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DAGOPLEIDINGEN
> Iedereen vanaf 18 jaar
> 1 tot 4 jaar, minstens 1 lesdag  

per week

VOORDELEN?
• Praktijkgerichte lessen met optie  

Bedrijfsbeheer
• Officieel diploma of getuigschrift

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
> Iedereen vanaf 18 jaar
> 6 maand tot 2 jaar, minstens 17u les 

per week

VOORDELEN?
• Praktijkgerichte lessen met optie  

Bedrijfsbeheer
• Officieel diploma of getuigschrift
• Ouders behouden recht op kinderbijslag
• Korting op openbaar vervoer*

BIJSCHOLINGEN &  
SPECIALISATIES
> Iedereen vanaf 18 jaar,  

met professionele voorkennis
> Minstens 1 sessie overdag, ’s avonds 

of op zaterdag

VOORDELEN?
• Praktijkgerichte lessen
• Officieel getuigschrift/erkend certificaat
• Constant up-to-date over nieuwste  

technieken, technologie en wetgeving

AVOND- EN ZATERDAG- 
OPLEIDINGEN
> Iedereen vanaf 18 jaar
> 6 maand tot 4 jaar, minstens 1 lesdag-  

of avond per week en/of op zaterdag

VOORDELEN?
• Praktijkgerichte lessen met optie  

Bedrijfsbeheer
• Officieel diploma of getuigschrift

DUAAL LEREN
> Vanaf de 3e graad secundair onderwijs
> 1 tot 3 jaar

VOORDELEN?
• Veel werkervaring
• Persoonlijke begeleiding
• Je ouders behouden recht op kinderbijslag

KORTE OPLEIDINGEN
> Iedereen vanaf 18 jaar
> Minstens 1 sessie overdag, ’s avonds 

of op zaterdag

VOORDELEN?
• Praktijkgerichte lessen
• Geen voorkennis nodig

LEERTIJD
> Iedereen tussen 15 en 25 jaar
> 1 tot 3 jaar

VOORDELEN?
• Veel werkervaring
• Persoonlijke begeleiding
• Je ouders behouden recht op kinderbijslag

PACT
> Iedereen vanaf 18 jaar
> 1 jaar

VOORDELEN?
• Geen voorkennis nodig
• 60% van de tijd op de werkvloer
• Persoonlijke begeleiding
• Officieel diploma of getuigschrift

 ONZE SOORTEN OPLEIDINGEN 
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 #DOEJEDING! MET  
 SYNTRA BRUSSEL 

Beginnen als zelfstandige?  
Of je carrière een nieuwe  
wending geven?
Bij SYNTRA Brussel vind je een veelzijdig en 
flexibel aanbod voor een breed publiek.

Voor jonge en wat minder jonge mensen,  
voor werkzoekenden en mensen die al werken, 
voor gedreven Brusselaars en niet- Brusselaars. 
Kortom: voor iedereen die vóóruit wil.

De snelste weg naar je eigen zaak
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 later pro-
bleemloos aan de slag als zelfstandige.

Direct na je opleiding, of gewoon wanneer je er 
klaar voor bent.

Je leert een businessplan opstellen, je boek-
houding 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.

Weinig tijd? 
Volg e-bedrijfsbeheer
Ga in 4 maanden tijd maar 11 keer naar de les. 
En verwerk de rest van de leerstof gewoon via 
online zelfstudie.

Heb je een vraag of wil je meer uitleg? Dan helpt 
de docent je ook online verder.

Kijk op syntrabrussel.be/bedrijfsbeheer.

Leer leren
Hoe begin je aan je cursus? Hoe maak je een  
studieplanning op? Hoe maak je samenvattingen?

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. 
Daarom zorgt de taal- en leercoach van SYNTRA 
Brussel dat het allemaal een stukje vlotter gaat. 
Met persoonlijke begeleiding, praktische tips en 
oneindig veel geduld.

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.

Meer over de taal- en leercoach vind je op  
syntrabrussel.be/over/taalbeleid.

Schrijf je in voor een opleiding op syntrabrussel.be2

www.syntrabrussel.be
www.syntrabrussel.be/over/taalbeleid
www.syntrabrussel.be/bedrijfsbeheer


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Fashion designer 2 jaar  Uk

Goudsmid 1 jaar  T&T

DAGOPLEIDINGEN

Vooropleiding kleermaker 1 jaar  Uk

Juweelontwerper 1 jaar  T&T

Juwelen met verloren was techniek 1 jaar  T&T

Grafisch vormgever 2 jaar  T&T

AVONDOPLEIDINGEN

Vooropleiding kleermaker 1 jaar  Uk

Dameskleermaker 2 jaar  Uk

Dames haute couture 1 jaar  Uk

Hoedendesigner 2 jaar  Uk

Herenkleermaker 2 jaar  Uk

Retoucheur van kledij 1 jaar  Uk

Patroontekenaar 2 jaar  Uk

Patroontekenaar gevorderd  
modelstudies 

1 jaar  Uk

Textielontwerper 2 jaar  Uk

Marokijnbewerker 2 jaar  Uk

Schoendesigner 3 jaar  Uk

Goudsmid 4 jaar  T&T

Digitaal tekenen van juwelen 10 weken  T&T

Stripauteur 2 jaar  T&T

WEEKENDOPLEIDINGEN

Dameskleermaker 2 jaar  Uk

Lingerieontwerper 2 jaar  Uk

Marokijnbewerker 1 jaar  Uk

Haute couture borduurster 2 jaar  T&T

Goudsmid 4 jaar  T&T

CREATIEF

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

Luxueus borduren  
met parels, gouddraad, 
pailletten en veel meer ?  
Volg de opleiding haute 
couture borduren.
Uniek programma in België!

naar de website
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https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=CRE&ZoekThema%5B1%5D=CRE_KUAM&ZoekThema%5B2%5D=CRE_MOKL&cat=results
https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/creatief/mode_en_textiel/_dames_haute_couture_avond_.html


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Meubelstoffeerder 1 jaar  Uk

Interieurinrichter 1 jaar  T&T

AVONDOPLEIDINGEN

Kleuradviseur 1 jaar  T&T

Interieurstylist 2 jaar  T&T

Interieurinrichter 3 jaar  T&T

Meubelstoffeerder 3 jaar  Uk

WEEKENDOPLEIDINGEN

Meubelstoffeerder gevorderd  
cappitoneren 

1 jaar  Uk

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

CREATIEF · INTERIEUR

Creatief en artistiek 
aangelegd?  
Kies de opleiding 
stripauteur!

Je leert er je eigen 
stripverhaal te creëren: 
van scenario- tot 
tekentechnieken.

naar de website

Schrijf je in voor een opleiding op syntrabrussel.be4

https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=CRE&ZoekThema%5B1%5D=CRE_INDEC&cat=results
www.syntrabrussel.be
https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/taal_media_en_ict/informatica_grafische_en_audiovisuele_technieken/stripauteur_avond_.html


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Florist 1 jaar  Uk

Herborist-kruidenverwerker 1 jaar  Uk

AVONDOPLEIDINGEN

Florist 2 jaar  Uk

Urban farmer 1 jaar  T&T

Herborist 2 jaar  Uk

WEEKENDOPLEIDINGEN

Kruidenverwerker 1 jaar  Uk

CREATIEF · GROEN

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

naar de website
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https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=CRE&ZoekThema%5B1%5D=CRE_BPT&cat=results


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Webdesigner 1 jaar  T&T

A.I. Developer - Data Operator 1 jaar  Bec

AVONDOPLEIDINGEN

User Experience Designer 1,5 jaar  T&T

Netwerkbeheerder 2 jaar  T&T

E-learning expert 1 jaar  T&T

Data-analist 1 jaar  T&T

MEDIA EN ICT

T&T

Uk

Bec

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

Campus Becode in Becentral

Draait jouw toekomst 
rond the internet of 
things en artificiële 
intelligentie? Dan zoekt 
de IT-markt jou! 

Volg de opleiding  
A.I Developer –  
Data Operator.

Een unieke samenwerking tussen 
BeCode, Syntra en Microsoft.

naar de website

Schrijf je in voor een opleiding op syntrabrussel.be6

https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=TMI&cat=results
www.syntrabrussel.be
https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/taal_media_en_ict/informatica_grafische_en_audiovisuele_technieken/artificial_intelligence_developer_voltijds_.html


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Brood en banketbakker PACT 1 jaar  Uk

AVONDOPLEIDINGEN

Ambachtelijk chocoladebewerker 2 jaar  Uk

Restauranthouder-kok 2 jaar  Uk

Sommelier Basis 1 jaar  T&T

Sommelier 3 jaar  T&T

Kaasmeester  2 jaar  T&T

Microbrouwer 2 jaar  Uk

Wijn leren proeven 6 sessies  T&T

Zytholoog 2 jaar  T&T

Brood en banketbakker 3 jaar  Uk

WEEKENDOPLEIDINGEN

Ambachtelijk ijsbereider 1 jaar  Uk

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

HORECA

Ga voor de opleiding 
microbrouwer en leer 
zelf bierbrouwen met 
je eigen gedurfde 
recepten.

Je leert er ook hoe je je eigen 
brouwerij opstart en runt. Santé!

naar de website
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https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=HOT&cat=results
https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/horeca_en_toerisme/horeca_en_voeding/microbrouwer_avond_.html


T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

MANAGEMENT EN  
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Sportmanager 1 jaar  T&T

Commercieel administratief bediende 1 jaar  T&T

Meertalig administratief bediende 1 jaar  T&T

Medisch administratief bediende  0,5 jaar  T&T

Kinderbegeleider 1 jaar  T&T

DAGOPLEIDINGEN

Bedrijfsbeheer 1 jaar  Uk

Rituelenbegeleider 1 jaar  T&T

Vastgoedmakelaar 3 jaar  T&T

AVONDOPLEIDINGEN

Copywriter 1 jaar  T&T

Circulair ondernemer 1 jaar  T&T

Kunstgalerist 2 jaar  T&T

Adviseur payroll & sociale wetgeving 2 jaar  T&T

Bedrijfsbeheer 1 jaar  T&T

Bedrijfsbeheer: versnelde opleiding 33 sessies  T&T

E-Bedrijfsbeheer 22 sessies  T&T

Beleggingsadviseur 1 jaar  T&T

Boekhouder 3 jaar  T&T

Eventmanager 1 jaar  T&T

naar de website

Schrijf je in voor een opleiding op syntrabrussel.be8

https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=DIE&cat=results
www.syntrabrussel.be


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Allround Make-up artist 1 jaar  Uk

Gespecialiseerd voetverzorger 1 jaar  Uk

Kapper PACT 1 jaar  Uk

Schoonheidsspecialist(e) met  
specialisatie visagie/make-up 

1 jaar  Uk

Schoonheidsspecialist(e) met  
specialisatie kunstnagels 

1 jaar  Uk

Schoonheidsspecialist(e) met  
bedrijfsbeheer 

1 jaar  Uk

Specialisatie voor  
schoonheidsspecialist(e) 

1 jaar  Uk

DAGOPLEIDINGEN

Gespecialiseerd voetverzorger 1 jaar  Uk

Kunstnagelstyliste 1 jaar  Uk

Visagie 1 jaar  Uk

AVONDOPLEIDINGEN

Cosmetisch masseur 16 sessies  T&T + Uk

Gelkunstnagles 1 jaar  Uk

Gespecialiseerd voetverzorger 2 jaar  Uk

Imagostylist 1 jaar  Uk

Schoonheidsspecialist(e)  2 jaar  Uk

Visagie 1 jaar  Uk

Barbier 1 jaar  Uk

Sportverzorger 1 jaar  T&T + Uk

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

 BEAUTY, SPORT EN GEZONDHEID

Mensen doen stralen, 
da’s jouw ding? 

Ga voor een van onze opleidingen, 
zoals gespecialiseerd voetverzorger, 
kunstnagelstyliste of allround  
make-up artiest, en word een  
échte pro in no-time.

naar de website
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https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=BSG&cat=results
https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=BSG&ZoekThema%5B1%5D=BSG_BEAU&cat=results


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Meubelmaker en interieurbouwer 1 jaar  Uk

Elektrotechnisch Installateur PACT 1 jaar  Uk

DAGOPLEIDINGEN

EPB-verslaggever 24 sessies  T&T

AVONDOPLEIDINGEN

Meubelmaker  3 jaar  Uk

Renovatiecoördinator 2 jaar  T&T

Technicus bedrijfselectriciteit - 
elektromecanicien 

3 jaar
 

Uk

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

BOUW EN TECHNIEK

naar de website

Schrijf je in voor een opleiding op syntrabrussel.be10

https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=BTE&cat=results
www.syntrabrussel.be


VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Fietshersteller PACT 1 jaar  T&T

T&T

Uk

Campus Tour & Taxis

Campus Ukkel

BOUW EN TECHNIEK · MECHANICA

AVONDOPLEIDINGEN

Fietshersteller 2 jaar  T&T

Fietsvakhandelaar  
(specialisatie na fietshersteller) 

1 jaar  T&T

naar de website
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https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekThema%5B0%5D=BTE&ZoekThema%5B1%5D=BTE_VOME&cat=results


 LEER SNELLER MET  
 NIEUWE LESVORMEN 

Wie innoveert, leert bij. Dat is zo in het bedrijfsleven en dat is ook zeker zo in het klaslokaal.  
Daarom startte SYNTRA Brussel al enkele jaren met nieuwe lesvormen zoals duaal leren en  
flexibele opleidingstrajecten. Het doel? Je nóg beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt. 

En daarvoor zijn alle middelen goed. Leren op de werkvloer, leren op je eigen tempo thuis, leren via 
e-learning. De docent volgt je nog altijd persoonlijk op, maar je zit niet de hele les tussen dezelfde 
vier muren. Lang leve de zuurstof voor je longen én je brein.

WAT IS 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 drie duale opleidingsvormen:  
Duale Standaardtrajecten, Leertijd en PACT.

 DUALE  
 STANDAARD-  
 TRAJECTEN 

• vanaf de 3de graad  
secundair onderwijs

• 1 dag per week volg je 
les op de campus

• 4 dagen per week sta je 
op de werkvloer

• op het einde kan je  
een diploma secundair 
onderwijs behalen

• 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 kan je  
een diploma secundair 
onderwijs behalen

• voor jongeren vanaf 18 jaar

• 40% van de opleiding volg je  
op de campus, 60% op de werkvloer

• je sluit letterlijk een PACT met je  
docent, competentiecoach en  
praktijkopleider

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

Vandaag
kan je al de PACT

opleidingen Kapper,
Elektrotechnisch

Installateur, Brood-  
en banketbakker

volgen.

WAT IS EEN FLEXIBELE OPLEIDING?
IN ÉÉN ZIN: LEREN OP JE EIGEN TEMPO.
Zo kan je bijvoorbeeld les volgen via blended 
learning. Je verwerkt een deel van de leerstof 
zelf thuis. Tijdens de lesmomenten op de cam-
pus wissel je van gedachten met de docent en 
je collega-cursisten.

In zo’n flexibel lestraject volg je ook les via 
e-learning. Dat zijn interactieve lessen die je 
thuis van achter je computer volgt. Zo krijg je 
wel les, maar moet je je niet naar de campus 
haasten als je eens wat langer moet werken, 
geen babysit vindt of het verkeer tegenzit.

Schrijf je in voor een opleiding op syntrabrussel.be12

www.syntrabrussel.be


LEERTIJD / DUAAL LEREN

Hulpkok 3 jaar  Uk

Residentieel elektrotechnisch  
installateur 

3 jaar  Uk

Sanitair installateur 3 jaar  Uk

Monteur centrale verwarming 3 jaar  Uk

Kapper 3 jaar  Uk

Schoonheidsspecialist 1 jaar  Uk

Meubelmaker 3 jaar  Uk

Plaatser binnen -en  
buitenschrijnwerk 

3 jaar  Uk

Aanvuller-kassier 1 jaar  T&T

Verkoper (aanvullend op aanvuller-kassier) 2 jaar  T&T

Begeleider in de kinderopvang (18+) 2 jaar  T&T

Elektrische installaties DUAAL 2 jaar  Uk

Haarverzorging DUAAL 2 jaar  Uk

Kapper-stylist SPECIALISATIEJAAR 1 jaar  Uk

Elektrotechnicus SPECIALISATIEJAAR 1 jaar  Uk

Interieurbouwer SPECIALISATIEJAAR 1 jaar  Uk

Kinderbegeleider SPECIALISATIEJAAR 1 jaar  Uk

PACT OPLEIDINGEN

Brood en banketbakker 1 jaar  Uk

Kapper 1 jaar  Uk

Elektrotechnisch Installateur 1 jaar  Uk

Fietshersteller 1 jaar  T&T

naar de website
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https://www.syntrabrussel.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=&ZoekTypeOpleiding%5B0%5D=LTD&cat=results


CAMPUS TOUR&TAXIS
Havenlaan 86c - b 209,  
1000 Brussel
info@syntrabrussel.be

02/421 17 70

Gemakkelijk bereikbaar  
met het openbaar vervoer

CAMPUS UKKEL
Stallestraat 292,  
1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be 

02/331 68 01

Gemakkelijk bereikbaar  
met het openbaar vervoer

WAAROM EEN OPLEIDING VOLGEN  
BIJ SYNTRA BRUSSEL?
• Studeer af met een officieel diploma of getuigschrift erkend door 

de Vlaamse overheid

• Kies uit een groot aanbod beroeps- en ondernemersopleidingen

• Leer sneller bij door praktijkgerichte lessen

• Krijg concrete voorbeelden van docenten die zelf uit de praktijk 
komen

• Vergroot je kans op een job met een opleiding in het Nederlands

• Geniet van gratis taal- en leercoaching


	CREATIEF: 
	INTERIEUR: 
	CREA GROEN: 
	ICT: 
	HORECA: 
	MGMT: 
	BEAUTY: 
	BOUW: 
	MECHANICA: 
	LEERTIJD: 
	ALGEMENE WEBSITE: 
	PAG 2: 
	PAG 1: 
	PAG 3: 
	PAG 4: 
	PAG 5: 
	PAG 6: 
	PAG 8: 
	PAG 7: 
	PAG 9: 
	PAG 10: 
	PAG 11: 
	PAG 12: 
	Haute Couture Borduren: 
	Stripauteur: 
	AI / DATA: 
	Microbrouwer: 
	BEAUTY 2: 


