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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
Je vindt bij elke opleiding ook de campus waar de lessen doorgaan.
Bij SYNTRA Brussel kan je terecht in Ukkel of in Tour & Taxis. Bij SYNTRA
Midden-Vlaanderen volg je les in Asse, Aalst, Gent of Sint-Niklaas. Er is dus
altijd wel een campus in je buurt.

 Kies je onderwijstype
Je vindt per opleiding ook direct het type onderwijs dat je kan kiezen: voltijdse
opleidingen, dag- en avondopleiding of een PACT-opleiding. In die laatste
leer je minstens 60% van de tijd op de werkvloer. Ben je tussen de 15 en 25
jaar? Dan kan je ook in het traject Leertijd stappen. Je volgt dan een intensieve
opleiding op de werkvloer, afgewisseld met de nodige theorie.

 Kies voor het ondernemerschap
Je proeft bij SYNTRA automatisch van het ondernemerschap, ongeacht de
opleiding die je volgt. We focussen in de lessen voor een groot stuk op een
leven als zelfstandige of ondernemer: je leert onder andere inzichten en
vaardigheden om succesvol te starten met je eigen zaak.
Na je opleiding ga je naar huis met een rugzak vol kennis, 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 types opleidingen kan je bij SYNTRA volgen?
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WELKE TYPES OPLEIDINGEN
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!
Wat is het verschil tussen de opleidingstypes? En welke soort opleiding past het best voor jou?
Je ontdekt het op deze pagina’s. Het type opleiding is afhankelijk van de opleiding.

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Je secundair diploma op zak en enthousiast om snel een (nieuw) beroep aan te leren? Ervaren docenten
leren je de kneepjes van het vak en leiden je op tot een echte vakspecialist. Aan het einde van de rit ben je
klaar om de arbeidsmarkt te veroveren.

> Vanaf 18 jaar
> 6 maand tot 2 jaar
> minstens 17u les/week (min. 2,5 dagen/week)

VOORDELEN?
• Ruime praktijkervaring
• Ouders behouden recht op kinderbijslag
• Erkend getuigschrift of diploma

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

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
> 6 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
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.

> 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
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• Op de hoogte van de nieuwste trends
en technieken

PACT
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.

> Vanaf 18 jaar
> 3 maand tot 2 jaar
> Leren én werken (60% van de tijd op de werkvloer)

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

• Erkend getuigschrift of diploma
• Zeer grote kans op werk na afstuderen

LEERTIJD
Ben je tussen 15 en 25 jaar? En leer je liever door te doen dan door te luisteren? Dan is
Leertijd iets voor jou. Leer een stiel op de werkvloer en krijg les van ervaren vakexperten.
Net als een echte werknemer ontvang je een vergoeding voor je inspanning!

> Iedereen tussen 15 en 25 jaar
> 1 tot 3 jaar, afhankelijk van instapmoment
> Leren én werken
> 4 dagen les op de werkvloer, 1 dag les 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 kinderbijslag
• Erkend diploma of getuigschrift, mogelijkheid
tot ontvangen diploma secundair onderwijs

Ontdek vanaf de
volgende pagina
onze opleidingen
per thema >>

3

BEAUTY, STYLING & WELLNESS
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VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

Allround make-up artist

1 jaar

Kapper

1 jaar



Personal stylist

1 jaar



Schoonheidsspecialist

1 jaar



Schoonheidsspecialist met bedrijfsbeheer

1 jaar



Schoonheidsspecialist met specialisatie kunstnagels

1 jaar



Schoonheidsspecialist met specialisatie visagie

1 jaar



Specialisatie voor schoonheidsspecialist

1 jaar



















BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Hygiëneprocedures voor tattoos,
piercings en permanente make-up

ASSE

GENT

minder dan 1 jaar

Make-up artist basismodule

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL



10 sessies









Massagetechnieken: basis lichaamsmassage

4 maand









Uitbater van een zonnecentrum

2 maand



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Barbier

1 jaar

Cosmetisch masseur

ASSE

GENT



BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL





15 sessies



Gelaatsverzorging

1 jaar



Gelnagelstylist

1 jaar



Imagostylist

1 jaar



Kapper

3 jaar



Kunstnagelstylist

1 jaar



Schoonheidsspecialist

2 jaar



Visagie

1 jaar

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE



















&

SYNTRA-MVL.BE
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BOUW & INDUSTRIE

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

BIM bouwkundig tekenaar

1 jaar

Elektrotechnicus

1 jaar

Elektrotechnisch installateur

1 jaar

Meubelmaker en Interieurbouwer

1 jaar



6 maand



Polyvalent lasser




1 jaar



Technicus bouw

1 jaar



6

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

7 maand

UKKEL



Schilder

Technicus installatietechnieken

TOUR
& TAXIS



SYNTRABRUSSEL.BE

&

SYNTRA-MVL.BE



Bart Blindeman en Tim De Schryver zijn een deel
van YouPower. Deze onderneming slaat opgewekte
energie op voor onmiddellijk verbruik of op een
batterij. Dat zorgt ervoor dat zowel bedrijven als
particulieren in hun eigen energie kunnen voorzien
en dus onafhankelijk zijn van het distributienet.
Bart en Tim vertellen hoe het allemaal begon. “Begin 2018 hebben we
met zes gelijkgestemden YouPower opgestart. Wat begon als een idee
van Kurt Wante, is nu uitgegroeid tot een succesvolle onderneming
met een groep, sterk technisch onderlegde, vrienden aan het roer. Om
up-to-date te blijven, volgden we een aantal cursussen. De opleiding
batterijspecialist was zeker een meerwaarde!.”

Thuisbatterijen en off-gridsystemen
“We zetten vooral in op thuisbatterijen en off-gridsystemen. Een
thuisbatterij staat toe om de opgewekte energie op te slaan om daarmee
de nachten en eventuele pieken te overbruggen. Op die manier ben je
veel minder afhankelijk van het stroomnet en ben je zeker van groene
stroom. Als je met zo’n thuisbatterij werkt, kan je indien nodig nog
steeds een beroep doen op het openbaar elektriciteitsnetwerk. Offgridsystemen zijn het meest interessant voor bedrijven, omdat zij een
hoger verbruik hebben.”

Dromen van een groene(re) toekomst
“Momenteel werken we enkel met zonnepanelen om energie op te
wekken. In theorie kan je alles aansluiten wat energie voorziet. Zo
hebben we al aanvragen gekregen om windmolens te koppelen, maar
dat doen we in principe niet. Een windmolen werkt mechanisch en
krijgt dus te maken met slijtage en onderhoudskosten.”

Benieuwd naar de verdere plannen van Bart & Tim?
Ontdek ze op hun website www.youpower.be
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BOUW & INDUSTRIE
DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair

2 jaar

Aannemer metsel- en betonwerken

2 jaar



Aannemer schilderwerken

2 jaar



Batterijspecialist

1 jaar

Bim bouwkundig tekenaar

2 jaar

Constructeur microwoningbouw (tiny houses)

2 jaar

Schilder

1 jaar

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL








DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN (VERVOLG)
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Drone data-expert

1 jaar



Drone onderhouds- en bouwtechnicus

2 jaar



Elektrotechnisch installateur

2 jaar

Elektrotechnisch installateur - elektrotechnicus

2 jaar



Elektrotechnisch monteur

1 jaar



Koeltechnicus

2 jaar



Koeltechnisch installateur

3 jaar



Metselaar

1 jaar



Aannemer metsel- en betonwerken

2 jaar



Meubelmaker

3 jaar



Onderhoudsmonteur

2 jaar



4 maand



Onderhoudstechnicus
Polyvalent lassen - basis

1 jaar

Renovatiecoördinator

2 jaar
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MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

TOUR
& TAXIS

UKKEL





SYNTRABRUSSEL.BE






&





SYNTRA-MVL.BE

DIEREN

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Hondentrimmer - pensionhouder

1 jaar

Manegehouder - africhter

1 jaar



Zelfstandig instructeur paardrijden

2 jaar



TOUR
& TAXIS

UKKEL



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Hoefverzorging gevorderden

minder dan 1 jaar



Sportmassage voor paarden vervolgmodule

minder dan 1 jaar



TOUR
& TAXIS

UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Hondentrimmer

2 jaar

Paardenfokker

2 jaar



Valkenier

2 jaar



Zelfstandig hondeninstructeur

2 jaar



Zorgverlener met therapiepaarden

2 jaar



MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

TOUR
& TAXIS

UKKEL



SYNTRA-MVL.BE
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DOUANE, TRANSPORT & LOGISTIEK

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Customs consultant

1 jaar



Junior customs consultant

1 jaar



4 maand



Matroos binnenvaart

TOUR
& TAXIS

UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Supply chain officer
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MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

1 jaar

SYNTRA-MVL.BE

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS



TOUR
& TAXIS

UKKEL

Rolaina Mota Minyety startte in september 2019
met de PACT-opleiding junior customs consultant.
Na deze opleiding kan ze aan de slag als assistent
douanedeclarant. En later kan ze doorgroeien naar
de functie van douanedeclarant.
Waarom koos je voor deze opleiding?
“De weg die goederen afleggen heeft mij altijd al gefascineerd. Ik stelde mij al heel vroeg
vragen bij het zien van bananen in een Belgische supermarkt. Vanwaar komen ze? Welk
traject heeft het fruit doorlopen om hier verkocht te kunnen worden? Vanuit die interesse
heb ik gekozen voor de bacheloropleiding buitenlandse handel in Brussel. Ik heb dat
diploma behaald, maar ik voelde dat ik nog niet voldoende op de hoogte was om als
assistent douanedeclarant aan de slag te gaan. Daarvoor was de opleiding niet concreet
genoeg. Toen ik afgestudeerd was, ging ik aan de slag in een winkel. Het verliezen van die
job gaf mij de aanzet om opnieuw voor mijn interesse te kiezen.”
Daarom volg je nu de PACT-opleiding junior customs consultant.
“Inderdaad. Die opleiding is veel praktijkgerichter en concreter. Je leert hoe je
douaneformaliteiten op een correcte manier afhandelt. Dat is ontzettend belangrijk, want
fouten maken heeft vaak grote gevolgen. We controleren bijvoorbeeld of er vergunningen
nodig zijn om bepaalde producten in te voeren of dat er bepaalde invoerrechten of accijnzen
moeten betaald worden.”
Een PACT-opleiding betekent veel tijd spenderen op de werkvloer. Wat vind je daarvan?
“Dat vind ik heel goed. Alle theorie die je aanleert kan je meteen omzetten in de praktijk.
Meer dan de helft van je opleiding ben je aan de slag in je leerbedrijf, dat is niet niks.
Gelukkig mag je je leerbedrijf volledig zelf kiezen. Op die manier ben je er zeker van dat
je ergens terechtkomt waar het je ligt. In het bedrijf zie je van op de eerste rij hoe alles
verloopt, dat is natuurlijk ontzettend interessant. Eerst ontdekte ik alles over transit,
daarna over import en momenteel focussen we op export. Ik koos voor het bedrijf
Kuehne + Nagel in Brucargo, het vrachtgebied van Brussels Airport. Kuehne + Nagel is een
wereldwijd opererende logistieke dienstverlener en biedt alle transportmodaliteiten van
internationale verscheping aan. Zowel over zee, door de lucht en over land. Ik verzorg dus
de douaneformaliteiten van de goederen die met het vliegtuig getransporteerd worden.
Normaal gezien studeer ik in juni af. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik dan een job
aangeboden krijg, maar dat geldt voor iedereen die daar stage loopt. Momenteel
concentreer ik mij dus volop op mijn opleiding en daarna zien we wel.”

Ook benieuwd naar de PACT-opleiding die Rolaina volgde?
Meer info via pact-opleidingen.be/junior-customs-consultant
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Na een turbulente schooltijd richtte Hadisa Suleyman in 2016 haar
eigen vastgoedkantoor ‘Estate of Mind’ op. Vanuit dit kantoor in de
Gentse Burgstraat helpt ze klanten met het verkopen van hun huis
of het vinden van hun droomhuis.
Waarom heb je gekozen voor de opleiding vastgoedmakelaar bij SYNTRA?
“Naar school gaan was niks voor mij en in het vijfde middelbaar ben ik er dan ook mee gestopt.
Rond die periode keek ik toevallig naar een vastgoedprogramma op televisie. Mijn interesse
was meteen gewekt en vastgoed heeft mij daarna nooit meer losgelaten. Om de opleiding
vastgoedmakelaar te volgen bij SYNTRA had ik mijn diploma secundair onderwijs nodig. Dit
behaalde ik via middenjury. De opleiding bij SYNTRA was heel praktijkgericht en ik werd er
meteen als een volwassene behandeld, wat op dat moment heel belangrijk was voor mij.
Hadisa vertelt verder dat ze gedurende haar hele opleiding heeft gewerkt. Eerst als office
manager in een architectenbureau en daarna als deeltijdse kracht in een vastgoedkantoor.
“Ik werkte overal met plezier, maar het kriebelde natuurlijk om mijn eigen kantoor te
starten. Ik zag het meer als een noodzakelijk kwaad. In 2016 behaalde ik mijn BIV-nummer
en werd mijn droom om als zelfstandige aan de slag te gaan werkelijkheid. Ik vind het
fantastisch om te kunnen zeggen, doen en laten wat ik wil. Op school kreeg ik die vrijheid
niet en dat botste zo met mijn karakter. Ik deel mijn agenda in op de manier zoals ik het wil.
Aangezien ik kinderen heb, is dat natuurlijk heel handig.”
Hoe reageerde je omgeving op jouw plannen om een eigen kantoor te beginnen?
“Mijn familie en vrienden hadden hun twijfels toen ik mijn eigen kantoor oprichtte maar ik
volgde mijn droom. Mensen reageren vaak vanuit hun eigen angsten omdat zij de stap niet
zouden durven zetten. Schrik had ik niet. Ik ben gestart als eenmanszaak en ondertussen is
mijn onderneming een vennootschap geworden. Het waren pittige tijden toen ik mijn zaak
startte maar nu kan ik mijzelf een loon uitbetalen en kijk ik uit om verder te groeien.”
Wij geloven alvast dat ze het ver zal schoppen met haar positieve ingesteldheid en
ondernemingszin!

Ontdek onze opleiding vastgoedmakelaar op
syntra-mvl.be/opleiding/vastgoedmakelaar
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FINANCIËN, VERZEKERINGEN
& VASTGOED

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Accountancy assistent

1 jaar



Boekhouder

1 jaar



Vastgoedmakelaar

2 jaar



BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Aankoopmakelaar

1 jaar



Administratief vastgoedbediende

1 jaar



Adviseur payroll en sociale wetgeving

2 jaar

Beleggingsadviseur

1 jaar

Boekhouder

3 jaar



Fiscalist

2 jaar



Notarieel medewerker

2 jaar



Praktijkcursus boekhouden

1 jaar



Vastgoedexpert

2 jaar



Vastgoedmakelaar

2 jaar

Vastgoedpromotor

2 jaar



Verzekeringstussenpersoon

1 jaar



MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL




SYNTRABRUSSEL.BE



&









SYNTRA-MVL.BE
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GEZONDHEID, ZORG & SPORT

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Apotheekassistent

1 jaar

Fitnessinstructeur en personal trainer

1 jaar



Gespecialiseerd voetverzorger

1 jaar



Gezondheidscoach

1 jaar

Kinderbegeleider

1 jaar

Kinderopvang

1 jaar

Medisch secretariaat

1 jaar

Opticien

1 jaar

Orthopedisch technicus: orthopedisch schoenmaker

1 jaar



Sportmanager

1 jaar



TOUR
& TAXIS



UKKEL



















BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN

Levensreddend handelen bij kinderen 0-12 jaar

14

minder dan 1 jaar

BRUSSEL

AALST

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS









TOUR
& TAXIS

UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Apotheekassistent

2 jaar

Begrafenisondernemer / funerair medewerker

2 jaar

Fitnessinstructeur

1 jaar

Fitness personal trainer

1 jaar

Gespecialiseerd voetverzorger

2 jaar

Gezondheidscoach

3 jaar

Hygiëneprocedures bij tattoos,
piercings en permanente make-up

GENT

2 jaar

Medisch medewerker

2 jaar

Sportmanager

1 jaar

Sportverzorger

1 jaar

Wielerverzorger

1 jaar

Woonassistent

1 jaar

TOUR
& TAXIS

UKKEL


















5 sessies

Kinderbegeleider baby's en peuters

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

ASSE

BRUSSEL

SINTNIKLAAS










SYNTRABRUSSEL.BE





&

SYNTRA-MVL.BE
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GRAFISCH, IT & MULTIMEDIA

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

A.I. developer - data operator

1 jaar

Fotograaf

1 jaar



Frontend developer

1 jaar



Full stack developer

1 jaar



Grafisch vormgever

1 jaar

Java developer

1 jaar



Netwerkbeheerder

1 jaar



PC-technicus

1 jaar

Video content creator

1 jaar

Webdesigner

1 jaar
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BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

EXTERNE CAMPUS










UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

3D-print productdesigner

3 jaar



Allround audiovisueel technicus

1 jaar



Backend developer (PHP)

2 jaar



C# developer

2 jaar



TOUR
& TAXIS

UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN (VERVOLG)
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

Coach digitale transformatie

1 jaar



Data-analist

1 jaar



Drupal developer

1 jaar



E-learning expert

1 jaar

Fotograaf

3 jaar



Frontend developer

2 jaar



Geluidstechnicus

1 jaar



Grafisch vormgever

2 jaar



Java developer

2 jaar

Lichttechnicus

1 jaar

Netwerkbeheerder

2 jaar

Software tester

1 jaar

User experience designer (UX Designer)

1,5 jaar

User experience designer (UX Designer)

1 jaar

Video content creator

1 jaar

Webdesigner

2 jaar

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

TOUR
& TAXIS

UKKEL











SYNTRABRUSSEL.BE











&

SYNTRA-MVL.BE
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Jens van Coppernolle werkt sinds een half jaar als software
developer op de afdeling douane bij FOD Financiën. Hij is een
echte IT-liefhebber en steekt dit niet onder stoelen en banken.
Hij werkt er aan een platform voor risicoberekening van goederen
voor douaniers en aan een systeem dat automatisch taksen
berekent. Goed ingewerkt in de materie, dat is duidelijk!
“Al van kleins af aan had ik een passie voor computers” vertelt Jens. “Tijdens mijn studies
kinesitherapie en podologie aan de hogeschool besefte ik dat ik van mijn passie mijn job
wilde maken. Na het volgen van enkele online cursussen viel mijn oog op de opleiding
‘Full stack developer’ bij SYNTRA. In deze eenjarige opleiding leerde ik alle basisprincipes
van software en computers. Je hebt geen voorkennis nodig om te starten, enkel een grote
interesse in de materie.”

Geen voorkennis nodig, enkel een grote passie voor IT
“In het begin van de opleiding ligt de focus heel erg op logisch redeneren. Geleidelijk aan
leer je programmeren, zowel frontend als backend. Vanuit mijn interesse in de backend van
een website koos ik voor de richting software development. Tijdens mijn stage voerde ik de
job effectief uit en leerde ik veel bij van ervaren specialisten. Na de opleiding kon ik aan de
slag als junior developer.”

Werkzekerheid in de sector
“Mijn stageplaats FOD Financiën bood mij een job en dit is een uitstekende voorbereiding
voor mijn verdere carrière als developer. Ik kreeg de kans om een omscholingstraject te
volgen voor de programmeertaal Java. Dit had ik niet kunnen volgen zonder de vooropleiding
bij SYNTRA waar ik de programmeertalen PHP en JavaScript leerde.” vertelt Jens enthousiast.
“In mijn vrije tijd geef ik vrijwillig maandelijks les programmeren aan kinderen. Ik vind het
fantastisch om hen dat aan te leren.” We zijn ervan overtuigd dat Jens dit met veel passie
en overgave doet!

Ben jij ook geïnteresseerd in een opleiding binnen IT?
Neem een kijkje op syntra-mvl.be/grafisch-it-en-multimedia.
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GROEN & TUIN

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Herborist

1 jaar

Tuinaanlegger - groenbeheerder

1 jaar

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS

UKKEL






DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS

UKKEL

Florist

2 jaar

Herborist

2 jaar





Kruidenverwerker

1 jaar





Meester-florist

1 jaar



Tuinaanlegger - groenbeheerder

3 jaar



Tuinontwerper

1 jaar



Urban farmer

1 jaar



MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA



SYNTRABRUSSEL.BE
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HORECA, DRANKEN & VOEDING

20

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Brood- en banketbakker

1 jaar

Restauranthouder

1 jaar



Slager - spekslager

1 jaar



BRUSSEL

SINTNIKLAAS



TOUR
& TAXIS

UKKEL





BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Basismodule chocoladebewerker

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

8 sessies

Basis wijndegustatie



minder dan 1 jaar

Frituuruitbater



4 maand

Mixologie: Hoe maak ik de perfecte cocktail



12 lesuren



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

Ambachtelijke ijsbereider

1 jaar

Ambachtelijk chocoladebewerker (dag)

1 jaar



Ambachtelijk chocoladebewerker (avond)

1 jaar



Brood- en banketbakker

3 jaar

Hygiëneverantwoordelijke in de voedingssector

1 jaar



Kaasmeester

2 jaar



Microbrouwer

2 jaar



Restauranthouder - kok

2 jaar

Slager - spekslager

3 jaar

Sommelier

2 jaar

Sommelier - conseil

3 jaar

Traiteur - banketaannemer

2 jaar



Uitbater kleinschalig logies

1 jaar



Wijnbouwer - wijnmaker

2 jaar

Zytholoog (bierkenner)

2 jaar

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA







SYNTRABRUSSEL.BE


















&





SYNTRA-MVL.BE

21

HR, MANAGEMENT &
ADMINISTRATIE

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Commercieel administratief bediende

1 jaar



Meertalig administratief bediende

1 jaar



Sportmanager

1 jaar

UKKEL



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Adviseur payroll & sociale wetgeving

ASSE

GENT

2 jaar

Bedrijfsbeheer vernieuwde versie (Start me Up - zie p.35)

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS





33 sessies



Coach circulaire economie

1 jaar

Coach levenslang leren

1 jaar



Corporate vitality manager

1 jaar



E-learning expert

1 jaar

Erkende opleiding EPB-verslaggever Vlaanderen

1 jaar

KMO-ondernemer

1 jaar

Kunstgalerist

2 jaar

Professional organizer

1 jaar

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA





24 sessies

Facility manager

22



SYNTRABRUSSEL.BE






&

SYNTRA-MVL.BE

UKKEL



MARKETING, SALES &
SOCIAL MEDIA

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Accountmanager

2 jaar

Marketing en communicatie officer

1 jaar

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL




DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

Accountmanager

2 jaar



Copywriter

1 jaar





Eventmanager

1 jaar





Marketingcoördinator

2 jaar



Social media consultant

18 sessies

Social media consultant

1 jaar

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRABRUSSEL.BE

UKKEL




&
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MODE, AMBACHTEN & INTERIEUR

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Fashion designer

2 jaar

Goudsmid

1 jaar

Interieurinrichter

1 jaar

Lingerieontwerper

1 jaar

Meubelmaker

1 jaar

Meubelstoffeerder

1 jaar

Mode / fashion designer

1 jaar

Visual merchandiser

1 jaar

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL













BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Perlage en broderie d'art voor haute couture

minder dan 1 jaar

Textielprints ontwerpen met Adobe Illustrator

minder dan 1 jaar

24

ASSE

GENT




SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS

UKKEL

DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL

Basis kleding

1 jaar





Dameskleermaker

2 jaar





Digitaal tekenen van juwelen

10 sessies



Goudsmid

4 jaar



Haute couture

1 jaar

Haute couture borduurster





2,5 jaar



Herenkleermaker

2 jaar



Hoedendesigner modiste

2 jaar



Interieurinrichter

2 jaar



Interieurstylist

1 jaar



Interieurstylist

2 jaar



Juweelontwerper

1 jaar



Juwelen vervaardigen met verloren-was-techniek

1 jaar



Kleuradviseur

1 jaar

Kunstgalerist

2 jaar

Lingerieontwerper

2 jaar



Losse kussens (meubelstoffeerder gevorderd)

1 jaar



Marokijnbewerker

2 jaar



Meubelmaker

3 jaar

Meubelstoffeerder

3 jaar



Modeontwerper

3 jaar



Patroontekenaar

2 jaar



Patroontekenaar modelstudie

1 jaar



Pianostemmer en -hersteller

2 jaar

Schoendesign

3 jaar



Textielontwerper

2 jaar



MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA










RUISELEDE (OP LOCATIE)

SYNTRABRUSSEL.BE

&

SYNTRA-MVL.BE
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Jana Roos zette ondanks haar medische problemen door en
maakte haar grote droom waar. Momenteel ontwerpt ze voor
verschillende theatergezelschappen en mocht ze al tweemaal haar
eigen collectie voorstellen in Afrika.
“Een nieuwe wereld ging voor me open toen een kennis van mijn ouders mij meenam naar
een modeshow.” vertelt Jana. “Mijn middelbaar bracht ik door in het Sint-Lucas in Gent, hier
kreeg ik enkele lessen in mode. Toen ik zeventien was, deed ik ingangsexamen voor het KASK
in Gent. Mijn geluk kon niet op toen ik toegelaten was. Om medische redenen moest ik die
opleiding stopzetten. Dit vond ik zeer spijtig maar ik weigerde om mijn droom op te geven.”

Modeopleiding bij SYNTRA
“Ik ontdekte dat ik bij SYNTRA ook een modeopleiding kon volgen waarvoor ik maar twee
à drie dagen per week verplicht aanwezig moest zijn. De opleiding bij SYNTRA is veel
technischer onderbouwd. In het KASK stimuleren ze je op het vlak van kunst. Je kan nog zo
creatief en kunstzinnig zijn maar als je technisch niet weet hoe het moet, dan lukt het niet.
Ik ben ervan overtuigd dat als je creatief bent, je wel een manier vindt om dat te uiten.”

Inspiratieboek en kleurrijk voelboek
“Als ik een ontwerp maak, begin ik met een inspiratieboek.” vertelt Jana enthousiast. “Ik
verzamel beelden en creëer kleurrijke voelboeken. Op die manier kan je je team beter duidelijk
maken waar je precies naartoe wil. Na het ontwerpen maak ik de kostuums helemaal zelf. Het
volledige proces is erg leuk om te doen en het resultaat zien, geeft veel voldoening.”
Jana werkt graag rond alle thema’s maar natuurlijke elementen en elegantie spreken haar
meer en meer aan. “Mijn ontwerpen kenmerken zich door het feeërieke en sprookjesachtige.
Doordat ik het medisch gezien van kleins af aan niet gemakkelijk heb, wil ik de wereld op
die manier mooier maken. Ik hoop dat ik die fantasiewereld kan spiegelen naar mijn publiek
en dat ik hen zo kan duidelijk maken dat je alles uit het leven moet halen.”
Jana heeft door de jaren heen geleerd om haar ontwerpen te tonen. Soms zijn er mensen
minder enthousiast maar dat is niet per se slecht. Daardoor blijf je kritisch voor jezelf.
Opbouwende kritiek krijgen is goed en het helpt je om te blijven groeien.

26

Theatergezelschappen
“Vier jaar geleden werkte ik voor 4Hoog, een theatergezelschap voor kinderen.”
vertelt Jana verder. “Op die manier ben ik door mond-aan-mondreclame bij andere
theatergezelschappen terechtgekomen. Het leuke is dat je samenwerkt met een team.
Niet enkel de kostuums zijn belangrijk, maar ook de decors. Alles staat in verbinding met
elkaar. Je mag je eigen creativiteit gebruiken, maar je moet wel steeds het groter geheel in
gedachten houden.”
In de culturele sector zijn er geen grote budgetten, dus Jana moet steeds onderhandelen
over haar loon. “Dat is niet altijd gemakkelijk, maar ik voel dat ik er steeds beter in word.”
vertelt Jana zelfzeker. “Het is niet omdat het mijn passie is, dat ik er niet voor betaald moet
worden. Ik merk ook dat als er appreciatie is voor mijn werk, gezelschappen altijd hun
uiterste best doen om toch genoeg budget vrij te maken voor mij.”

Springplank naar zelfstandige
“Momenteel zit ik in het statuut van springplank naar zelfstandige, waardoor het financieel
wat haalbaarder is voor mij. Binnen een paar maand wil ik sowieso de stap zetten naar
zelfstandige in hoofdberoep. Het is nog wat zoeken hoe ik dat precies zal aanpakken, maar
ik weet zeker dat ik niks anders wil doen dan wat ik nu doe. Mijn motivatie is groter dan
mijn schrik om zelfstandig te worden.”

Openingsshow in Oeganda
Jana kijkt met een goed gevoel terug op haar modeshows in Oeganda en Rwanda. “In
december stelde ik mijn collectie voor in Oeganda in Afrika. Ik werd gevraagd om als
ontwerper aan de slag te gaan tijdens een awarduitreiking met een grote openingsshow. Dat
is totaal iets anders dan het theater, maar ik vond het ook fantastisch om te doen. Een paar
maanden daarvoor ging ik ook al naar Rwanda voor een modeshow. Een docent van SYNTRA
die actief is in Afrika had mijn naam daarvoor doorgegeven. Hoewel ik ontzettend dankbaar
was voor die kans, was ik ook wat onzeker. Achteraf gezien waren het twee verrijkende
ervaringen die mij alleen maar vooruit hebben geholpen in mijn carrière.”

Benieuwd naar deze opleiding? Meer informatie vind je op
syntra-mvl.be/opleiding/voltijdse-dagopleiding-modeontwerper
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VEILIGHEID & MILIEU

BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Inbraakbeveiliging - bijscholing
leidinggevend personeel

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

minder dan 1 jaar

TOUR
& TAXIS

UKKEL



DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Adviseur klimaatneutraal ondernemen

2 jaar

Privé-detective

2 jaar

28

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRA-MVL.BE

ASSE

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS




TOUR
& TAXIS

UKKEL

VOERTUIGEN

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

Automecanicien

1 jaar



Fietshersteller

1 jaar



Fietsvakhandelaar

1 jaar



Motor- en bromfietstechnicus

1 jaar



Technicus micro e-mobility

1 jaar

Voorbewerker-spuiter carrosserie

GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL







4 maand



BIJSCHOLINGEN & SPECIALISATIES
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Servicetechnieker batterij elektrische fiets

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

ASSE

minder dan 1 jaar

SYNTRABRUSSEL.BE

GENT

SINTNIKLAAS

BRUSSEL
TOUR
& TAXIS

UKKEL



&

SYNTRA-MVL.BE
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VOERTUIGEN
DAG-, AVOND- OF WEEKENDOPLEIDINGEN
MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

Demonteur - monteur / plaatwerker carrosserie

1 jaar



Fietshersteller

2 jaar



Fietshersteller - fietstechnicus

3 jaar

Initiatie carrosserietechniek

1 jaar



Mecanicien bromfietsen en motorfietsen

2 jaar



Oldtimerrestaurator

3 jaar



Onderhoudsmecanicien personenwagens

2 jaar



Voorbewerker - spuiter carrosserie

1 jaar



30

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
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GENT

BRUSSEL

SINTNIKLAAS



TOUR
& TAXIS




&



SYNTRA-MVL.BE

UKKEL

Jens De Mulder, zaakvoerder van de fietsenzaak Veeloo, volgde
meerdere opleidingen die hem een BOOST gaven: fietshersteller,
fietstechnicus elektrische fiets, servicetechnieker batterij
conditietest, webdesign, Drupal én social media expert. Hij startte
een unieke fietsenzaak waarbij hij e-bikes aan huis verkoopt. Hij is
erg trots op zijn website: veeloo.be. Wij zochten hem op in Ninove
en fietsten doorheen zijn ondernemersparcours.
“Ik was tien jaar aan de slag als boekhouder bij Adecco toen ik besloot om het stuur om
te gooien.” steekt Jens van wal. “In bijberoep was ik al actief als webdesigner waardoor de
sprong naar het ondernemerschap niet zo groot was.”
Hoe verliep de omschakeling van boekhouder naar fietsenwinkeluitbater?
“Mijn brede ervaring komt in mijn huidige job enorm van pas. Als zaakvoerder moet je ook
van alle markten thuis zijn. Vroeger heb ik bij SYNTRA een opleiding webdesign, Drupal
en social media gevolgd. Die knowhow kan ik erg goed gebruiken bij de branding van
Veeloo.” Momenteel zit Jens in zijn tweede jaar van de opleiding fietshersteller en volgt
hij gespecialiseerde cursussen rond elektrische fietsen. “Ik vind het erg belangrijk om je
continu bij te scholen, zeker als je zoals ik een carrièreswitch maakt.”
Hoe kwam je op het idee om Veeloo op te richten?
“Ik merkte dat veel mensen niet wegwijs raken in het groot aanbod van elektrische fietsen.
Om die keuze te vereenvoudigen, stelden we met Veeloo een handvol kwalitatieve modellen
samen onder een nieuw Belgisch merk. Volledig van Belgische makelij. Bij een testrit
ondervindt de klant zelf welk model hem of haar het beste ligt. Bij oudere mensen komt het
er op aan om het vertrouwen te winnen. En net door samen met hen op pad te gaan, neem
je de angsten en de vooroordelen weg.”
Hoe begeleid je mensen in het elektrisch fietsen?
“Goede begeleiding is de sleutel. Met Veeloo trekken we de kaart van veiligheid. Daarom
organiseren we in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde gratis e-bike
opleidingen. Die cursussen rond verkeersveiligheid zijn een luchtige mix van theorie en praktijk.
Topics die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe neem je veilig een rondpunt als fietser? Aan
het eind van de cursus krijgt iedereen de kans om een elektrische fiets uit te testen.”
Wie voelt zich aangesproken om elektrisch te fietsen?
“Soms voelen mensen zich niet oud genoeg om een elektrische fiets aan te schaffen maar
je bent daar nooit te jong voor. Stel dat je op je 50ste een fietstocht van 30 kilometer
doet, kan je met een elektrische fiets makkelijk 70 kilometer fietsen. Momenteel zijn
49% van de fietsen die verkocht worden elektrische fietsen en dat percentage zal alleen
maar toenemen. In Nederland hebben ze zelfs 24 inch kinderfietsen met elektrische
ondersteuning.” besluit Jens.
Het is duidelijk, elektrische fietsen zitten in de lift. De fiets speelt een steeds grotere rol in
onze samenleving. We wensen Jens veel succes met zijn onderneming.
Ontdek de unieke fietsenzaak van Jens op veeloo.be.

Benieuwd naar het ondernemerschap?
Meer informatie vind je op pagina 36.
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DUAAL

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 kinderbijslag
 Je staat sterk op de arbeidsmarkt, met een
diploma én werkervaring op zak

32
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MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Aanvuller

ASSE



Administratief medewerker



Administratief medewerker KMO

GENT

TOUR
& TAXIS













Begeleider in de kinderopvang



Behanger



Bekister



Bordenbouwer





Bromfietsmecanicien




Carrosseriehersteller
Chocolatier

UKKEL



Bandenmonteur

Brood- en banketbakkerij

BRUSSEL

SINTNIKLAAS






Commercieel assistent




Dakafdichter



Dakdekker leien en pannen



Dakdekker metalen daken







Dekvloerlegger



Elektrische installaties







Elektrotechnicus



Fietsmecanicien



Fitnessbegeleider duaal



Gespecialiseerd verkoper slagerij



Groenaanleg en -beheer



Haarverzorging






Hippisch assistent
Hoeknaadlasser




Hulpkelner



Hulpkok



IJzervlechter



IJzervlechter en bekister-betonneerder



Interieurbouwer duaal







MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
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MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

Kapper

ASSE



BRUSSEL

GENT

SINTNIKLAAS





TOUR
& TAXIS



Kapper-stylist duaal



Kassier





Kelner







Keukenmedewerker



Kinderbegeleider



Koelmonteur





Koetswerk



Kok



Lassen-constructie



Lasser-monteerder





Machinaal houtbewerker



Magazijnmedewerker



Medewerker (banket)bakkerij





Medewerker fastfood



Medewerker groen- en tuinaanleg





Medewerker groen- en tuinbeheer





Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering



Medewerker ruwbouw



Medewerker slagerij



Medewerker snackbar-taverne



Metselaar



Meubelmaker



Moderealisatie



Monteur centrale verwarming




Onderhoudsmechanica auto



Paardenhouder




PC-technicus



Plaatlasser



Plaatser binnenschrijnwerk

MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA





Motorfietsmecanicien
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UKKEL



SYNTRADUAAL.BE



MIDDEN-VLAANDEREN
AALST

ASSE

GENT

Plaatser soepele vloerbekleding



Polyvalent administratief ondersteuner



Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen



BRUSSEL

SINTNIKLAAS

TOUR
& TAXIS

UKKEL




Printmedia duaal



Productiemedewerker interieurbouw



Residentieel elektrotechnisch installateur









Restaurant en keuken duaal



Ruwbouw



Sanitair installateur





Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal



Schilder



Schoonheidsspecialiste





Slager / bereider verkoopklare gerechten



Slager / spekslager



Spuiter carrosserie duaal





Stratenmaker



Stukadoor



Technicus domotica



Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal



Technicus inbraakbeveiliging
Technicus installatietechnieken






Tegelzetter



Tuinaanlegger / groenbeheerder





Verkoper



Verzorgende / zorgkundige



Vloerder-tegelzetter



Voeger
Winkelbediende




MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA
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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?
De doelstellingen van de ‘Start Me Up’-opleiding zijn dezelfde als die van bedrijfsbeheer, maar
de aanpak is verschillend. De focus bij deze 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.
Het aantal uren is bepaald op 88 klassikale lesuren. Daarbovenop wordt er 1 uur voorzien voor
een intakegesprek met de ondernemerscoach en zijn er 2 coachingmomenten geïntegreerd.
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.
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MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA

SYNTRA-MVL.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
053 70 40 60
aalst@syntra-mvl.be

Autoweg-Zuid 3,
9051 Gent
09 222 85 81
gent@syntra-mvl.be

Havenlaan 86c, bus 209,
1000 Brussel
02 421 17 70
info@syntrabrussel.be

Campus Asse

Campus Sint-Niklaas

Campus Ukkel

Z.5 Mollem 20,
1730 Asse
02 452 63 72
asse@syntra-mvl.be

Hogekouter 1,
9100 Sint-Niklaas
03 760 08 20

Stallestraat 292,
1180 Brussel
02 331 68 01
info@syntrabrussel.be

sint-niklaas@syntra-mvl.be

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: www.syntrabrussel.be.

Surf voor meer info naar onze
website: www.syntra-mvl.be.
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