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Vollenbak vooruit 
met een voltijdse dagopleiding

www.syntrabrussel.be
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• Allround make-up artist 

• Gespecialiseerd voetverzorger

• Herborist

• Kapper  

• Schoonheidsspecialist:
  - met bedrijfsbeheer
  - met specialisatie allround make-up 
  - met specialisatie kunstnagels
  - met specialisatie visagie  

• Elektrotechnisch installateur 

• Installateur centrale verwarming en sanitair  

• Meubelmaker & Interieurbouwer 

 

• Fashion designer
• Lingerieontwerper
• Meubelstoffeerder

• Brood- & banketbakker 

BEAUTY, SPORT 
& GEZONDHEID / P. 6

HORECA & 
VOEDING / P.1 4

BOUW & 
TECHNIEK / P. 8

CREATIEF / P.1 0

CREATIEF / P.1 0

• Interieurinrichter 

• Juwelier-goudsmid-juweelontwerper
 

DIENSTEN / P.1 2

• Commercieel administratief bediende
• Medisch administratief bediende 
• Meertalig administratief bediende 
• Sportmanager

MEDIA 
& ICT / P.1 6

• Full stack developer  
• Webdesigner

CAMPUS 
UKKEL

U

CAMPUS 
tour & taxis

TT

Klaar voor een  
voltijdse dagopleid ing?

“I was born ready”, zeg je?

Goed, laten we dat dan even checken. 
Niet met een zware toelatingsproef, wel met een korte – what’s in a name – 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.

SYNTRA Brussel: wie, wat, waar?             P.4

Een voltijdse dagopleiding: wat is dat precies?            P.5 

De snelste weg naar een eigen zaak             P.15 

DUAAL LEREN & PACT               P.18  

Taalbeleid & Leercoach              P.19

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 19 medewerkers, 215 docenten en een kleine 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.

Een voltijdse dagopleid ing:
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 zeker 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 een andere opleiding.

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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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 Allround 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 
Gespecialiseerd voetverzorgers stijgen. Niet alleen 
privé-personen, maar ook ziekenhuizen en rusthuizen 
hebben je nodig. Als voetverzorger voorkom en 
behandel je huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast 
geef je ook professioneel advies over goeie schoenen 
en goeie voethygiëne. 

Herborist 1 jaar 
Als Herborist krijg je plantkunde, kruidenleer en 
voedingsleer. Je verwerkt kruiden tot thee, siroop, 
olie en cosmetica. En vooral: je weet perfect welke 
heilzame stoffen in elke plant zitten. Wil je straks 
graag een natuurwinkel openen? Ook dan leer je wat 
er allemaal bij komt kijken.

Kapper 1,5 jaar
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: je leert 
hoe je met klanten communiceert, hoe je je stock 
met verzorgingsproducten beheert en hoe je die 
producten aan je klanten verkoopt.

60% van je opleidingstijd spendeer je in een erkend 
leerbedrijf en 40% leer je op de campus.
 

Beauty & gezondheid

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.

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 Schoonheids-
specialist 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.

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

Docent aan het woord

ontdek het 
volledige programma 

van deze opleidingen op
syntrabrussel.be
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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, installateur centrale verwarming 
& sanitair of elektrotechnisch installateur 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 straks 
complexe houtverbindingen. Je leert kasten op maat 
maken en plaatsen, meubels ontwerpen en uitwerken. 
Aan de hand van ontwerpsoftware leer je nauwkeurige 
werktekeningen opmaken en fouten vermijden.  
Als goede vakman vind je zo werk.

Installateur centrale  
verwarming  & Sanitair 1 jaar
Hier moet je zijn, want ze hebben je nodig. 
Installateur centrale verwarming & sanitair is al jaren 
een knelpuntberoep. Maar dat los jij straks op. 
Je leert materialenkennis, planlezen en plantekenen. 
Je oefent in de ateliers tot je zelf perfect installaties 
kan plaatsen, onderhouden en vervangen. Elke dag 
is een nieuwe uitdaging waarop je telkens opnieuw je 
verantwoordelijkheden als installateur ontdekt.

60% van je opleidingstijd spendeer je in een erkend 
leerbedrijf en 40% leer je op de campus.

Elektrotechnisch Installateur 1 jaar
Red wire? Blue wire? De rode draad in deze opleiding 
is sowieso veiligheid. Als Elektrotechnisch installateur 
leer je elektrotechnische huishoudinstallaties, 
-toestellen en -toebehoren installeren, aansluiten, 
herstellen en onderhouden. Een hele boterham, dat 
wel. Maar dankzij al de praktijkervaring die je opdoet in 
deze opleiding vind je als vakman in 1, 2, 3 werk.

60% van je opleidingstijd spendeer je in een erkend 
leerbedrijf en 40% leer je op de campus.

bouw & techniek

Wij scholen ons constant bij. Het heeft geen zin om de cursisten achterhaalde 
technieken aan te leren of oude materialen te leren kennen. Als straks telecomproviders  
naar een nieuw type kabel gaan, dan zorgen we dat onze cursisten die kennen en weten 
hoe ze die moeten gebruiken.

Olaf Vermeulen, docent Elektrotechnisch installateur

docent aan het woord

ontdek het 
volledige programma 

van deze opleidingen op
syntrabrussel.be

cursist aan het woord

Mijn stageplaats is geweldig. Ik werk op een grote 
werf en vaak mag ik dan zelf aan de slag. Zo leer 

ik heel veel bij. De begeleiding van de docent helpt 
natuurlijk ook: we kunnen hem alles vragen en hij 

staat 24/7 klaar om ons te helpen. Een beter team 
had ik niet kunnen wensen.

Sébastien Matthys, cursist Elektrotechnisch installateur
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Een echte modeacademie focust op 
het ontwerp en de tekeningen, die 
studenten daarna laten uitwerken. 
Maar bij SYNTRA Brussel leren 
cursisten alles van begin tot einde. 
Van de ontwerpfase over patronen 
tekenen tot het naaien van textiel. 
Daarnaast leren ze zelfs accessoires 
maken.

Hilde De Cocker, docent Fashion designer

Docent aan het woord

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 ook uit, en jij bepaalt als volleerde 
ontwerper in welke materialen je dat doet.

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. 
Je krijgt de technieken voor moderne en klassieke 
meubels aangeleerd, en leert je creaties afwerken tot in 
de puntjes. Jouw ogen missen geen enkel detail meer.

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.

Juwelier-Goudsmid 
Juweelontwerper 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.
 

cursist aan het woord

Je leert de traditionele 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

ontdek het 
volledige programma 

van deze opleidingen op
syntrabrussel.be



12 13

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. 

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. Daarnaast is er een 
commerciële training en persoonlijkheidsvorming.

Medisch  
administratief bediende 6 maand
Je bent sociaal en voelt je aangetrokken tot de medische 
sector? Bingo! Als Medisch administratief bediende krijg 
je inzicht in de organisatie en werking van een medisch 
secretariaat. Je leert de juiste medische terminologie 
gebruiken en je ontdekt zelfs de anatomie en fysiologie 
van het menselijk lichaam. Na de opleiding kan je vlot 
communiceren met alle patiënten.

Meertalig  
administratief bediende 1 jaar
Spraakwaterval? Talenknobbel? Organisatorisch talent? 
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 
buitenlandse 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.

diensten

docent aan het woord

Het organiseren van sportevenementen,  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

Wanneer ik lesgeef, maak ik altijd 
de link met de werkvloer. De tips 
en oefeningen zijn afgetoetst aan 
de werkelijkheid. We geven geen 
literatuur of onnodige grammatica. 
We focussen op praktische 
oefeningen en instrumenten om later 
goed te kunnen functioneren. En om, 
zo hoor ik toch van oud-cursisten, 
snel werk te vinden.

Ariane Dieltiens, docent Meertalig & 
Commercieel Administratief Bediende

Docent aan het woord

ontdek het 
volledige programma 

van deze opleidingen op
syntrabrussel.be
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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
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.

60% van je opleidingstijd spendeer je in een erkend 
leerbedrijf en 40% leer je op de campus.

De snelste weg 
naar je e igen zaak

Opleiding? Check.
Motivatie? Dubbelcheck.
Businessplan? Driedubbelcheck.

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. 
Het ondernemen kan beginnen.

horeca & voeding

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. 
Mijn persoonlijke motivatie om les te 
geven, is zorgen dat cursisten zich niet 
onbezonnen in een avontuur storten, 
maar een mooie toekomst tegemoet gaan.

Didier Van Hoof, docent Brood-en banketbakker

Docent aan het woord

ontdek het 
volledige programma 

van deze opleidingen op
syntrabrussel.be
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Quasi 60% van alle websitebezoeken in België 
gebeurt via smartphone of tablet. Bedrijven 
zorgen er dus maar beter voor dat hun website 
up-to-date is én blijft. Als webdesigner of full 
stack developer tover je met de recentste 
design- en programmeersoftware, je leert hoe 
je content toevoegt en je onderzoekt hoe je 
technische uitdagingen feilloos aanpakt. Voor 
Windows en Mac.
 

media & ict

cursist aan het woord

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 Webontwikkelaar

Webdesign is een vak met erg 
veel mogelijkheden dat constant 
evolueert. Perfect voor dynamische 
en leergierige cursisten. Het grote 
voordeel is dat docenten nog allemaal 
actief zijn als webdesigner en dus 
constant up-to-date blijven over de 
nieuwste ontwikkelingen.

Yannick Poelemans, docent Webdesigner

Docent aan het woord

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.
 

Full stack developer 1 jaar
User interaction en user experience. 
Straks hebben die begrippen geen geheimen 
meer voor jou. Als Full stack developer kan je een 
professionele en trendy webapplicatie programmeren 
van a tot z. Of kort gezegd: je bouwt de strafste apps. 
Je leert onder andere disciplines zoals back-end, 
front-end en tooling beheersen. Daarnaast komen ook 
de nodige soft- en ondernemersskills aan bod.

ontdek het 
volledige programma 

van deze opleidingen op
syntrabrussel.be
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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.

Leer leren

Hoe begin je aan je cursus? 
Hoe maak je een studieplanning op? 
Hoe maak ik samenvattingen? 
Hoe weet ik wat hoofd- en bijzaak is?

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, praktische tips en oneindig veel geduld.• 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

• op het einde krijg je een door de  
   Vlaamse overheid erkend diploma

Taalbeleid 
Spreek je nog niet zo goed Nederlands, maar wil je 

een opleiding volgen bij SYNTRA Brussel?

No stress: dat kan perfect.

De lessen en boeken zijn aangepast aan het 

niveau Nederlands dat je nodig hebt om het 

beroep later uit te oefenen. 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. 

Vandaag kan je al de PACT opleidingen 
Kapper, Elektrotechnisch Installateur, 
Installateur centrale verwarming & 
sanitair en Brood- en banketbakker 
volgen. Bovendien zijn ze als 
opleidingstraject voor werkzoekenden 
erkend door de VDAB.

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

• op het einde krijg je een diploma  
   secundair onderwijs



vind je goesting op 
syntrabrussel.be 

Campus Tour&Taxis 

Havenlaan 86c, b 209, 1000 Brussel
info@syntrabrussel.be • T 02/421 17 70

Campus Ukkel 

Stallestraat 292, 1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be • T 02/331 68 01

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.

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 #SYNTRABrussel op
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