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Midden 2018 nam Eddy Marstboom afscheid als voorzitter van de raad van 

bestuur. Een functie die hij 12 jaar lang met veel toewijding heeft uitgeoefend, 

en waarvoor ik hem hier nog eens uitgebreid wil bedanken. Als nieuwe 

voorzitter hoop ik om minstens op hetzelfde elan als Eddy verder te gaan.

De compacte ploeg achter SYNTRA Brussel werkte afgelopen jaar voor meer 

dan 200 docenten en meer dan 4.000 cursisten. Met als extra stimulans: 

de groeiende groep Brusselse cursisten. Een trend die volledig beantwoordt 

aan de opdracht van de Vlaamse overheid én die ons ook door de Brusselse 

overheid een erkenning als waardevol opleidingscentrum oplevert.

 

Sterker nog: vanuit onze strategische verankering met Brussel willen we 

anderstaligen nog actiever ondersteunen om het Nederlands onder de knie 

te krijgen. Met een specifieke taal- en leercoach moeten we bovendien hun 

slaagkansen vergroten. En ook met onze PACT- en duale opleidingen richten 

we onze pijlen op de stedelijke doelgroepen. Zo verhogen we opnieuw de kans 

om sneller in de arbeidsmarkt te stappen.

Verder blijven we ook innoveren in onze opleidingen om te beantwoorden aan 

de actuele trends en aan de grootste behoeften van een grootstad. Daarvoor 

werken we uitgebreid samen met ons netwerk van Brusselse partners. Een 

netwerk dat we trouwens constant blijven uitbreiden. En ook in de rest van 

Vlaanderen willen we sterker samenwerken. Met onze collega’s van alle andere 

SYNTRA’s richtten we daarom de koepelorganisatie Syntrum op.

Tot slot rondden we in 2018 ook onze strategische denkoefening af. Het 

resultaat is het strategische beleidsplan Spiralus IV. Voor de volgende vier jaar 

is dat plan het kader voor de verdere uitbouw van SYNTRA Brussel. Eentje dat 

voor een positieve impact moet zorgen binnen én buiten de vier muren van 

onze campussen.

Veel leesplezier,

Nancy Van Espen

voorwoord
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Hoogtepunten

PACT en duaal leren

Volgens Google Year in Search wilde de Belg in 
2018 weten hoe snel een zonnebloem groeit, hoe 
je slijm maakt zonder lijm en hoe Tinder werkt.

Onze cursisten wilden vooral weten hoe ze zich 
inschreven voor een PACT-opleiding. Want door 
het succes van 2017 zetten we ook vorig jaar de 
samenwerking met VDAB verder.

Ter herinnering: een PACT-opleiding is een traject 
voor jongeren vanaf 18 jaar dat werkplekleren 
én campusleren combineert. Brussels minister 
Gosuin was in het schooljaar 2016-2017 mee 
de drijvende kracht achter dit opleidingstraject. 
Vandaag is zo’n traject trouwens helemaal gratis 
voor werkzoekenden. 

aprilmaart juni

september

decembernovember

oktober

Baltic Amber Expo
Begin maart stelden cursisten 
van SYNTRA Brussel en het 
Brusselse Institut Jeanne 
Toussaint hun hedendaagse 
juweelcreaties met amber voor. 
Dat deden ze in samenwerking 
met de stad Gdansk en enkele 
Poolse juweelontwerpers.

Open Lesweek
Derde editie, topeditie. 

De Open Lesweek 
zorgde ondanks het 

slechte weer voor 
een recordopkomst. 
En dat resulteerde in 

meer inschrijvingen 
dan vorig jaar. 

SYNTR’Art
Het is ondertussen een klassieker. In juni organiseert 
de opleiding galeriehouder haar tweedaagse 
kunstbeurs. Op het programma: vijf cursisten die twee 
dagen lang één kunstenaar naar voor schuiven. Dit jaar 
vielen hun kennersogen op de werken van Dominique 
Vangilbergen, Geert De Smet, Emmy Asakura, Sylvia 
Vandewalle en Mariola Wawrzusia. Vlaams minister 
van Cultuur – en notoir Brusselaar – Sven Gatz bleek 
onder de indruk. 

Meer PACT 
Na een geslaagd 

proefproject met de 
opleiding Elektrotechnisch 

Installateur kregen ook 
de opleidingen kapper en 

brood- en banketbakker 
een PACT-label. In totaal 

startte het schooljaar 2018-
2019 met 36 cursisten. Een 
verdrievoudiging tegenover 

het vorige schooljaar.

Brussels Fashion Days
Meer dan 10.000 modeliefhebbers 

zakten vorig jaar af naar de Brussels 
Fashion Days. Bijzonder is dat jonge, 

startende ontwerpers hier gratis 
een stand krijgen dankzij een hele reeks 

sponsors. Op het programma stonden 
vier modeshows, een 40-tal fashion pop-

upstores en een School’s Street. Hier kwam 
SYNTRA Brussel de opleidingen uit de sector 

Mode & Textiel promoten. Naast andere 
kleppers als de Haute Ecole Francisco 

Ferrer, Ecole des Arts de Saint-Luc, HELMo 
Mode en La Cambre.

Nieuwe 
opleidingen
Zoals elk jaar 
lanceerden we 
ook weer enkele 
nieuwe opleidingen: 
Stripauteur, 
Java Developer, 
Sportmanager, Urban 
Farmer en Coach 
Circulaire Economie.

FaKtory Infini
In december organiseerde cursiste 
Niki De Schrijver in Kortrijk een 
beurs rond duurzaamheid. Een eco 
fashion & lifestyle event dat mensen 
wilde inspireren richting een lokale 
circulaire mode- en textielindustrie. 
Meer nog: het zette ook bestaande 
innovatieve en duurzame 
ontwikkelingen uit de regio in de verf.

Jewelry Award Expo
Eindigen doen we met goed nieuws. Op de 
veertiende editie van de Jewelry Award – 
een ontwerpwedstrijd tussen verschillende 
Vlaamse scholen – ging onze cursist 
Alexandre Hekkers met de eerste prijs lopen. 
Hij ontwierp een ring in het opgelegde thema 
barok. Het resultaat was een vergulde kubus 
met kleurrijke edelstenen. De creaties van 
alle deelnemers waren eind vorig jaar te zien 
in twee expo’s, in het Antwerpse DIVA en op 
Tour&Taxis.
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MEER CURSISTEN 

UIT BRUSSEL

Nieuwe opleid ingen 
bij SYNTRA Brussel

Coach Circulaire Economie
Dat klimaat en duurzaamheid actuele thema’s zijn, dat hoeft niemand nog te zeggen. Ook 
SYNTRA Brussel wil meewerken aan een beter milieu en dus voegden we vorig jaar de opleiding 
Coach Ciculaire Economie toe aan het aanbod.

De opleiding is een samenwerking met bio-ingenieur Rob Renaerts van het Brusselse Coduco 
(Consommation Durable/Duurzame Consumptie). Tijdens deze opleiding leren cursisten om 
het model van de circulaire economie correct toe te passen in een bedrijf of organisatie.

Stripauteur
Bestaat er iets Belgischer dan strips? Ons land heeft een lange en rijke cultuur van striphelden. 
En dus kan je sinds vorig jaar je tekentalent botvieren in de opleiding Stripauteur. Misschien is 
het beroep wat in de vergetelheid geraakt, maar er ligt nog een serieuze markt open. Kinderen 
leren ermee lezen, de digital natives leven in een beeldcultuur en bedrijven durven strips kiezen 
om hun verhaal op een originele manier te vertellen.

In de opleiding komen zowel scenario, beeld, compositie, auteursrecht als het financiële aspect 
aan bod. 

Java Developer
Java is één van de meest gebruikte programmeertalen ter wereld. In een wereld die alsmaar 
digitaler blijkt, kan SYNTRA Brussel dus niet achterblijven. De opleiding Java Developer is een 
intense opleiding van twee avonden per week gedurende twee jaar.

Sportmanager
Makelaar heeft vandaag een negatieve bijklank. Met de opleiding Sportmanager leert SYNTRA 
Brussel je de strategische, financiële en ethische kant van de job. Elke sporter met een beetje 
ambitie wil zich graag omringen met professionele mensen. En zijn of haar manager is dan één 
van de belangrijkste functies in een miljardenbusiness.

“Het organiseren van sportevents, het zakelijk begeleiden van sporters of 
het uitwerken van een sportbeleid voor clubs, federaties en gemeentes. 
In deze opleiding leer je het reilen en zeilen van de sportwereld.” 
- Tille Scheerlinck, hoofddocent Sportmanager

Urban Farmer
Vertical farming, city farming, micro farming. Vandaag kweek je wortels niet alleen op het veld, 
maar ook in de stad. De opleiding Urban Farmer speelt in op deze trend en toont hoe je toch 
diverse en kwalitatieve producten oogst zonder tientallen hectare landbouwgrond. 

Wanneer ik lesgeef, maak ik altijd de link met de werkvloer. We geven geen literatuur of 
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SYNTRA Brussel 
blijft vollenbak 
vooruitgaan

Met nieuwe opleidingen
Wie vooruit wil, moet voorzienend zijn. Daarom zetten we hard in op de jobs van de toekomst. 
Nieuwe opleidingen zoals Sportmanager, Coach Circulaire Economie, Stripauteur of Urban 
Farmer kregen een plaats in het aanbod. Credits aan de sectormanagers die de opleidingen 
beter moet afstemmen op wat de Brusselse jobmarkt nodig heeft.
 

Met alternatieve lesvormen
Ook in 2018 zette SYNTRA Brussel verder in op online lessen. Zo willen we cursisten onder 
andere de nodige flexibiliteit geven in hun agenda, en het gependel beperken.

Daarnaast blijven we ook inzetten op alternatieve lestrajecten. Met bijvoorbeeld Duaal Leren 
en PACT begeleiden we jongeren naar een diploma, een getuigschrift of – natuurlijk – een job. 

Met verbeterd materiaal
Campus Ukkel kreeg de beloofde opfriswerken. En enkele opleidingen konden aan de slag met 
nieuw materiaal. Ook in 2019 willen we blijven vernieuwen.

Anderstaligen 
vinden weg naar 
SYNTRA Brussel

SYNTRA Brussel wil niet alleen anderstalige cursisten aantrekken, maar ze ook tijdens hun 
volledige traject helpen met taallessen. Per opleiding krijgen cursisten gerichte informatie over 
de specifieke taaleisen. Een breed taalbeleid doet de rest.
 
Zo kunnen cursisten die het Nederlands niet genoeg beheersen extra taallessen volgen via 
een taal-en leercoach. Die lessen volgen ze vóór of tijdens hun opleiding. Ze leren niet alleen 
de specifieke terminologie per opleiding, maar leren ook hun cursus beter begrijpen en 
structureren.

Om ook op taalvlak zo snel mogelijk vooruit te gaan, gebeuren de taallessen individueel of 
in kleine groepjes. Past een lesmoment niet in de agenda van een cursist, dan organiseert 
SYNTRA Brussel ook lessen ’s avonds en in het weekend.
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Meer cursisten 
uit Brussel
Vorig jaar volgden meer Brusselse cursisten een opleiding. Het aantal Brusselaars steeg van 
38% naar 41%. Een bewijs dat het werkt om Brussel beter te integreren in onze aanpak.

Verder zien we ook dat de proefprojecten rond duaal leren en PACT-opleidingen hun vruchten 
afwerpen. Maar liefst 36 cursisten vonden direct de weg naar de arbeidsmarkt via duaal leren.

In een context van hoge jeugdwerkloosheid en niet-ingevulde vacatures is dat een groot 
succes. Dat wil zeggen dat ook de kloof tussen gevraagde competenties op de arbeidsmarkt 
en de skills die je op school leert, aan het verkleinen is.

pionierswerk 
van duaal leren

Mogen we even opscheppen? De SYNTRA’s 
zijn de drijvende kracht achter duaal leren. 
En sinds kort achter de PACT-opleidingen. 
De proefprojecten bij onder andere SYNTRA 
Brussel zorgden dat de Vlaamse Overheid 
duaal leren hoger op de agenda plaatste.

Het idee wil een actueel probleem aanpakken: 
de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren. 
Met duaal leren stappen ze vroeg in hun 
schoolcarrière in een traject waarbij ze zowel 
op de werkvloer als in de klas een vak leren. 
Het grote voordeel is dat ze veel sneller de 
skills onder de knie krijgen die werkgevers 
zoeken.

Cijfers van minister van Onderwijs Hilde 
Crevits bewijzen zwart op wit het succes 
van duaal leren. Maar liefst 1.094 Vlaamse 
leerlingen kozen in 2018 voor zo’n traject. 
Bijna een verdrievoudiging tegenover 2017. 
Toen stapten maar 433 leerlingen in.

En ook bij SYNTRA Brussel zagen we een 
duidelijke stijging in het aantal cursisten die 
voor duaal leren kozen.

Partners
Om alle SYNTRA’s in Brussel en Vlaanderen 
te versterken, doen we een beroep op 
Syntrum. Twee jaar geleden richtten 
we deze organisatie op om de algemene 
belangen te verdedigen, een corporate 
communicatiebeleid uit te werken en 
samen onderzoek en ontwikkeling te 
organiseren.

Ateliers en leslokalen delen we met onze 
Franstalige tegenhanger EFP.

De opleiding UX Designer was afgelopen 
jaar een succes. Mede dankzij de expertise 
van het Kortrijkse digitale bureau Mobile 
Minds.

In 2017 rolde Volta, het kruispunt voor 
Elektrotechniek, samen met SYNTRA 
Brussel een proeftraject duaal leren uit. 
Vandaag zit dit traject vast in het aanbod. 
Bovendien kreeg elke cursist bij de start 
van het schooljaar een materiaalpakket 
cadeau van Volta.

In de opleiding Haute Couture Hoeden 
werkten we vorig jaar samen met het 
Kensington and Chelsea College of 
Further Education.

Met UNIZO en Tracé Brussel blijven we 
werken rond ondernemerschap.

Dankzij VGC konden we opnieuw 
investeren in uitrusting voor onze STEM-
opleidingen in de Leertijd.
Onze Brusselse leerlingen konden op deze 
manier in de sectoren van Elektro, CV/
Sanitair en meubelmaker genieten van 
up-to-date materiaal.
 
De Brusselse minister Didier Gosuin 
zorgde dat SYNTRA Brussel en de 
Franstalige collega’s van EFP konden 
investeren in materiaal en docenten. Onder 
andere het onthaal en de leefruimte van 
campus Ukkel kreeg een opfrisbeurt. En de 
opleidingen Horeca, ICT en Beauty kregen 
nieuwe toestellen.
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Spiralus IV
SYNTRA Brussel werkte vorig jaar een nieuw 
beleidsplan uit. Geen beleidsplan zoals je dat 
kent, maar een werkdocument. Een leidraad die 
de richting voor de volgende vier jaar aangeeft.

Samen met iedereen die van dicht of van ver 
bij onze organisatie betrokken is, willen we 
de vorm en de inhoud van dat plan constant 
laten groeien. Om de eenvoudige reden dat het 
onderwijslandschap volop aan het veranderen 
is. En dat we graag de vrijheid bewaren om 
hierop in te spelen.

Gebaseerd op 3 pijlers
Ambitie, Hardware en Software. Dat zijn de 
drie pijlers van Spiralus IV. Ze zijn gebaseerd 
op de huidige marktsituatie, een rondvraag bij 
cursisten en de richtlijnen op Vlaams, Brussels 
en Europees niveau.

Door de eerste twee luiken grondig aan 
te pakken, willen we op korte termijn een 
structurele impact hebben. Met het derde 
luik willen we op lange termijn een zichtbaar 
resultaat hebben in onze organisatie.

Raad van 
Bestuur

VOORZITTER
Nancy Van Espen

ONDERVOORZITTER
Olivier Auvray

DIRECTEUR 
AFGEVAARDIGD 
BESTUURDER
Patrick Vandenbussche

BESTUURDERS
Anton Vanassche
Badra Djait
Edward Phillips
Erlinde Eeman
Filip Van Mol
Jo Kusseneers
Bernard Walravens
Phillippe Ruelens
Rudy Van Geel
Sofie Leyten

De act iepunten van Sp iralus IV in het kort
ambitie hardware software

Een lerende 
netwerkorganisatie    

Digitaal 
basisplatform

 

binnen 4 jaar
• open organisatiecultuur 
• breed netwerk 

binnen 1 jaar
• één gemengd team met
   eigen bevoegdheid en   
   verantwoordelijkheid 

binnen 4 jaar
• technisch en pedagogisch
   uitgerust om digitalisering 
   door te voeren

binnen 1 jaar
• concreet globaal actieplan 
voor digitalisering

Meertalig

Onze vertrekpunten
• meertalige modules 
   en opleidingen 
• bredere reflectie met 
   Brusselse partners rond 
   taaltoegankelijkheid

HUB-campus 

binnen 4 jaar
• centrale leerdynamische plek    
   met flexibele werkruimtes 

binnen 1 jaar
• vinden van een ruimte 
   in de stad 
• uitgetekende toekomst voor 
   het gebouw in Ukkel

Klantbetrokkenheid

binnen 4 jaar
• iedereen denkt mee en geeft 
   mee richting aan aanbod 
   en organisatie

binnen 1 jaar
• oprichting van een 
   kompasraad

Duurzaam

Onze vertrekpunten
• circulaire economie 
• afvalbeheer en hergebruik 
   van lesmateriaal

Stedelijk divers

Focus op ondernemers

Onze vertrekpunten
• sterker focussen 
   op soft skills

Onze vertrekpunten
• sterkere band met onze 
   oud-cursisten

We moeten ondernemende 
krachten bundelen én 
blijven investeren in 
opleidingen en coaching. 
Samen gaan we op weg 
naar een vierde industriële 
revolutie.

Rudy Van Geel, 
bestuurder SYNTRA Brussel



Campus Tour&Taxis 

Havenlaan 86c, b 209
1000 Brussel

info@syntrabrussel.be 
02/421 17 70

Campus Ukkel 

Stallestraat 292
1180 Ukkel

info@syntrabrussel.be 
 02/331 68 01

VOLG  #SYNTRABRUSSEL  OOK  OP

Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor

Ondernemersvorming


