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Ana Christina (47)
Opleiding Brood- en Banketbakker
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Een eigen zaak starten?
Start met de opleiding
Bedrijfsbeheer
De opleiding Bedrijfsbeheer is de ideale start
voor je ondernemersplannen.
In de opleiding Bedrijfsbeheer krijg je een theoretische basis voor het opstarten en leiden van je
eigen bedrijf. Je start ook met het maken van een
praktisch businessplan of haalbaarheidsstudie.
Je krijgt een introductie in boekhouden zodat
je met kennis van zaken kan overleggen met
je boekhouder. Daarna focus je op de zaak die
je wilt opstarten en uitbouwen. Je zet zo realistische stappen die nodig zijn om je eigen zaak
op te starten.
Na de opleiding heb je een sterke basiskennis
om te starten als ondernemer. Je hebt een
concreet businessplan dat je kan gebruiken en
waarmee je naar een financiële instelling kan
stappen. Je kent je ondernemerscompetenties,
je begrijpt de boekhouding en je kan met succes
je eigen bedrijf leiden.
Steeds meer cursisten die een Nederlandstalige
opleiding volgen bij SYNTRA Brussel, hebben
een andere eerste taal. SYNTRA Brussel werkte
daarom nieuwe trajecten uit: ‘Bedrijfsbeheer voor
anderstaligen’. Dit is de opleiding Bedrijfsbeheer
mét lessen ‘Nederlands voor op de werkvloer’.

SCHRIJF JE IN OP WWW.SYNTRABRUSSEL.BE !
TIP: je krijgt 100 euro korting als je de opleiding
bedrijfsbeheer met een beroepsopleiding combineert.
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Lies (27)
Opleiding Bedrijfsbeheer
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Overzicht opleidingen
Bedrijfsbeheer
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BEDRIJFSBEHEER
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BEDRIJFSBEHEER: VERSNELDE OPLEIDING
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E- BEDRIJFSBEHEER
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BEDRIJFSBEHEER VOOR ANDERSTALIGEN:
INTENSIEVE OPLEIDING
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BEDRIJFSBEHEER VOOR ANDERSTALIGEN

•• 1x per week les, gedurende 1 schooljaar;
•• Goede kennis van het Nederlands.

•• 2x per week les, gedurende 6 maanden;
•• Goede kennis van het Nederlands.

•• 9 lessen, gedurende minimum 4 maanden;
•• Online zelfstudie & coaching;
•• Perfecte kennis van het Nederlands.

•• 3x per week les, gedurende 1 schooljaar;
•• De opleiding bestaat uit 64 sessies ‘Nederlands
		 voor op de werkvloer’ & 33 sessies Bedrijfsbeheer;
•• Basiskennis Nederlands (vanaf richtgraad 1.2).

•• 2x per week les, gedurende 1 schooljaar;
•• De opleiding bestaat uit 32 sessies ‘Nederlands
		 voor op de werkvloer’ & 33 sessies Bedrijfsbeheer;
•• Je spreekt een beetje Nederlands (vanaf richtgraad 2.2).
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Welke opleiding volg ik het best?
Start hier

BEDRIJFSBEHEER

PERFECT NEDERLANDSTALIG

ANDERSTALIG

IK KEN MIJN NIVEAU NEDERLANDS

E-BEDRIJFSBEHEER
minimum 4 maanden

BEDRIJFSBEHEER:
VERSNELDE OPLEIDING
6 maanden

BEDRIJFSBEHEER
1 jaar

BEDRIJFSBEHEER
VOOR ANDERSTALIGEN
1 jaar | 2x les per week

BEDRIJFSBEHEER VOOR ANDERSTALIGEN: INTENSIEVE OPLEIDING
1 jaar | 3x les per week

IK BEHAALDE

IK BEHAALDE

IK BEHAALDE

IK BEHAALDE

3 of hoger

2.4

2.2 of 2.3

1.2 of 2.1
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Schrijf je in via de website:
www.syntrabrussel.be/bedrijfsbeheer
of bel 02 421 17 70 voor informatie.

IK KEN MIJN NIVEAU NEDERLANDS NIET

IK VOLGDE LES

IK VOLGDE GEEN LES

SYNTRA Brussel
vraagt je attest* op
aan het Huis van het
Nederlands.
Wij nemen contact
op met jou.

Je wordt uitgenodigd
voor een afspraak
om jouw taalniveau
te bepalen.
Wij informeren
jou over het
juiste traject.

IK KAN GEEN NEDERLANDS

* Indien de lessen zijn gevolgd in het Nederlandstalig Volwassen Onderwijs.

Jammer,
we hebben geen
traject Bedrijfsbeheer
voor wie nog
geen basiskennis
Nederlands heeft.
Je wordt doorverwezen
naar het Huis van het
Nederlands.
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BEDRIJFSBEHEER
(1 jaar)

VOOR WIE?
Je wil je getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen en je vindt 1 keer les per week
voldoende. Aan dit tempo heb je tijdens de opleiding genoeg tijd om aan je
opdrachten te werken. In minder dan een jaar, haal je je getuigschrift Bedrijfsbeheer en kan je je eigen zaak starten. Je hebt een goede kennis van het
Nederlands of het attest Nederlands richtgraad 2.4 behaald. Je bent
minimum 18 jaar.
DUUR
••De opleiding bestaat uit 33 sessies (132u).
••Dit traject is 1x les per week en duurt een schooljaar.

PRAKTISCH
••Tour & Taxis: maandagavond of dinsdagnamiddag.
••Ukkel: zaterdag- of dinsdag-, woensdag- of donderdagvoormiddag.

BELANGRIJK
••Je moet minimum 22 sessies aanwezig zijn om deel te
nemen aan het examen en het getuigschrift te behalen.
••Lesdagen kunnen wijzigen.
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2

BEDRIJFSBEHEER:
VERSNELDE OPLEIDING
(6 maanden)

VOOR WIE?
Je wil je getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen en je wil al na 6 maanden
kunnen starten met je eigen zaak. Twee keer per week les volgen is voor jou
geen probleem en je hebt voldoende tijd om na de lesuren nog zelfstandig
opdrachten af te werken. Jouw Nederlands is perfect of je hebt het attest
Nederlands richtgraad 3 behaald. Je bent minimum 18 jaar.

DUUR
••De opleiding bestaat uit 33 sessies (132u).
••Dit traject is 2x les per week en duurt 6 maanden.

PRAKTISCH
••Tour & Taxis: dinsdag- en donderdagavond
••Ukkel: woensdag- en vrijdagavond

BELANGRIJK
••Je moet minimum 22 sessies aanwezig zijn om deel te
nemen aan het examen en het getuigschrift te behalen.
••Lesdagen kunnen wijzigen.
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E-BEDRIJFSBEHEER
(min. 4 maanden)

VOOR WIE?
Je wil zo snel mogelijk je getuigschrift Bedrijfsbeheer halen en je bent het
gewoon om op een snel tempo nieuwe informatie te verwerken. Je komt 9 keer
naar de les en je hebt voldoende tijd om zelf online te studeren. De docent biedt
online coaching aan ter ondersteuning. Je spreekt perfect Nederlands of je hebt
het attest Nederlands richtgraad 3 behaald. Je bent minimum 18 jaar.

DUUR
••De opleiding duurt 9 sessies (36u)
+ online zelfstudie + coaching.
••Dit traject is 9x les en duurt minimum 4 maanden.

PRAKTISCH
••Tour & Taxis: zie website.

BELANGRIJK
••Je moet op alle sessies aanwezig zijn om deel te nemen
aan het examen en het getuigschrift te behalen.
••Lesdagen kunnen wijzigen.
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Kesiah (21)
Opleiding Webdesign

Line (39)
Opleiding Webdesign
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Taal- en leercoach
Steeds meer cursisten die een Nederlandstalige opleiding volgen bij
SYNTRA Brussel, hebben een andere eerste taal. Nederlands is hun tweede
of vreemde taal die ze goed of minder goed begrijpen en spreken. SYNTRA
Brussel is dus een Nederlandstalige opleidingsorganisatie met
een talig divers publiek.
Om de opleidingen toegankelijk te maken voor alle cursisten, voert
SYNTRA Brussel een taalbeleid. Het Nederlands in de lessen en het
cursusmateriaal wordt aangepast aan het niveau dat nodig is voor het
toekomstige beroep.
Als anderstalige cursisten hulp nodig hebben met taal, dan krijgen ze
gratis ondersteuning door de Taal- en leercoach. Bij inschrijving krijgen
anderstalige cursisten aangepast advies over de opleidingen die ze kunnen
volgen. Bovendien werkt SYNTRA Brussel nauw samen met het Huis van
het Nederlands Brussel. Is het nodig om eerst nog lessen Nederlands te
volgen, dan helpt het Huis je verder.
Kortom, door een Nederlandstalige opleiding te volgen bij SYNTRA Brussel,
krijg je de perfecte voorbereiding om aan de slag te gaan in Brussel.

Heb je een vraag voor de Taal- en leercoach?
Mail naar: taalbeleid@syntrabrussel.be
of surf naar: www.syntrabrussel.be/over/taalbeleid

‘TAALBELEID’ IS HET RESULTAAT VAN EEN
SAMENWERKING MET HET HUIS VAN HET
NEDERLANDS BRUSSEL:
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Bedrijfsbeheer
voor anderstaligen
Is Nederlands niet je moedertaal, maar spreek je het wel ? Wil je de
opleiding Bedrijfsbeheer volgen, maar heb je hulp nodig voor Nederlands?
Dan kan je bij SYNTRA Brussel Bedrijfsbeheer voor anderstaligen volgen.
Dit is de opleiding Bedrijfsbeheer mét lessen ‘Nederlands voor op de werkvloer’.
In de lessen ‘Nederlands voor op de werkvloer’ leer je de taal die nodig is
om je eigen bedrijf te starten.
De opleiding Bedrijfsbeheer voor anderstaligen is in het Nederlands, maar de
taal in de lessen is begrijpelijk voor anderstaligen. Tijdens de opleiding helpt de
Taal- en leercoach gratis met vragen en problemen rond taal- en leerproblemen.

‘BEDRIJFSBEHEER VOOR ANDERSTALIGEN’ IS HET RESULTAAT VAN EEN SAMENWERKING
MET HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL EN VDAB.
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BEDRIJFSBEHEER
VOOR ANDERSTALIGEN:
INTENSIEVE OPLEIDING

Voortraject ‘Nederlands voor op de werkvloer’

+

Bedrijfsbeheer & ‘Nederlands voor op de werkvloer’

VOOR WIE?
Je wil je getuigschrift Bedrijfsbeheer halen én je wil je Nederlands verbeteren.
Je krijgt eerst 3 keer per week ‘Nederlands voor op de werkvloer’. Je leert de
taal die je nodig hebt voor de opleiding en voor je eigen zaak. Daarna combineer
je de lessen ‘Nederlands voor op de werkvloer’ met de opleiding Bedrijfsbeheer.
Je hebt je attest Nederlands richtgraad 1.2 behaald of je toont op een taalscreening bij SYNTRABrussel aan dat je een basiskennis Nederlands hebt.
Je bent 18 jaar of ouder.
DUUR
••De opleiding bestaat uit 64 sessies ‘Nederlands
voor op de werkvloer’ & 33 sessies Bedrijfsbeheer.
•• De opleiding duurt 1 schooljaar.
••Je hebt 3x per week les.

PRAKTISCH
••Tour & Taxis: maandag-, woensdagavond
& zaterdagvoormiddag.
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BEDRIJFSBEHEER
VOOR ANDERSTALIGEN

Bedrijfsbeheer & ‘Nederlands voor op de werkvloer’

VOOR WIE?
Je wil het getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen maar je hebt extra hulp
nodig met de taal. Je spreekt al wat Nederlands en je bent gemotiveerd om
je Nederlands te verbeteren. Je combineert de lessen ‘Nederlands voor op
de werkvloer’ met de opleiding Bedrijfsbeheer. Je hebt een attest Nederlands
richtgraad 2.2 behaald of je toont op een taalscreening van SYNTRA Brussel
dat je een voldoende kennis Nederlands hebt. Je bent 18 jaar of ouder.

DUUR
••De opleiding bestaat uit 32 sessies ‘Nederlands
voor op de werkvloer’ & 33 sessies Bedrijfsbeheer.
••De opleiding duurt 1 schooljaar.
••Je hebt 2x per week les.

PRAKTISCH
••Tour & Taxis: woensdagavond & zaterdagvoormiddag.

SYNTRA Brussel
CAMPUS
TOUR & TAXIS

CAMPUS
UKKEL

LESPLAATS
ANDERLECHT

Havenlaan 86c
1000 Brussel

Stallestraat 292
1180 Ukkel

Marurice Herbettelaan 38a
1070 Anderlecht

T 02 421 17 70
info@syntrabrussel.be

T 02 331 68 01
info@syntrabrussel.be

T 02 527 22 71
info@syntrabrussel.be

SYNTRA BRUSSEL BIEDT MEER DAN 250 OPLEIDINGEN AAN
IN DIVERSE SECTOREN, ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP
WWW.SYNTRABRUSSEL.BE

volg ons op sociale media

V.U. Patrick Vandenbussche p/a SYNTRA Brussel vzw, Stallestraat 292, 1180 Brussel. niet op de openbare weg gooien.

3 adressen voor jouw opleiding

