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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 checklist.

Eens kijken of je er helemaal klaar voor bent.

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 
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 als zelfstandige.

Met een enthousiast team
SYNTRA Brussel stoomt je al sinds 
2003 klaar voor de arbeidsmarkt. 
Met een ervaren team van 22 
medewerkers, 200 docenten en 
2.000 cursisten. 

Met twee 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 twee campussen
SYNTRA Brussel vind je in centrum 
Brussel (campus Tour&Taxis) en 
op de grens Ukkel-Drogenbos 
(campus Ukkel). Samen goed voor 
29 leslokalen, 14 ateliers en 1 
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. Bovendien kan je dankzij 
die praktijkervaring sneller een job vinden.

Een cursus ondernemen
Bij SYNTRA Brussel leer je standaard wat ondernemen is: in elke richting kan je de 
cursus Bedrijfsbeheer volgen. Wil je later je eigen baas worden, dan zit je hier goed.

Een snel traject
Je volgt minimum 2,5 dagen per week les. Een opleiding duurt minimum 6 maanden en 
maximum 2 jaar. Afhankelijk van de opleiding die je kiest. Bovendien kan je een opleiding 
perfect combineren met een stage, deeltijdse job of zelfs andere opleidingen.

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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BEAUTY & 
GEZONDHEID
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is het doel. 
Voor jezelf en voor je klanten, die je graag in de watten legt. 
Je laat mensen stralen met een fijne gelaatsverzorging, je 
zorgt dat ze ontspannen dankzij de juiste massage, je legt 
frisse accenten als kapper of nagelstylist en je adviseert 
ze over de nieuwste trends en producten.

Allround make-up artist 1 jaar
Licht uit, spot aan. Jouw werk staat altijd in 
de aandacht. Als make-up artist ontdek je de 
geheimen van tv-, film- en theatergrime. Je 
leert onder andere werken met expressies, 
schaduwen en accenten, en maakt kennis 
met face- en bodypainting. Jouw geheim? Je 
bent steeds op de hoogte van de nieuwste 
trends in de mode- en theaterwereld.

Gespecialiseerd voetverzorger 1 jaar
Met de huidige vergrijzing blijft de vraag 
naar voetverzorgers stijgen. Niet alleen 
privé-personen, maar ook ziekenhuizen en 
rusthuizen hebben ze steeds nodig. Als 
voetverzorger voorkom en behandel je 
huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast 
geef je ook professioneel advies over 
schoenen en voethygiëne. 
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Herborist 1 jaar
In de opleiding herborist leer je alles over 
kruiden en hun toepassingen . Na een 
stevige basis theorie leer je uitgebreid 
kruidenbereidingen maken. Wil je graag 
straks een natuurwinkel openen? Ook dit 
komt aan bod in de cursus.

Kapper 1 jaar Duaal leren
Knippen, kleuren, stylen, brushen. Als 
kapper leer je alle kneepjes van het vak. 
Jouw taak? Mensen laten schitteren. Die 
grote glimlach in de spiegel, daar doe je het 
voor. Maar je leert ook de zakelijke kant: hoe 
met klanten communiceren, hoe je de stock 
met verzorgingsproducten beheert en hoe 
je die producten aan je klanten verkoopt.

Duaal Leren
60% van je opleidingstijd 
spendeer je in een erkend 
leerbedrijf en 40% leer je 
op de campus.
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De ene dag sta je op een filmset, 
de andere dag backstage tijdens 
een modeshow of bij een bruid 
thuis. Je moet dan niet alleen 

je technieken en kleuren goed 
kennen, maar ook flexibel zijn. Die 

kennis wil ik doorgeven in een 
losse en gezellige klassfeer, waar 
cursisten samen kunnen groeien.

DAISY VAN WINKEL, 
DOCENT MAKE-UP

Schoonheidsspecialist met 
bedrijfsbeheer 1 jaar
Mensen mooi maken. Gelukkig maken 
zelfs. Bestaat er een mooiere job? Als 
schoonheidsspecialist krijg je les in 
manicure, pedicure, massage, make-up 
en lichaams- en gelaatsverzorging. Je leert 
alles over cosmetische behandelingen bij 
vrouwen én mannen. Bovendien krijg je ook 
het vak Bedrijfsbeheer waarmee je nadien je 
eigen schoonheidssalon uit de grond stampt.

Schoonheidsspecialist met 
specialisatie kunstnagels 1 jaar
Je volgt de algemene opleiding tot 
Schoonheids-specialist en daarnaast focus 
je het hele jaar door op je specialisatie. 
Je gaat onder andere dieper in op 
handhygiëne, op de anatomie van huid- en 
nagelziektes en het belang van kwalitatieve 
producten. Je leert tot slot ook de voor- en 
nadelen van gel- en acrylnagels.



PA
G

IN
A 

9

Schoonheidsspecialist met 
specialisatie allround make-up 1 jaar
Je volgt de algemene opleiding tot 
schoonheids-specialist en daarnaast focus 
je het hele jaar door op je specialisatie. Als 
allround make-up artist, ook wel grimeur 
genoemd, leer je een gezicht subtiel opmaken 
of onherkenbaar transformeren. Leer je 
speciale effecten maquilleren tijdens de lessen 
tv-, film- en theatergrime. En leef je je creatief 
uit tijdens de lessen face- en bodypainting. 

Schoonheidsspecialist met 
specialisatie visagie 1 jaar
Je volgt de algemene opleiding tot 
schoonheidsspecialist en daarnaast focus
je het hele jaar door op je specialisatie. 
En daar leer je veel: kleurenleer, 
penseeltechnieken, de perfecte teint, dag- 
en avondmake-up, smokey eyes en meer. 
Kortom, de nieuwste make-up trends en 
toepassingen voor een perfecte look.

Ontdek het volledige 
programma van deze 
opleidingen op
 SYNTRABRUSSEL.BE
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CREATIEF
Als jonge creatieveling zit je nergens beter dan in Brussel. 
Hoe dat komt? Een mix van culturen, talentvolle artiesten 
en heel veel mogelijkheden. Leef je creatief uit als fashion 
designer, verleg je grenzen als meubelstoffeerder of  
verfijn je talent als interieurdesigner.

Fashion designer 2 jaar
Je wil een carrière in de mode-industrie? 
Stap voor stap ontwerp je een volledige 
collectie die helemaal aansluit bij je 
persoonlijk stijl. Samen met de docenten ga 
je jouw ontwerpen tot leven brengen. Je leert 
patroon- en modeltekenen, materiaalkennis, 
naaitechnieken en meer. Als Fashion designer 
beheers je de creatieve processen en 
technische aspecten van het vak.

Interieurinrichter 1 jaar
Geef je om ruimte? En goed wonen? 
Als Interieurinrichter leer je onder andere 
een privéwoning inrichten voor klanten. Je 
ontdekt de geheimen van een goeie indeling. 
Je maakt maquettes en moodboards. Na 
deze opleiding kan je plannen tekenen, lezen 
en bijsturen en kan je met verschillende 
ontwerpsoftwares aan de slag.
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Meubelstoffeerder 1 jaar
Een job in verval? Niets van. Nu de 
circulaire economie volop opkomt, 
recycleren mensen hun oude meubels. Als 
meubelstoffeerder leer je onder andere 
stoelen en banken herstofferen volgens 
de regels van de kunst. De nadruk ligt op 
stofferen op moderne wijze maar ook de 
klassieke manier komt aan bod. Met deze 
technieken leer je alles tot in de puntjes 
afwerken. Jouw ogen missen geen enkel 
detail meer.

Je leert de ambacht van ervaren 
goudsmeden, die gepassioneerd 

zijn door het vak. Deze opleiding is 
een springplank geweest voor mijn 

carrière: ik werk nu voor een goudsmid 
en ben zelfstandige in bijberoep.

BRENDA KESTEMONT,  
CURSIST GOUDSMID

Lingerieontwerper 1 jaar
De juiste lingerie vinden kan een hele 
uitdaging zijn. Een goede pasvorm is 
belangrijk, maar het oog wil ook wat. In 
deze opleiding krijg je een stevige basis 
naaitechnieken. Je leert patronen opbouwen 
van bh’s, slips, body’s, corsetten en 
badpakken. Meer nog: je voert je ontwerpen 
uit, en bepaalt als volleerde ontwerper in 
welke materialen je dat doet.

Goudsmid 1 jaar
Heb je oog voor detail, schoonheid 
en vormgeving? Als goudsmid leer je 
stap voor stap alle technieken van deze 
eeuwenoude ambacht. Onder begeleiding 
van hedendaagse juweelontwerpers 
en goudsmeden, ontwerp je en bewerk 
je edelmetalen tot juwelen en leer je ze 
verkopen.

Ontdek het volledige 
programma van deze 
opleidingen op
 SYNTRABRUSSEL.BE
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DIENSTEN
Ben je vlot? Heb je een talenknobbel? Wil je klanten – 
opgelet: hip woord – servicen? Dan moet je aan de slag in 
de dienstensector. De grootste sector van ons land. Maar 
tegelijk ook de sector met een stevig knelpuntberoep. 
Dat van administratief bediende. 

Wanneer ik lesgeef, maak 
ik altijd de link met de 

werkvloer. De tips & tricks 
zijn afgetoetst aan de 

werkelijkheid. We focussen 
op praktische oefeningen en 
instrumenten om later goed 

te kunnen functioneren. 

ARIANE DIELTIENS, 
DOCENT ADMINISTRATIEF 

BEDIENDE

Commercieel administratief 
bediende 1 jaar
“Ik heb maar twee handen”, zouden de 
meesten zeggen. Maar jij niet. Jij bent gewoon 
een administratieve duizendpoot. Je start 
met een basisopleiding tot administratief 
bediende. Daarna leer je onder andere actief 
luisteren, overtuigende presentaties maken 
en krijg je een initiatie tot marketing. 
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Het organiseren van sportevents, 
het zakelijk begeleiden van sporters of 
het uitwerken van een sportbeleid voor 
clubs, federaties of gemeenten. In deze 
opleiding leer je werkelijk het reilen en 
zeilen van de sportwereld. Erna kan je 

perfect als professional starten!
 

TILLE SCHEERLINCK
DOCENT SPORTMANAGER

Meertalig administratief  
bediende 1 jaar
Spraakwaterval? Organisatorisch talent? 
Talenknobbel? Als meertalig administratief 
bediende ben je het allemaal. Je start met een 
basisopleiding tot administratief bediende. 
Daarna ligt de focus op taalkennis  en 
communicatietechnieken. Je leert zakelijke 
brieven, mails en presentaties opmaken. 
Dankzij de lessen Frans, Duits, Engels en 
Spaans kan je ook vlot communiceren met 
internationale klanten.

Sportmanager 1 jaar
Sta je op en ga je slapen met sport? 
Dan heb je je perfecte opleiding 
misschien gevonden.  Als sportmanager 
leer je de juiste strategie ontwikkelen, 
financiën beheren en sponsorcontracten 
onderhandelen. Je vergroot je skills als 
manager en ontdekt hoe je een gezond 
bedrijf uitbouwt in de sportwereld. Je 
kan een sportorganisatie commercieel, 
financieel en juridisch ondersteunen.

Ontdek het volledige 
programma van deze 
opleidingen op
 SYNTRABRUSSEL.BE
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HORECA & 
VOEDING
Belgen zijn Bourgondiërs. Eten en drinken doen we graag. 
En veel. Als brood- en banketbakker is er een belangrijke 
taak voor je weggelegd. Elke Belg goed gezind én goed 
gevuld aan zijn dag laten beginnen. Met kraakvers brood, 
verse pistolets en artisanale croissants.

Brood- en Banketbakker 1 jaar Duaal leren
Niets heerlijker dan vers brood. Als Brood- en 
banketbakker leer je alle technieken die een 
moderne warme bakker moet kennen. Je leert 
onder andere brood, deeg, chocolade en patisserie 
maken. Je ontdekt de richtlijnen rond hygiëne in de 
voedingssector. Na je opleiding Bedrijfsbeheer weet 
je ook hoe je met succes een bakkerij kan runnen.

Als je gegarandeerd werk wil, kies 
dan voor Brood- en banketbakker. 

Een beroep dat ondertussen niet zo 
zwaar meer is vergeleken met dertig 
jaar geleden. Alles is meer en meer 
geautomatiseerd, waardoor ook de 

nachturen beperkt zijn.

DIDIER VAN HOOF,  
DOCENT BROOD-EN BANKETBAKKER

Ontdek het volledige 
programma van deze 
opleidingen op
 SYNTRABRUSSEL.BE
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BEDRIJFSBEHEER
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 businessplan van je zaak 
waarmee je naar je bank of boekhouder stapt.

NIEUW IN 2020
SYNTRA BRUSSEL breidt haar aanbod uit met de volgende opleidingen:

Florist
In deze opleiding krijg je alle technieken van het moderne bloembinden 
onder de knie en leer je werken rond verschillende thema’s 

Begeleider kinderopvang
Leer alles wat je moet weten over de verzorging, opvang en opvoeding 
van baby’s en peuters

Accounting Support Assistant 
Combineer jouw social skills en passie voor IT 
met boekhoudkundige kennis. 

Netwerkbeheerder
Als netwerkbeheerder leer je netwerken ontwerpen, 
opzetten, beheren, onderhouden en beveiligen.

Restauranthouder Duaal leren
Je droomt ervan je eigen horecazaak te runnen? 
Dan is deze praktijkgerichte opleiding echt iets voor jou.

Ontdek het volledige 
programma van deze 
opleidingen op
 SYNTRABRUSSEL.BE
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MEDIA & ICT
Webdesigner 1 jaar
Snel, duidelijk en gebruiksvriendelijk. Zo willen 
mensen vandaag hun websites. Jij deelt die 
mening en leert daarom websites, apps en 
intranets bouwen volgens de laatste trends. 
Je gebruikt ook verschillende design- en 
ontwikkelingstools, je leert vragen van klanten 
grondig analyseren en budgetten beheren.  
Ben je creatief en technisch aangelegd?  
Dan is dit de opleiding voor jou.

Het beste aan de opleiding 
vind ik de vrije dagen. Doordat 
je niet de hele week les krijgt, 

heb ik thuis veel tijd om de 
praktijk verder in te oefenen 

en eventueel bijkomende info 
op te zoeken. 

BRAM DE RUDDER,
CURSIST WEBDESIGNER

Ontdek het volledige 
programma van deze 
opleidingen op
 SYNTRABRUSSEL.BE
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BOUW & 
TECHNIEK
Bijna elke Belg heeft een baksteen in de maag, maar 
niet elke Belg is even handig. Daarom is een opleiding 
tot goede vakman nog altijd de beste oplossing. Of je 
nu morgen als meubelmaker of installateur centrale 
verwarming & sanitair aan de slag wil. Je leert bovendien 
duurzaam, veilig en doordacht werken.

Meubelmaker 
& Interieurbouwer 1 jaar
Droom je van eigen handgemaakte 
meubels? Als meubelmaker & 
interieurbouwer beheers je complexe 
houtverbindingen. Je leert kasten op maat 
maken en plaatsen, meubels ontwerpen en 
uitwerken. Aan de hand van software leer je 
nauwkeurige werktekeningen opmaken en 
fouten vermijden. 

Fietshersteller 1 jaar Duaal leren
Ligt techniek jou en ben je geboeid 
door de wereld van fietsen? Dan is deze 
opleiding vast je ding. Je onderhoudt, 
herstelt en vervangt onderdelen en 
de uitrusting van fietsen volgens de 
veiligheidsvoorschriften en de regelgeving 
om ze rijklaar te maken. 

Elektrotechnisch  
Installateur 1 jaar Duaal leren
Red wire? Blue wire? De rode draad in 
deze opleiding is sowieso veiligheid. 
Als elektrotechnisch installateur leer 
je huishoudinstallaties, -toestellen en 
-toebehoren installeren, aansluiten, 
herstellen en onderhouden. Dankzij al  
de praktijkervaring vind je als vakman in  
1, 2, 3 werk.

Mijn stageplaats is geweldig. 
Ik werk op een grote werf en 
vaak mag ik dan zelf aan de 
slag. De begeleiding van de 
docent helpt natuurlijk ook: 

we kunnen hem alles vragen 
en hij staat 24/7 klaar.

SÉBASTIEN MATTHYS,
CURSIST 

ELEKTROTECHNISCH 
INSTALLATEUR

Duaal Leren
60% van je opleidingstijd 
spendeer je in een erkend 
leerbedrijf en 40% leer je 
op de campus.
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DUAAL LEREN
Duaal leren of werkplekleren is een opleidingsvorm waarbij je meer tijd doorbrengt 
op de werkvloer dan in het klaslokaal. Docenten en leerbedrijven stemmen theorie zo 
beter af op de praktijk. Binnen SYNTRA Brussel zijn er twee duale opleidingsvormen: 
Leertijd en PACT.

PACT
Voor jongeren vanaf 18 jaar.

60% van je opleidingstijd doe je werkervaring op in een erkend leerbedrijf en 40% krijg je 
ondersteunende theorie en praktijk op de campus.

Je sluit letterlijk een PACT met je docent, competentiecoach en praktijkopleider.

 
VDAB
Vandaag kan je al de PACT opleidingen Kapper, Elektrotechnisch Installateur en Brood- en 
banketbakker volgen. Bovendien zijn ze als opleidingstraject voor werkzoekenden erkend 
door de VDAB EN volledig gratis als je werkloos bent.

Interesse in duaal leren vanaf 15 jaar?  
Ontdek Leertijd

Voor jongeren van 15 tot 25 jaar

1 dag per week volg je les op de campus

4 dagen per week sta je op de werkvloer

Je behaalt er een getuigschrift van 
beroepskennis en/of onderwijsstudiebewijs.



LEER LEREN
Hoe begin je aan je cursus? Hoe maak 
je een studieplanning op? Hoe maak je 
samenvattingen? 

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 en praktische tips. 

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

De lessen zijn aangepast aan het niveau Nederlands. 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. 
Wil je meer weten of een afspraak maken? 

Stuur een e-mail naar taalbeleid@syntrabrussel.be. 
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Werk je overdag? Of wil je 
een bijscholing volgen? Bekijk 
het volledig aanbod dag- en 
avondopleidingen op
SYNTRABRUSSEL.BE

VIND JE GOESTING OP 
SYNTRABRUSSEL.BE
Campus Tour&Taxis
Havenlaan 86c, b 209, 1000 Brussel
info@syntrabrussel.be • T 02/421 17 70
 
Bereikbaarheid 
Vanaf Brussel-Noord:         14, 15: halte Thurn & Taxis
Vanaf Brussel-Centraal:         2: halte Yser of Ribaucourt
Gratis shuttledienst tussen Tour&Taxis en het Noordstation

Campus Ukkel
Stallestraat 292, 1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be • T 02/331 68 01
 
Bereikbaarheid 
Vanaf Brussel-Noord:           4, 32: halte Kruispunt Stalle
Vanaf Brussel-Centraal:          4, 82, 32: halte Kruispunt Stalle
De campus ligt op de grens Ukkel-Drogenbos.

Volg ons via
#SYNTRABRUSSEL
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