS



TOUR
& TAXIS

UKKEL





Cosmetisch masseur



Esthetisch deskundige



Gelaatsverzorging







Gelnagelstylist







Herborist



Kapper



Kleur- en stijlconsulent



Kunstnagelstylist



Make-up artist (volledig traject)



Massagetechnieken: basiscursus lichaamsmassage



Nagelstylist



















Personal stylist



Schoonheidsspecialist











Zorgmassage



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

GENT

TOUR
& TAXIS

















ASSE

Hygiëne procedures bij tattoos, piercings en permanente make-up
Make-up artist: basismodule



Make-up artist: bridal and party make-up



Ontharingstechnieken

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

&

UKKEL

SYNTRA-MVL.BE
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BOUW & ENERGIE

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

BIM bouwkundig tekenaar
Elektrotechnicus

WERKPLEKLEREN

Elektrotechnisch installateur

WERKPLEKLEREN

ASSE

GENT





TOUR
& TAXIS

UKKEL




Installateur van elektrische laadpalen



Koelmonteur

WERKPLEKLEREN



Koeltechnicus

WERKPLEKLEREN



Meubelmaker en interieurbouwer



Monteur installatietechniek

WERKPLEKLEREN

Ploegbaas / assistent - werfleider

WERKPLEKLEREN



Schilder

WERKPLEKLEREN



Technicus installatietechnieken

WERKPLEKLEREN

6

BRUSSEL

SINTNIKLAAS





DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair



Airco- en warmtepomptechnicus



ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Batterijspecialist

TOUR
& TAXIS

UKKEL



BIM bouwkundig tekenaar



Drone data-expert



Drone onderhouds- en bouwtechnicus



Elektromecanicien



Elektrotechnisch installateur - elektrotechnicus



Elektrotechnisch monteur



Energiedeskundige type A



Energiedeskundige type A (incl. vooropleiding)





Installateur van elektrische laadpalen



Koeltechnicus



Meubelmaker



Onderhoudsmonteur



Onderhoudstechnicus



Renovatiecoördinator





SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Basisprincipes leidinggeven aan arbeiders

ASSE

GENT

BRUSSEL
UKKEL



BricsCAD: Introductie tot het digitaal tekenen



Energieopslag vandaag



EPB/EPC-Adviseur Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Get-Started: Drone-Enthousiast (Inleiding fotogrammetrie +
Europese en Belgische drone-wetgeving)
Herstellen van premixketels




Refurbishing van elektrische huishoudapparaten



Thermografie



Thuisbatterij



Trikker



Ventilatieverslaggever



Werfleider

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA



SYNTRABRUSSEL.BE

&

SYNTRA-MVL.BE
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DIEREN

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Hondentrimmer - pensionhouder

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



Manegehouder - africhter



Zelfstandig instructeur paardrijden

WERKPLEKLEREN



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Hondentrimmer

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS



Manegehouder



Paardenfokker



Uitbater honden- en kattenpension



Valkenier



Zelfstandig hondeninstructeur



Zorgverlener met therapiepaarden
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MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

TOUR
& TAXIS

SYNTRABRUSSEL.BE

&

SYNTRA-MVL.BE

UKKEL

FINANCIËN, VERZEKERINGEN & VASTGOED
VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Accountancy assistant

ASSE

WERKPLEKLEREN

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



Accountant



Vastgoedmakelaar



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Accountant (boekhouder)



Administratief vastgoedbediende



Belastingsadviseur (fiscalist)



BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



Beleggingsadviseur



Duurzaam innoveren in vastgoed




Praktijkcursus boekhouden voor de kmo



Vastgoed en digitalisering



Vastgoedexpert



Vastgoedmakelaar





Vastgoedpromotor



Verdiepingscursus vastgoed



Verzekeringstussenpersoon







SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

Socialemediamarketing voor de vastgoedsector
MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

GENT

BRUSSEL
UKKEL


&

SYNTRA-MVL.BE
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GEZONDHEID, ZORG & SPORT

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

Apotheekassistent


Gespecialiseerd voetverzorger



Opticien
Orthopedisch technicus
Sportmanager

10

TOUR
& TAXIS



UKKEL





Gezondheidscoach

Medisch secretariaat

BRUSSEL

SINTNIKLAAS



Fitnessbegeleider, personal trainer en groepsfitnessbegeleider

Kinderbegeleider baby’s en peuters

GENT
















DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Apotheekassistent



Beheerder woonzorgcentrum



BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Fitness personal trainer



Fitnessbegeleider



Gezondheidscoach



Kinderbegeleider baby's en peuters



Medisch secretaresse / secretaris



TOUR
& TAXIS

UKKEL







Sportmanager



Sportverzorger





Uitvaartassistent / Uitvaartondernemer



Wielerverzorger



Zorgmassage





BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN

BRUSSEL

AALST

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS

EHBO: basisopleiding hulpverlener









EHBO: jaarlijkse bijscholing hulpverlener









Levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar









MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

&

TOUR
& TAXIS

UKKEL

SYNTRA-MVL.BE
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GRAFISCH, IT & MEDIA

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

A.I. developer - data operator

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

GENT (OP LOCATIE)



Fotograaf



Frontend developer



Full stack developer



Grafisch vormgever



Java developer



Netwerkbeheerder





PC-technicus



Soundproducer

Webdesigner

12

UKKEL

EXTERNE CAMPUS

Concept artist

Video content creator

TOUR
& TAXIS





DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

3D-print productdesigner



Allround audiovisueel technicus



Businessanalist - bedrijfsanalist ICT



Cloud computing specialist



Data-analist



Fotograaf



Frontend developer



TOUR
& TAXIS

UKKEL



Geluidstechnicus



Grafisch designer print media



Grafisch vormgever



Grafisch vormgever (bring your own device)



Lichttechnicus



Netwerkbeheerder





Python developer



Sound producer - realisator van audioproducties



User experience designer (UX Designer)
Video content creator





SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

Adobe Indesign - basiscursus





Adobe Photoshop - basiscursus





MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

&

UKKEL

SYNTRA-MVL.BE
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GROEN & TUIN

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS

Herborist

UKKEL



Tuinaanlegger - groenbeheerder

WERKPLEKLEREN





DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Florist

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS



UKKEL



Herborist



Kruidenverwerker



Tuinaanlegger - groenbeheerder



Urban farmer



14 MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

&

SYNTRA-MVL.BE

HORECA, DRANKEN & VOEDING

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Brood- en banketbakker

WERKPLEKLEREN

ASSE

GENT



BRUSSEL

SINTNIKLAAS



Frituuruitbater

TOUR
& TAXIS

UKKEL





Medewerker bakkerij versneld

WERKPLEKLEREN

Medewerker slagerij

WERKPLEKLEREN

Restauranthouder

WERKPLEKLEREN

Slager - spekslager

WERKPLEKLEREN
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DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Ambachtelijke ijsbereider

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS



Ambachtelijke chocoladebewerker (avond)



Brood- en banketbakker







Circulair brouwen



Hygiëneverantwoordelijke in de voedingssector



Kaasmeester



Microbrouwer



Restauranthouder - kok



Slager - spekslager






Sommelier



Sommelier - conseil







Traiteur - banketaannemer



Uitbater kleinschalig logies



Wijnbouwer - wijnmaker



Zytholoog (bierkenner)

16 MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

UKKEL



SYNTRABRUSSEL.BE

&



SYNTRA-MVL.BE



OPLEIDING SLAGER-SPEKSLAGER

In gesprek met slagers Hans & Justine

Duurzame
productie
van boer tot bord

Het verhaal van Hans en Justine, beiden docent
slager bij Syntra Midden-Vlaanderen, begon in een
slagerij in Eke. Ze leren elkaar kennen op de werkvloer en besluiten om samen een zaak te starten
‘Den Eeuwigen Beenhouwer’. Niet zomaar een
lokale slager-charcutier. Uitbaters Hans en Justine
focussen op eerlijk vlees, dierenwelzijn, gezond en
zo natuurlijk mogelijk produceren en verwerken.
BIJZONDER
LIEFDESVERHAAL
Hans ontdekte zijn passie
voor de stiel in de slagerij
in Eke waarna hij besliste
de opleiding slagerspekslager te volgen bij
Syntra. Met zijn diploma
en 10 jaar ervaring op
zak, trok hij vervolgens
naar het buitenland om
zijn kennis te verfijnen.
De slager moest zo
noodgedwongen op
zoek naar een nieuwe
leerjongen. Gelukkig
was hij voor op zijn tijd
en koos hij voor een …
leermeisje: Justine.

En die deed dat
met verve. In de
beenhouwerij én via de
opleidingen bij Syntra
werd ze gevormd tot
volwaardig beenhouwer.
Toen Hans enkele jaren
later zijn vroegere
werkplaats bezocht, was
het liefde op het eerste
gezicht. Al snel besloot
het koppel samen een
zaak te starten. En die
opportuniteit kwam
er snel; toen Slagerij
Gaublomme in Herzele
een overnemer zocht.
Justine en Hans werden
opnieuw halsoverkop

verliefd. Deze keer op de
streek, het pand en het
generatieslange verhaal
van de slagerij die ze
herdoopten als ‘Den
Eeuwigen Beenhouwer’.
Duurzaam ondernemen
is hier een visie, een
overtuiging, een levensstijl.
Eentje die meteen veel
klanten kan bekoren.
DE KRACHT VAN
(H)EERLIJK VLEES
Justine: “Ethisch
verantwoord handelen
is één van onze
kernwaarden. Wij zien
onze boeren (en onze
medewerkers) als partners
en betalen hen een
eerlijke prijs. Daar wordt
op termijn iedereen beter
van. Onze producten zijn
hierdoor iets duurder,
maar de kwaliteit is
ontegensprekelijk hoog. En
die combinatie van eerlijk
én lekker vlees werkt,
overtuigt veel klanten.”
SYNTRA DEELT
DUURZAAM STREVEN
Zowel Hans als Justine
volgden aan de start
van hun carrière
avondonderwijs bij Syntra.
Mede dankzij de kennis
en vaardigheden die ze
hierdoor verwierven, zijn
ze nu meesters in hun
ambacht. Nu ijveren ze er
op hun beurt voor om een
nieuwe generatie slagers
op te leiden. Dat ze daarbij
informeren en inspireren
over hun visie en waarden,
wordt door Syntra alleen
maar toegejuicht.
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HR, MANAGEMENT &
ONTWIKKELING

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Adviseur payroll & sociale wetgeving

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS





Coach circulaire economie



Coach levenslang leren



Corporate vitality manager



E-learning expert



Facility manager



Fleet manager



Innoveren en ondernemen



Lean management



Mobiliteitsexpert



Notarieel medewerker



Professional organizer



Strategisch business management

18



UKKEL

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Basisprincipes ecodesign binnen de mode- en textielindustrie



Circulaire bedrijfsmodellen in de mode- en textielindustrie



Data-ethiek



HR-Officer



Leidinggeven, een vak apart



Timemanagement en omgaan met stress



Vertrouwenspersoon: basisopleiding



MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

&

UKKEL







SYNTRA-MVL.BE
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MARKETING & SALES

20

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

Marketing en communicatie officer

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Copywriter





Eventmanager



Marketingcoördinator



AALST

ASSE

Social media consultant

GENT

UKKEL



User experience designer (UX Designer)





SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

Aantrekkelijke nieuwsbrieven met MailChimp





Eenvoudig een website bouwen met WordPress





Filmen en monteren met je smartphone - videomarketing





Jouw WordPress-website optimaliseren





Organisatie van online evenementen



Storytelling & tools





Succesvol posten op social media:
contentmarketing & conversation management





MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

UKKEL

SYNTRABRUSSEL.BE

&

SYNTRA-MVL.BE
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MICROSOFT OFFICE

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Excel/Power BI: werksessie DAX



Excel: basisopleiding







Excel: draaitabellen







Excel: formules en functies







Excel: grafieken



Excel: interactieve dashboards



Excel: programmeren met VBA



Office voor starters: combinatietraining:
ontdek Word, Outlook, PowerPoint en Excel



Office voor starters: ontdek Excel



Office voor starters: ontdek Word, Outlook en PowerPoint



Outlook + OneNote: tips en tricks



Power BI desktop: krachtige en visuele analyses



PowerPoint: tips en tricks voor meer efficiëntie en productiviteit



SharePoint: basisopleiding



SharePoint: vervolgopleiding
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MODE, AMBACHTEN & INTERIEUR

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Fashion designer



Goudsmid



Interieurinrichter



Meubelmaker en interieurbouwer




Meubelstoffeerder




Mode / fashion designer
Visual merchandiser

UKKEL



WERKPLEKLEREN
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DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Basis kleding

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



Capitonneren (meubelstoffeerder gevorderd)



Dameskleermaker



Digitaal tekenen van juwelen



Galeriehouder



Haute couture



Haute couture borduurster



Herenkleermaker



Hoedendesigner modiste



Interieurinrichter



Interieurstylist





Juweelontwerper



Juweelontwerper-Goudsmid



Juwelen vervaardigen met verloren-was-techniek



Lingerieontwerper



Meubelmaker





Meubelstoffeerder



Patroontekenaar



Pianostemmer en -hersteller


RUISELEDE (OP LOCATIE)

Schoendesigner



Stripauteur



Textielbewerker



Textieldesigner



Vervaardiger van lederen handtassen en accessoires



Vooropleiding kleermaker



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS

Basisprincipes ecodesign binnen de mode- en textielindustrie



Circulaire bedrijfsmodellen in de mode- en textielindustrie



Plantaardige verftechnieken
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ONDERNEMERSCHAP

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Adviseur klimaatneutraal ondernemen



Circulair ondernemer



KMO-ondernemer



Manager in de publieke en social profit sector



Start Me Up - Ondernemen als een pro





Start Me Up - online traject
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OPLEIDING KLIMAATNEUTRAAL ONDERNEMEN, CIRCULAIR ONDERNEMEN

Interview met docenten Alex Polfliet & Jonathan Verdonck

“De toekomst van onze
economie zal circulair zijn
… of niet”
Duurzaam ondernemen zit in de lift. En daar
heeft de actualiteit veel mee te maken.
Alex Polfliet: “Klopt volledig. Duurzaam,
klimaatverantwoord en toekomstgericht
ondernemen. Hoe je het ook noemt,
het is vandaag een enorm hot topic. Tot
voor kort investeerden vele bedrijven
vooral in dergelijke ingrepen omdat
het maatschappelijk verantwoord was.
Klimaatneutraal ondernemen was daarbij
een visie, een doordachte en vooral bewuste
manier om met medewerkers, klanten,
investeerders én ons klimaat om te gaan.
Maar nu merken we een pijlsnel stijgende
interesse omwille van heel concrete
economische redenen ...”
Jonathan Verdonck: “Waar groene
investeringen tot voor kort vooral
imagoversterkend waren, zijn ze nu zoveel
meer geworden. De winsten van duurzaam,
verantwoord ondernemen zijn voor het eerst
onmiskenbaar. Zowel wat betreft het milieu,
de maatschappij als de eigen portemonnee.”
Alex: “Het momentum is er. Aan ons nu om
zoveel mogelijk werkgevers en werknemers
te wapenen met kennis en tools om de
klimaatuitdaging eindelijk aan te gaan. En
dat doen we bij Syntra via de cursussen
‘klimaatneutraal ondernemen’ en ‘circulair
ondernemen’.
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Wat is precies dat ‘circulair ondernemen’?
Jonathan: “Aan de basis van de circulaire
economie ligt het doordacht omspringen met
onze beschikbare grondstoffen. In onze huidige
wegwerpeconomie gaan we uit van een
lineair systeem: we importeren grondstoffen
op grote schaal, gebruiken ze en dumpen
hen daarna als afval. Het resultaat is dat we
eindige grondstoffen aan een recordtempo
uitputten én afvalbergen creëren en materialen
‘cremeren’ in afvalverbrandingsovens. Los
van het feit dat we met al dat afval ons milieu
om zeep helpen, zal een groot deel van onze
grondstoffen binnen 20 jaar opgesoupeerd zijn.
Willen we nog generaties lang op deze aardbol
rondlopen, dan moet dit systeem radicaal op
de schop. En liefst zo vlug mogelijk.”
“Het alternatief is de circulaire economie.
Deze sluit kringlopen. Zet in op hernieuwbare
grondstoffen en hergebruik. Materialen, water
… worden in omloop gehouden. Ofwel in een
natuurlijke cyclus van verteren en heropname,
ofwel in een technische cyclus van hergebruik
en recyclage. Zonder waardeverlies en zonder
afvalstroom.”
Vertaalt dit verschil zich ook in mogelijke
investeringskosten?
Alex: “Absoluut. Klimaatneutraal
ondernemen kan stap voor stap. Als adviseur

klimaatneutraal ondernemen maak je
duurzaamheid concreet. Via vaak eenvoudig
realiseerbare projecten creëer je gezonde en
comfortabele leefomgevingen en focus je op
de vergroening van de mobiliteit. Zo boek je
snel winsten. Waarop je dan weer verder kan
bouwen.”
Jonathan: “Circulair ondernemen betekent
voor de meeste ondernemingen dan weer
een gigantische ommekeer. Een radicaal
herdenken van alle bedrijfsprocessen.
Grootste nadeel is dat deze zeer zware
investering zich bovendien niet meteen
vertaalt in winsten. Een circulair bedrijf moet
zich vooral inpassen in circulaire projecten.
En zal daarbij op zoek moeten gaan naar
circulaire partners om deze te realiseren.
Waardoor je je de facto deels afsluit voor de
huidige niet-circulaire economie, die vandaag
nog veel groter is.”
“De toekomst van onze economie zal
circulair zijn … of niet”
“Dus waarom zou je die investering doen?
Wel, willen we een toekomst blijven hebben
op onze planeet, dan is deze radicale omslag
absoluut nodig. En liever vandaag dan
morgen. Dus is het op zijn minst interessant
om je nu al te informeren, ideeën op te
doen, na te denken over toekomstige
mogelijkheden.”
De lessen zijn hoofdzakelijk online,
wat wellicht het beste past bij deze
onderwerpen?

Alex: “Inderdaad. In onze cursussen kiezen
we bewust voor een blended traject. Met een
grote nadruk op het online lesgeven. Leuke
insteek daarbij is dat we tijdens de tweede
les de ‘carbon footprint’ berekenen van
zowel online als fysieke lessen. Dit overtuigt
iedereen meteen om de wagen thuis te laten
en vooral online te leren en oefenen.
Jonathan: “Al zijn er ook duidelijk
aantoonbare voordelen om elkaar heel af
en toe ook fysiek te ontmoeten voor een
klassikale les. Die combinatie blijft erg
waardevol.”
Alex: “Naast de theorie zetten we sterk
in op praktijkgerichte oefeningen waarin
deelnemers concrete plannen uitwerken
voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld, hoeveel
zonnepanelen kunnen er op het dak, op welke
positie, met welke investeringskost? En wat is
daarbij de terugverdientijd, de milieu-impact?
De resultaten van dergelijke oefeningen
vormen de ideale aanzet voor de volgende
klimaatneutrale investering.”
Welke profielen zien jullie vaak terugkeren
bij de cursisten?
Jonathan: “Die zijn heel divers. Bedrijfsleiders,
HR-medewerkers, facility managers,
consultants, mensen die hun carrière een
nieuwe wending willen geven … Eén ding
bindt hen: ze zijn allen supergemotiveerd om
te werken aan een betere wereld zonder dat
we daarbij moeten inboeten aan welvaart.
Integendeel zelfs.”
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ONDERNEMERSCHAP ZIT IN ONS DNA
Wist je dat ondernemerschap één van de centrale pijlers is bij Syntra?
Binnen elke langdurige opleiding zit een element ondernemerschap
verwerkt. Dit betekent dat je helemaal voorbereid bent als je daarna op
eigen benen wil staan. Wij zien nu al de ondernemer in jou!
Maar... een eigen zaak opstarten, hoe gaat dat precies? Om te beginnen is
er een groot verschil tussen Brussel en Vlaanderen.
Lees vooral verder:

IN BRUSSEL

IN VLAANDEREN

Voorwaarde: in Brussel (en ook Wallonië)
heb je een attest bedrijfsbeheer nodig
om een ondernemingsnummer aan te
vragen. Dit kan door de opleiding Start
Me Up te volgen.

In Vlaanderen kan je sinds september 2018 meteen - dus
zonder een attest bedrijfsbeheer - als zelfstandige starten.
Wil je echter goed voorbereid met je eigen onderneming
starten, dan vul je jouw programma best aan met een
‘Start Me Up’-opleiding.

Start Me Up?
Start Me Up begeleidt je in jouw droom naar
ondernemerschap. De focus bij deze specifieke
ondernemersopleiding ligt op coaching en het
aanleren van ondernemende vaardigheden.
De kennis van de diverse thema’s (financieel
beleid, marketing, verkoop, wetgeving, wie ben
je als ondernemer en toekomstgericht denken)
komt ook hier aan bod, maar het theoretische
luik legt de focus op wat jij nodig hebt in deze
fase van opstart als zelfstandige. Je maakt deel
uit van kleinere groepen, waardoor je sneller
door de materie gaat en veel praktische zaken
bijleert. Doorheen de opleiding werk je aan
je eigen ondernemingsplan en ontvang je een
haalbaarheidsadvies.

De opleiding is een weloverwogen mix
van klassikale momenten, online lessen en
e-content die je op zelfgekozen momenten
kan verwerken. Daarbovenop voorzien we
een intakegesprek met de ondernemerscoach
en zijn er verschillende coachingmomenten
geïntegreerd, individueel én in groep. Na het
volgen van deze opleiding beschik je over de
nodige ondernemerskennis en vaardigheden en
heb je een goed zicht op de haalbaarheid van
jouw ondernemersidee in hoofd- of bijberoep.
NIEUW: vanaf dit jaar is het ook mogelijk om
een volledig online traject van Start Me Up te
volgen. Je doorloopt dezelfde leerstof, maar dan
online. Tijdens een tweetal online groepslessen én
individuele (online) coaching pas je de aangeleerde
thema’s toe op jouw eigen ondernemersdroom en
krijg je de nodige feedback.
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TRANSPORT & LOGISTIEK

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Junior customs consultant

WERKPLEKLEREN





Customs consultant (vervolgopleiding)

WERKPLEKLEREN





Junior supply chain officer

UKKEL



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Veiligheid voor deksmannen
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VEILIGHEID & PREVENTIE

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

Inbraakbeveiliging - basisopleiding conceptie



Inbraakbeveiliging - basisopleiding installatie en onderhoud



Inbraakbeveiliging - basisopleiding leidinggevend personeel



Privédetective



GENT

Cybersecurity analist



Cybersecurity engineer



BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

EHBO: basisopleiding hulpverlener

BRUSSEL

GENT

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS







Inbraakbeveiliging - bijscholing conceptie





Inbraakbeveiliging - bijscholing installatie en onderhoud





Inbraakbeveiliging - bijscholing leidinggevend personeel
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VOERTUIGEN & METAAL

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

AUTO:

Onderhoudsmecanicien personenwagens
en lichte bedrijfsvoertuigen

WERKPLEKLEREN



Fietshersteller

WERKPLEKLEREN



Fietstechniek

WERKPLEKLEREN



BROMFIETS / MOTORFIETS:

Motor- en bromfietstechnicus
FIETS:

Fietsvakhandelaar




LASSEN:

Polyvalent lasser
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UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

AUTO:

Initiatie carrosserietechniek



Oldtimerrestaurator



BROMFIETS / MOTORFIETS:

Herstellen en renoveren van fietsframes



Mecanicien bromfietsen en motorfietsen



Technicus bromfietsen en motorfietsen (voorkennis vereist)



Ondernemer bromfiets- en motorfietsbedrijf (voorkennis vereist)



FIETS:

Fietshersteller





Fietshersteller - fietstechnicus



Fietsvakhandelaar (voorkennis vereist)



Elektrische fietsbatterij-analist (voorkennis vereist)



Technicus elektrische fiets (voorkennis vereist)





LASSEN:

Introductie MBME lastechniek





Introductie MIG/MAG lastechniek





Introductie TIG lastechniek





Polyvalent lassen - basis
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DUAAL LEREN BIJ SYNTRA

Ben je een doener, minstens 15 jaar en wil je graag aan de slag?
Kies voor duaal leren bij Syntra.
 praktijkleren  persoonlijke trajectbegeleider  diploma
Duaal leren is dé praktijkopleiding bij uitstek. Je leert de nodige skills op je werkplek
gedurende 4 dagen per week onder begeleiding van een mentor of vakexpert.
Daarnaast volg je 1 dag les op een Syntra-campus.
Volgens onderzoek is werkplekleren, onder begeleiding van een vakexpert,
de beste en snelste manier om een vak te leren.  Tsjakka!

DE SNELSTE WEG NAAR WERK
Het grootste voordeel van duaal leren is de hoge kans op tewerkstelling. Naast
je officieel attest (getuigschrift of diploma secundair onderwijs) krijg je een pak
werkervaring mee. Door je praktijkervaring ben je een aantrekkelijke partij voor
bedrijven. Vaak krijg je zelfs al tijdens de opleiding een vast contract aangeboden op
jouw werkplek.

WERKPLEKLEREN IS TOP WANT…
 Je leert al doende & je verdient bij
 Je blijft ten laste van je ouders voor het Groeipakket
 Je staat sterk op de arbeidsmarkt, met een diploma én werkervaring op zak
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MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Administratief medewerker

BRUSSEL

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS







Assistent (inter)nationaal goederenvervoer

TOUR
& TAXIS

UKKEL



Automecanicien





Bakker



Begeleider in de kinderopvang



Beveiligingstechnicus



Carrosserie



Commercieel assistent



Elektrotechnische installateur



Elektrische installaties



Elektrotechnicus



Fietshersteller





Fietsinstallaties



Fitnessbegeleider



Haarverzorging



Installateur cv en sanitair



Installateur elektrotechnische basiscomponenten



Installateur gebouwenautomatisering



Installateur nutsvoorzieningen



Kapper





Kapper-stylist



Keukenmedewerker



Kinderbegeleider



Kok - restauranthouder



Machinaal houtbewerker







Medewerker fastfood



Medewerker hout



Metselaar



Onthaal, organisatie en sales



Paardenhouder



PC-technicus
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MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Polyvalent lasser

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



Restaurant en keuken



Sanitaire en verwarmingsinstallaties



Schilder



Schoonheidsspecialiste



Slager





Technicus hernieuwbare energietechnieken



Technicus inbraakbeveiligingssystemen



Technicus installatietechnieken



Tuinaanlegger



Verkoper



Verzorgende / zorgkundige



Winkelmedewerker

36 MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA



SYNTRADUAAL.BE








CONTACT & CAMPUSSEN
Praktijkgerichte en professionele opleidingen, ’s avonds of
overdag in Aalst, Asse, Brussel, Gent, Sint-Niklaas en Ukkel.

Campus Aalst

Campus Gent

Campus Tour & Taxis

Wijngaardveld 9,
9300 Aalst

Autoweg-Zuid 3,
9051 Gent

Havenlaan 86c, bus 209,
1000 Brussel

Campus Asse

Campus Sint-Niklaas

Campus Ukkel

Z.5 Mollem 20,
1730 Asse

Hogekouter 1,
9100 Sint-Niklaas

Stallestraat 292,
1180 Brussel

Vragen? Wij zijn er voor je.
SYNTRA
BRUSSEL

SYNTRA
MIDDEN-VLAANDEREN

Je kan ons telefonisch bereiken
op 02 421 17 70 of via mail op
info@syntrabrussel.be.

Contacteer ons klantencentrum via
info@syntra-mvl.be of bel ons op
078 157 158.

Surf voor meer info naar onze
website: syntrabrussel.be.

Surf voor meer info naar onze
website: syntra-mvl.be.
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V.u.: Thierry Semey, Syntra Midden-Vlaanderen, Campus Gent, Autoweg-Zuid 3, 9051 Gent

