OPLEIDINGSKRANT

VOORJAAR 2021
WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

VERS VAN DE PERS:
DE DIGITALE OPLEIDINGSKRANT VAN SYNTRA LIMBURG
Goed nieuws, je hoeft in januari
niet meer aan jouw brievenbus te
wachten op onze voorjaarseditie van
de opleidingskrant. Deze keer krijg
je van ons een digitale versie in je
postvak. Digitaal maar toch normaal,
de online krant bevat exact dezelfde
informatie die je anders op papier
zou krijgen.
In deze krant vind je een overzicht
terug van het opleidingsaanbod in
het voorjaar van 2021. De opleidingen
zijn verdeeld per sector zodat je
makkelijk je weg vindt. Daarnaast is er
een handige onderverdeling gemaakt
tussen
‘Voltijdse dagopleidingen’,
‘Langlopende opleidingen’ en ‘Korte
opleidingen’.

Soorten opleidingen

Ruim aanbod

Dag, lang of kort? Wat houdt dat weer
precies in? Wij helpen jou even op weg
In een voltijdse dagopleiding leer je
overdag en op korte tijd (gemiddeld 1
jaar) een beroep en kan je na je opleiding
snel aan het werk. Deze optie is ideaal
voor jongeren die van aanpakken
weten. Onze langlopende opleidingen
vinden vooral ’s avonds plaats en zijn
gericht op een brede bijscholing of
omscholing. Meestal volg je één keer
per week les gedurende 1, 2 of 3 jaar.
De kortlopende opleidingen zijn
kort maar krachtig en gericht op het
specialiseren
binnen
verschillende
sectoren. Met deze cursussen blijf je
gegarandeerd up-to-date.

In totaal bieden we in het voorjaar meer
dan 300 opleidingen aan binnen 23
sectoren. In deze krant vind je een
overzicht van deze opleidingen en wat ze
precies inhouden. Wil je meer weten over
een specifieke opleiding? Kijk dan zeker
eens op onze website www.syntralimburg.be en zoek de cursus die jou
interesseert.

LOOPBAANBEGELEIDING
Wil je een nieuwe wending geven aan jouw loopbaan, maar weet je niet goed
welk pad te kiezen? In het loopbaancentrum van SYNTRA Limburg ontdek je
samen met onze coaches welke verborgen talenten je in huis hebt. Wij helpen
je vorm te geven aan een loopbaan die echt bij je past en je energie geeft.

MEER
BEKIJKINFO:
ALLEWWW.SYNTRA-LIMBURG.BE/LOOPBAANBEGELEIDING
OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

Op de website krijg je steeds een
duidelijk overzicht van de inhoud en wat
je te wachten staat.

SECTOR

VOORJAAR 2021

BEAUTY & WELLNESS

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Wie geniet er niet van een deugddoende massage, mooi gelakte nagels of een leuke outfit om mee uit te pakken? Is het
jouw roeping om mensen te verzorgen en in de watten te leggen? Van kunstnagelstylist, imagostyling tot gelaatsverzorging
en professionele massages. Met onze beauty- en wellnessopleidingen leren we jou hoe je mensen laat stralen en genieten!
OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Hasselt

27-1-2021

1 jaar

€ 1.050

Hasselt

6-2-2021

6 maanden

€ 320

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Kapper

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Basis lichaamsmassage
Bridal & party make-up artist

Hasselt

10-3-2021

2 maanden

€ 270

Esthetische pedicure & manicure

Hasselt

9-1-2021

3 maanden

€ 260

Expert beauty make-up artist

Hasselt

3-2-2021

2 maanden

€ 270

Fashion make-up artist

Hasselt

21-4-2021

2 maanden

€ 270

Fashion make-up artist

Pelt

2-2-2021

4 maanden

€ 270

Kunstnagelstylist

Pelt

2-2-2021

1 jaar

€ 470

Ontharingstechnieken

Hasselt

24-4-2021

2 maanden

€ 200

Schoonheidsspecialist

Pelt

5-2-2021

2 jaar

€ 450

Barbercuts (Kapper full flex)

Hasselt

23-2-2021

8 sessies

€ 175

Tijdelijke omvormingen (Kapper full flex)

Hasselt

18-1-2021

10 sessies

€ 120

Blijvende omvormingenn(Kapper full flex)

Hasselt

19-4-2021

5 sessies

€ 50

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Browlifting

Hasselt

4-3-2021

1 sessie

€ 60

Fotopolymerisatie

Hasselt

17-5-2021

2 sessies

€ 60

Hairextensions

Hasselt

20-3-2021

2 sessies

€ 125

Henna brows

Pelt

10-3-2021

1 sessie

€ 60

Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en permanente make-up

Hasselt

19-1-2021

5 sessies

€ 495

Kostprijsberekening voor beauty ondernemers

Pelt

8-3-2021

2 sessies

€ 125

Massage bij mensen met kanker

Hasselt

3-3-2021

12 sessies

€ 500

Microblading

Pelt

17-3-2021

6 sessies

€ 395

Microblading

Hasselt

19-4-2021

6 sessies

€ 395

Microdermabrasie

Hasselt

21-1-2021

1 sessie

€ 60

Oncologisch voetverzorger

Hasselt

9-1-2021

7 sessies

€ 995

Online marketing voor beauty ondernemers

Pelt

26-4-2021

2 sessies

€ 250

Ontspannende gelaats - en hoofdmassage

Hasselt

23-2-2021

2 sessies

€ 125

Schimmels

Hasselt

19-4-2021

1 sessie

€ 60

Threading (epileren met koord)

Pelt

3-3-2021

1 sessie

€ 60

Triggerpoints

Hasselt

24-4-2021

2 sessies

€ 125

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

BEAUTY & WELLNESS
OPLEIDING

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Voetcongres: oncologie en voetzorg

Hasselt

8-5-2021

1 sessie

€ 60

Wenkbrauwstyling

Pelt

24-2-2021

4 sessies

€ 180

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Wimper- en wenkbrauwexpert

Pelt

24-2-2021

14 sessies

€ 840

Wimperextensions 3D Russian volume

Hasselt

8-2-2021

1 sessie

€ 60

Wimperextensions 3D Russian volume

Pelt

9-6-2021

1 sessie

€ 60

Wimperextensions one-by-one

Hasselt

25-1-2021

2 sessies

€ 150

Wimperextensions one-by-one

Pelt

26-5-2021

2 sessies

€ 150

Wimperlifting

Hasselt

11-1-2021

2 sessies

€ 150

Wimperlifting

Pelt

12-5-2021

2 sessies

€ 150

Workshop polygel

Pelt

26-1-2021

2 sessies

€ 155

Zwangerschapsmassage

Hasselt

13-3-2021

4 sessies

€ 240

DRIE MAKE-UPTIPS VOOR WANNEER
JE EEN MONDMASKER DRAAGT
In het donkerrood, met bolletjes of een gekke quote: mondmaskers komen
tegenwoordig in alle kleuren en formaten. Toch is het dragen van een mondkapje
wel even wennen. Van foundationvlekken tot het niet kunnen tonen van je
favoriete lipstick. Dit verander je best in je geliefde make-up routine:

1. Laat je foundation thuis

OPLEIDING IN DE KIJKER

Kunstnagelstyliste
Of je nu doorheen je tijdlijn op Instagram scrolt of
doorheen de winkelstraten loopt ... Je ziet overal
stylisten hun klanten verwennen met de laatste
nieuwe naildesigns. In deze opleiding leer je op je
eigen tempo de kneepjes van het vak.

Foundation en mondmaskers blijven
een moeilijke combinatie. Foundation
maakt niet alleen vieze vlekken die je
moeilijk uit jouw favoriete mondkapje
krijgt. Het zorgt ook voor verstopte
poriën met ongewenste puistjes en
andere onzuiverheden als gevolg. Je
kan beter overschakelen naar een
minerale, dekkende poeder die je
coverage geeft én je huid laat ademen.

Duurtijd: 1 jaar
Prijs: €470

OPLEIDING IN DE KIJKER

2. Match je eyeshadow
Nu de helft van ons gezicht bedekt
is, hebben we meer aandacht voor
elkaars ogen. Hoogtijd om al die
verschillende
oogschaduwpaletten,
die ergens in je huis rondslingeren,
weer boven te halen. Experimenteer
met kleuren, match je eyeshadow
met je mondmasker of kies voor een
dramatische smokey eye. Alles is
mogelijk!

3. Geef je wimpers en
wenkbrauwen wat liefde
Ook onze wimpers en wenkbrauwen
staan meer in de spotlight en
verdienen wat liefde. Breng een extra
laagje mascara op je wimpers aan en
zorg voor wat meer shape en kleur in
je wenkbrauwen. Zo zorg je makkelijk
voor die extra wowfactor.

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

Online marketing voor beauty
ondernemers
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit
onze samenleving. Online marketing is dan ook
de ideale manier om je zaak extra in de kijker te
zetten in de schoonheidssector.
Duurtijd: 2 sessies
Prijs: €250

SECTOR

VOORJAAR 2021

BOUW

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Er is altijd vraag naar goed werkvolk in de bouwsector. Niet gek, want een bouwproces kent veel facetten. Ruwbouw,
renovatie of afwerking: elke stap vraagt zijn eigen expertise en ervaring. Elke dag worden er nieuwe technieken en
digitaliseringen ingevoerd, waardoor je up-to-date moet zien te blijven. De bouwwereld is met bijna 100.000 jobs een heel
belangrijke werksector in Vlaanderen. Boeiend, afwisselend en elke dag anders. Met onze opleidingen en bijscholingen kan
jij als timmerman, loodgieter of aannemer ook deel uitmaken van deze groeiende en uitdagende wereld.
OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Plaatsen van muurbekleding

Tongeren

23-2-2021

3 maanden

€ 195

Lakken en vernissen van hout

Maaseik

23-2-2021

10 sessies

€ 170

Winteropleiding - Asbest verwijdering op daken
(ism. Bouwunie Limburg)

Genk T2-campus

11-2-2021

2 sessies

€ 265

Winteropleiding - Asbest verwijdering op daken
(ism. Bouwunie Limburg)

Pelt

5-3-2021

2 sessies

€ 265

Winteropleiding - Asbest verwijdering op daken
(ism. Bouwunie Limburg)

Genk T2-campus

29-3-2021

2 sessies

€ 265

Professioneel afkitten

Genk T2-campus

4-1-2021

3 sessies

€ 195

Professioneel afkitten

Genk T2-campus

25-1-2021

3 sessies

€ 195

Professioneel afkitten

Genk T2-campus

22-2-2021

3 sessies

€ 195

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Professioneel afkitten

Genk T2-campus

19-4-2021

3 sessies

€ 195

Winteropleiding - Aanslaan van lasten
(i.s.m. Bouwunie Limburg)

Extern

26-2-2021

2 sessies

€ 250

Winteropleiding - Solderen en bewerken van zink
(i.s.m. Bouwunie Limburg)

Genk T2-campus

26-1-2021

4 sessies

€ 300

OPLEIDING IN DE KIJKER

Lakken en vernissen van hout
Massief hout werk je af met blanke vernis. Plaatmateriaal krijgt een primer en wordt afgelakt. Wil je een goed inzicht
krijgen in het aanbod van laksystemen voor hout? Verwerf dan de nodige kennis in deze praktijkcursus.
Duurtijd: 10 sessies
Prijs: €170

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

DIEREN

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Voel jij een onweerstaanbare drang om elke hond te knuffelen? Of speel je urenlang met de kat als je bij vrienden op bezoek
bent? Dan is het misschien tijd om professioneel met dieren aan de slag te gaan! In onze dierensector kan je heel wat
opsteken over de verzorging, begeleiding en training van honden, katten en paarden.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Angstige honden

Hasselt

24-2-2021

3 sessies

€ 180

Basis massage en taping bij honden

Hasselt

25-1-2021

6 sessies

€ 360

Basis massage en taping bij honden

Hasselt

27-4-2021

6 sessies

€ 360

Basis massage en taping bij paarden

Hasselt

21-1-2021

9 sessies

€ 540

EHBO bij honden en katten

Hasselt

2-3-2021

5 sessies

€ 295

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

EHBO bij paarden

Hasselt

19-4-2021

5 sessies

€ 295

Gezonde voeding voor paarden

Hasselt

5-1-2021

7 sessies

€ 420

Introductie TTouch bij honden

Hasselt

13-3-2021

4 sessies

€ 240

Kalmerende signalen bij de hond

Hasselt

27-1-2021

1 sessie

€ 60

Passende zadels, meer rijplezier, betere rijprestaties

Hasselt

18-3-2021

3 sessies

€ 225

Positieve gedragstraining bij honden voor beginners

Hasselt

21-4-2021

3 sessies

€ 180

Positieve gedragstraining bij honden voor gevorderden

Hasselt

19-5-2021

3 sessies

€ 180

Shiatsu bij paarden

Hasselt

27-3-2021

4 sessies

€ 240

Socialiseren en habitueren van honden

Hasselt

3-2-2021

2 sessies

€ 125

Verlatingsangst bij honden

Hasselt

24-3-2021

2 sessies

€ 125

Verzorging en bekappen van de hoeven

Hasselt

5-3-2021

5 sessies

€ 295

Workshop Toiletteren en vachtverzorging van katten

Hasselt

23-2-2021

6 sessies

€ 360

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

EHBO bij honden en katten

Basis massage en taping bij paarden

Ben je ook begaan met dieren en wens je grondig
op de hoogte te zijn van EHBO-technieken bij
honden en katten? Wil je zeker zijn hoe je veilig
kan ingrijpen in noodsituaties? Deze cursus
biedt je de nodige informatie en tips om op een
correcte manier te reageren.

Paarden zijn atleten, ongeacht het niveau waarop
ze moeten presteren. Vaak geven paarden hun
pijn pas aan in een laat stadium. Ontdek hoe
massage en taping kan helpen om dit tijdig te
ontdekken.

Duurtijd: 5 sessies
Prijs: €295

Duurtijd: 9 sessies
Prijs: €540

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

DIEREN

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

HONDEN IN THERAPIE
Dat SYNTRA Limburg jaarlijks heel wat hondentrainers opleidt, wist je waarschijnlijk al. Wat je misschien
niet weet, is dat één opleiding Zorgverlener met therapiehond de rollen omkeert. Hier leren cursisten
hun viervoeter inzetten als trouwe co-therapeut.

Wat kunnen therapiehonden
dat wij niet kunnen?
“Honden kunnen mensen makkelijk
motiveren om bepaalde dingen te doen“,
vertelt Dany Grosemans, SYNTRAdocent en dierengedragstherapeut.
“Eén van onze cursisten werkt in een
rusthuis en heeft een karretje waarin
ze de hond zet. Plots zie je dat mensen
gemotiveerd zijn om met het karretje en
de hond erin een wandeling te maken.”

Voor wie is de opleiding
Zorgverlener met therapiehond
interessant?
“Cursisten die deze opleiding volgen,
zijn voornamelijk actief in het onderwijs
of de zorgverlening. Het is een breed
publiek dat gaat van ergotherapeuten
tot kinesisten. Het zijn mensen die willen
onderzoeken in hoeverre een hond een
bijdrage zou kunnen zijn in hun hulp- of
zorgverlening.”

LOOPBAANBEGELEIDING
Wil je een nieuwe wending geven aan jouw loopbaan, maar weet je niet goed
welk pad te kiezen? In het loopbaancentrum van SYNTRA Limburg ontdek je
samen met onze coaches welke verborgen talenten je in huis hebt. Wij helpen
je vorm te geven aan een loopbaan die echt bij je past en je energie geeft.

MEER
BEKIJKINFO:
ALLEWWW.SYNTRA-LIMBURG.BE/LOOPBAANBEGELEIDING
OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

Waarom is het belangrijk om
jezelf op te leiden?
Een hond weet niet zomaar wat je van
hem verwacht. Een degelijke training
is enorm belangrijk voor de veiligheid
en de prestaties van de hond en zijn
omgeving. Dankzij de juiste opleiding
leer je op een correcte en professionele
manier
omgaan
met
honden.
SYNTRA biedt daarom verschillende
dierenopleidingen aan om je hierin te
trainen.

SECTOR

VOORJAAR 2021

DRONES

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Wie droomde er vroeger niet van om als piloot door de lucht te vliegen? Bij SYNTRA dromen we niet alleen, we maken het
ook waar! Dankzij onze erkende theoretische en praktische drone-opleidingen sta jij in no-time zelf achter de vliegknoppen,
vanop de grond weliswaar. Als erkend drone piloot kan jij in verschillende sectoren terecht met jouw vliegkunsten. Op het
prachtige terrein van Droneport te Sint-Truiden leer je de verschillende types drones kennen en besturen. Waar wacht je
nog op? Vlieg er meteen in!
OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Drone data-expert

Droneport

9-2-2021

6 maanden

€ 995

Drone data-expert

Droneport

2-3-2021

6 maanden

€ 995

Dronebouw gevorderd: autopilots

Genk T2-campus

3-5-2021

8 sessies

€ 595

Dronebouw gevorderd: UAV bouwen in België

Genk T2-campus

22-2-2021

8 sessies

€ 595

Fixed-wing bouwtechnicus

Genk T2-campus

26-2-2021

15 sessies

€ 995

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Gimbal basis bouw en eerste ingebruikname

Genk T2-campus

25-2-2021

8 sessies

€ 595

Gimbal basis bouw en eerste ingebruikname

Genk T2-campus

2-2-2021

8 sessies

€ 595

Gimbal tuning en setups

Genk T2-campus

25-3-2021

8 sessies

€ 595

Gimbal tuning en setups

Genk T2-campus

20-4-2021

8 sessies

€ 595

Vtol bouwtechnicus

Genk T2-campus

6-2-2021

15 sessies

€ 995

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Drone data-expert

Gimbal basis bouw en eerste
ingebruikname

Verdiep jezelf in de belangrijkste technologieën
die je onder een drone kan hangen en leer je de
daaruit voortvloeiende data te vertalen in een
leesbaar rapport voor de eindklant. Daarnaast
wordt de Europese dronewetgeving en risico-methodologie SORA onder de loep genomen.

Als je veel tijd spendeert achter een camera weet
je hoe belangrijk het is om de horizon stabiel in
beeld te kunnen bewaren. Het gebruik van stabilisatiesystemen is een interessante tool die je hier
bij helpt. Hier leer je zo’n tool bouwen en configureren zodat je horizon ten alle tijden bewaard blijft.

Duurtijd: 6 maanden
Prijs: €995

Duurtijd: 8 sessies
Prijs: €595

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

ELEKTRO & TECHNIEK

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Een wereld zonder elektriciteit? Niemand kan het zich nog voorstellen. Elektriciteit is haast even vanzelfsprekend als water
en lucht. Maar al die installaties moeten ook gerepareerd, onderhouden en geïnstalleerd worden door iemand. Heb jij
voldoende vakkennis of wil je jezelf er graag verder in specialiseren? Dan hebben wij een groot pakket aan basisopleidingen
en bijscholingen voor je klaar staan.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Beckhoff PLC 3 - Geïntegreerd project, foutanalyse en industriële netwerken

Genk T2-campus

19-4-2021

10 sessies

€ 295

Refurbishing van smartphone, tablet en laptop

Genk T2-campus

4-2-2021

7 sessies

€ 150

Siemens PLC deel 3

Genk T2-campus

21-4-2021

10 sessies

€ 295

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Gecertificeerde KNX training - Advanced

Genk T2-campus

23-2-2021

11 sessies

€ 825

Introductie batterijen en laadsystemen

Genk T2-campus

20-1-2021

4 sessies

€ 245

Opportuniteiten als ondernemer in robotica

Genk T2-campus

26-1-2021

4 sessies

€ 295

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

ENERGIE & HVAC

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Elk gebouw moet voorzien worden van centrale verwarming, sanitair of een koel- of airco-installatie. Met onze opleidingen
kan jij de persoon zijn die hierbij helpt. Daarnaast is duurzaam bouwen met groene energie dé toekomst. Ook SYNTRA
Limburg houdt rekening met die trend en speelt in op de Europese energiedoelstellingen.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Basisopleiding CERGA

Genk T2-campus

29-1-2021

2 maanden

€ 500

Gasvormige brandstof module GI (met CERGA)

Genk T2-campus

13-1-2021

6 maanden

€ 1.216

Technicus vloeibare brandstof (TV-nr)

Genk T2-campus

19-1-2021

4 maanden

€ 780

Genk T2-campus

2-2-2021

10 sessies

€ 695

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN

KORTOPENDE OPLEIDINGEN
Airco-energiedeskundige
Erkend technicus verwarmingsaudit > 100kW

Genk T2-campus

28-1-2021

11 sessies

€ 725

Examen attest certificaat in de koeltechniek cat.1

Genk T2-campus

16-1-2021

1 sessie

€ 500

Examen EPB Verslaggever

Genk T2-campus

22-4-2021

1 sessie

€ 500

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

Genk T2-campus

27-1-2021

1 sessie

€ 303

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

Genk T2-campus

24-2-2021

1 sessie

€ 303

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

Genk T2-campus

31-3-2021

1 sessie

€ 303

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

Genk T2-campus

28-4-2021

1 sessie

€ 303

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

Genk T2-campus

26-5-2021

1 sessie

€ 303

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

Genk T2-campus

23-6-2021

1 sessie

€ 303

Hernieuwing certificaat in de koeltechniek Cat 1

Genk T2-campus

30-1-2021

1 sessie

€ 150

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI
(de oude hernieuwing G1/G2)

Genk T2-campus

1-2-2021

2 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI
(de oude hernieuwing G1/G2)

Genk T2-campus

19-4-2021

2 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI
(de oude hernieuwing G1/G2)

Genk T2-campus

12-1-2021

3 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI
(de oude hernieuwing G1/G2)

Genk T2-campus

23-2-2021

3 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI
(de oude hernieuwing G1/G2)

Genk T2-campus

25-5-2021

3 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI + GII
(de oude hernieuwing G3)

Genk T2-campus

23-3-2021

2 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI + GII
(de oude hernieuwing G3)

Genk T2-campus

14-1-2021

3 sessies

€ 303

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI + GII
(de oude hernieuwing G3)

Genk T2-campus

20-5-2021

3 sessies

€ 303

Hernieuwing stookolietanks (SV-nr)

Genk T2-campus

23-2-2021

2 sessies

€ 303

Hernieuwing stookolietanks (SV-nr)

Genk T2-campus

9-3-2021

2 sessies

€ 303

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

ENERGIE & HVAC

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Vooropleiding tot examen certificaat in de koeltechniek cat.1

Genk T2-campus

6-3-2021

3 sessies

€ 600

Vooropleiding tot examen certificaat in de koeltechniek cat.1

Genk T2-campus

15-1-2021

6 sessies

€ 600

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Vooropleiding tot examen certificaat in de koeltechniek cat.1

Genk T2-campus

23-4-2021

6 sessies

€ 600

Koeltechnische handelingen op airconditioning toestellen

Genk T2-campus

26-1-2021

4 sessies

€ 375

Waterstof inleiding

Genk T2-campus

29-1-2021

2 sessies

€ 250

OPLEIDING IN DE KIJKER

Basisopleiding CERGA
Deze training geeft verwarmingstechnici inzicht in de normen en veiligheidseisen toegepast op huishoudelijke
installaties. Cerga geldt als het kwaliteitslabel voor elke professionele gasinstallateur.
Duurtijd: 2 maanden
Prijs: €500

KOELTECHNIEK: EEN VAK MET TOEKOMST
Koeltechniek
is
al
jaren
een
knelpuntberoep en toch zien we hier
nog steeds weinig verandering in.
Nochtans is koeltechniek een vak vol
toekomst, uitdagende specialisaties,
werkzekerheid én goede verloning. De
constante evoluties in warmtepompen
en airconditionings maken van deze
job een zeer uitdagende keuze. Ook
Marc vond in koeltechniek het avontuur
dat hij zocht.

Toen bij de werkgever van oud-cursist
Marc (32) een reorganisatie kwam, gaf
Marc aan dat hij zelf wilde vertrekken.
“Ik heb altijd in een fabriek gewerkt, met
ploegendienst. Ik had een werkplek van
enkele vierkante meters groot, aan een
gecomputeriseerde machine. Ik snakte
naar iets nieuws en uitdagend.”
Dat vond Marc in koeltechniek.
“Koeltechniekers zijn erg gevraagd. Ik
kreeg een kans en daar ben ik nog altijd

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

blij om. In deze job heb ik veel ruimte en
ontmoet ik meer mensen. We werken
in huizen, hotels en bedrijven. Daar
richten we vaak cleanrooms in. Dit zijn
volledig ‘propere’ ruimtes bedoeld voor
een bepaald productieproces zoals
labo’s, productie van geneesmiddelen,
voeding … waarbij heel wat technologie
komt kijken.”

SECTOR

VOORJAAR 2021

FINANCIËN

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Ben jij analytisch ingesteld? Heb je oog voor detail en gevoel voor cijfers? Dan ga je in ons aanbod financiën zeker je ding
vinden. De financiële wereld is voortdurend in beweging. Nieuwe wetten worden voorgeschreven, nieuwe regels worden
opgelegd en cijferverwerking wordt meer en meer geautomatiseerd. Hoe je het verschil in deze snel veranderende wereld
kan maken? Dat leer je in onze opleidingen! We bieden je de nodige knowhow om dat financiële rekenwonder te worden
waar bedrijven en particulieren naar op zoek zijn.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Balansanalyse can be fun

Hasselt

1-3-2021

4 sessies

€ 195

Balansanalyse can be fun

Online

4-5-2021

4 sessies

€ 195

2-2-2021

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Beleggen met virtuele munten

Genk T2-campus

Beleggen met virtuele munten

Online

5 sessies

€ 325

5 sessies

€ 325

Aftrekbare beroepskosten: een handleiding

Hasselt

1-6-2021

3 sessies

€ 325

Power BI: voor een sluitende financiële analyse

Hasselt

2-2-2021

5 sessies

€ 545

Praktische snelcursus BTW

Hasselt

18-3-2021

3 sessies

€ 325

Praktische snelcursus Personenbelasting (basis)

Hasselt

20-4-2021

5 sessies

€ 315

Praktische snelcursus Vennootschapsbelasting

Hasselt

3-5-2021

5 sessies

€ 349

Update Personenbelasting

Hasselt

25-5-2021

2 sessies

€ 195

Van Sparen naar Beleggen - basis

Hasselt

23-3-2021

4 sessies

€ 349

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Power BI

Praktische snelcursus BTW

Wil je leren om op zeer efficiënte wijze een managementrapport op te stellen, volledig geautomatiseerd en makkelijk te vernieuwen? Schrijf je
dan snel in voor deze cursus! Deze opleiding is
immers een niet te missen aanrader voor iedereen die zich in brede zin bezig houdt met het rapporteren van Big Data en KPI’s.

Als professional weet je perfect wat je beroepshalve moet doen. Je wil jouw financiën steeds op
orde. Daarom is het belangrijk dat je inzicht hebt
in de werking van de BTW. Wat moet je betalen?
Kan je steeds alle BTW recupereren? Welke zijn
de belangrijkste uitzonderingen? Fris je kennis op
in deze praktische snelcursus!

Duurtijd: 5 sessies
Prijs: €545

Duurtijd: 3 sessies
Prijs: €325

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

GRAFISCH & MULTIMEDIA

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Reclame, design, audiovisuele industrie, gaming, animatie, gedrukte media, muziek, nieuwe media, ... De creatieve sector
in Vlaanderen is veelzijdig. En er liggen veel jobs te wachten op een talentvolle kansengrijper. Deze jobs vereisen allemaal
creativiteit om functionele producten/diensten af te leveren. Ben jij al een fantasierijke, inventieve geest? Volg dan een
creatieve opleiding en bemachtig jouw droomjob.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Genk T2-campus

25-1-2021

1 jaar

€ 1.250

Genk T2-campus

2-3-2021

8 sessies

€ 790

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Grafisch vormgever

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Adobe After Effects - intensief
Adobe Illustrator - basis -intensief

Genk T2-campus

24-2-2021

1 sessie

€ 590

Adobe Illustrator - expert - intensief

Genk T2-campus

21-4-2021

1 sessie

€ 590

Adobe Indesign - expert - intensief

Genk T2-campus

31-3-2021

1 sessie

€ 590

Analoge fotografie - terug naar de doka

Hasselt

19-1-2021

3 sessies

€ 495

Digitale fotografie deel 2

Genk T2-campus

5-1-2021

6 sessies

€ 360

Illustrator

Genk T2-campus

4-1-2021

6 sessies

€ 390

Illustrator - gevorderd

Genk T2-campus

19-4-2021

6 sessies

€ 390

InDesign

Genk T2-campus

23-2-2021

6 sessies

€ 390

Landschapsfotografie

Genk T2-campus

24-4-2021

6 sessies

€ 360

Photoshop - basis

Genk T2-campus

5-1-2021

6 sessies

€ 390

Photoshop - gevorderd

Genk T2-campus

20-4-2021

6 sessies

€ 390

Videomontage met Adobe Premiere Pro

Genk T2-campus

16-1-2021

4 sessies

€ 335

Videomontage met Adobe Premiere Pro - intensief

Genk T2-campus

20-5-2021

1 sessie

€ 395

Webdesign met HTML & CSS - basis

Genk T2-campus

12-1-2021

5 sessies

€ 295

Webdesign met HTML & CSS - basis

Genk T2-campus

23-3-2021

5 sessies

€ 295

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Webdesign met HTML & CSS – basis

InDesign

In deze opleiding leer je aan de hand van gratis
beschikbare software, op een eenvoudige manier
de basis van HTML en CSS om een eigen leuke
website te kunnen maken.

InDesign is één van de revelaties uit het
Adobe-gamma. Het pakket heeft heel wat
te bieden en belooft, zeker in de versie
CS, een ware standaard te worden in het
wereldje van de pagina-opmaak en layout.

Duurtijd: 5 sessies
Prijs: €295

Duurtijd: 6 sessies
Prijs: €390
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SECTOR

GRAFISCH & MULTIMEDIA

VOORJAAR 2021
WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

DRIE TIPS VOOR EEN JOB IN DE GAMESECTOR
Van concept designers tot 3D- en visual effects artists: heel wat mensen uit de grafische wereld
belanden in de game-industrie. Is het ook jouw droom om aan de slag te gaan in game development?
Met deze cheatcodes geraak je meteen tot het hoogste level.

1. Bezoek game-events

2. Stop met alles zelf te doen

3. Aanvaard kritiek

Het klassiek solliciteerproces bestaat
bijna niet in de game-industrie. Wil
je een job of opdracht binnenslepen,
dan zal je zelf naar mensen moeten
toestappen
met
je
portfolio.
Gamebeurzen en -events zijn dé
plaatsen om dat te doen. Je vindt
er alle grote gamestudio’s én hun
medewerkers. Sla een babbeltje, toon
jouw portfolio en vraag naar LinkedInconnecties. Polsen mensen of je naar
de afterparty van het event gaat? Top,
want dan heb je indruk gemaakt!

Veel
beginnende
creatievelingen
proberen in hun eentje alles zelf te
doen: van de concept art tot het
codeerwerk. Natuurlijk loont het dat
je de meeste basisvaardigheden van
game development kent. Vergeet toch
niet om je ook te specialiseren. Game
development draait tegenwoordig meer
rond teamwerk en geeft je daardoor de
kans om jezelf in een bepaalde skill te
verdiepen. Dat gaat je in de toekomst
vaak meer opleveren, want als expert
kan je jezelf beter profileren.

Oké, dit klinkt misschien heel voor
de hand liggend, maar geloof ons…
Wanneer je honderden uren werk
in iets hebt gestopt, kan het soms
ongelooflijk moeilijk zijn om te horen
dat jouw creatie niet goed genoeg is.
Durf naar je eigen werk te laten kijken
en aanvaard kritiek van anderen. Want
uit je fouten leer je vaak het meest.

LOOPBAANBEGELEIDING
Wil je een nieuwe wending geven aan jouw loopbaan, maar weet je niet goed
welk pad te kiezen? In het loopbaancentrum van SYNTRA Limburg ontdek je
samen met onze coaches welke verborgen talenten je in huis hebt. Wij helpen
je vorm te geven aan een loopbaan die echt bij je past en je energie geeft.

MEER
BEKIJKINFO:
ALLEWWW.SYNTRA-LIMBURG.BE/LOOPBAANBEGELEIDING
OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

GROENVOORZIENING

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Heb je tijdens de lockdown je eigen tuin herontdekt? Merk je dat de natuur ons naast zuurstof ook nog andere voordelen
kan bieden? En ben je daarnaast niet bang om je handen vuil te maken? Dan kan je bij SYNTRA Limburg verschillende
groenopleidingen volgen die je zowel theoretische kennis als praktijkervaring opleveren. Ons aanbod reikt veel verder dan
gewoon bloemen, planten of tuinen verzorgen. We bieden unieke groenopleidingen aan. Van herborist, boomverzorger tot
kruidenverwerker en urban farmer. Onze campus in Hasselt zet de tuinpoorten voor je open.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Hasselt

19-1-2021

1 jaar

€ 75

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Fytolicentie P1

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Tuinontwerpen met SketchUp

Hasselt

11-3-2021

10 sessies

€ 450

Aanleg en onderhoud van zwemvijvers

Hasselt

21-4-2021

2 sessies

€ 190

Kruiden kweken in pot

Hasselt

23-3-2021

1 sessie

€ 60

Sierlijke eetbare borders aanleggen. Hoe begin je eraan?

Hasselt

25-3-2021

1 sessie

€ 60

Tuinontwerpen met SketchUp - Follow up

Hasselt

18-1-2021

5 sessies

€ 225

OPLEIDING IN DE KIJKER

Tuinontwerpen met SketchUp
Leer op een korte tijd om je groene ideeën om te zetten in een 3D ontwerp. Overtuig vervolgens je klanten met een
professionele presentatie, compleet met 2D aanzichten, plannen en animaties.
Duurtijd: 10 sessies
Prijs: €450
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SECTOR

VOORJAAR 2021

HORECA & VOEDING

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Dat Vlamingen bourgondiërs zijn, dat hoef je niemand uit te leggen. Kookboeken, programma’s en zenders zijn big business
in ons land. Als (hobby)kok laat je vaak anderen genieten van je kookkunsten. Zij die van hun passie hun beroep willen
maken of willen specialiseren, kunnen terecht bij SYNTRA Limburg. In onze horeca-en voedingsopleidingen bieden we de
beste kwaliteit aan en maak je kennis met de nieuwste toestellen en technieken. De opkomende trends spot je als eerste
in ons aanbod!

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Distillateur

Hasselt

19-4-2021

1 jaar

€ 595

Distillateur

Hasselt

20-4-2021

1 jaar

€ 595

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN

Distillateur

Hasselt

21-4-2021

1 jaar

€ 595

Friturist

Hasselt

2-2-2021

4 maanden

€ 260

Kaaskenner

Hasselt

4-1-2021

6 maanden

€ 300

Kuiper

Pelt

4-1-2021

1 jaar

€ 550

Wijn leren proeven

Hasselt

28-1-2021

6 sessies

€ 225

Wijn leren proeven

Pelt

22-2-2021

6 sessies

€ 225

Artisanale broodjes

Hasselt

4-3-2021

3 sessies

€ 180

Barista

Hasselt

3-2-2021

5 sessies

€ 385

Barista

Hasselt

20-4-2021

5 sessies

€ 385

Dresseertechnieken

Hasselt

14-1-2021

3 sessies

€ 155

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Fermenteren: techniek en toepassingen

Hasselt

4-2-2021

4 sessies

€ 225

Lekker vegan

Hasselt

24-3-2021

2 sessies

€ 125

Messen wetten en onderhouden

Hasselt

3-2-2021

1 sessie

€ 60

Opbouwpatisserie

Hasselt

4-2-2021

3 sessies

€ 180

Start 2 BBQ

Hasselt

15-3-2021

10 sessies

€ 380

Streetfood Academy: Gourmet Pita's & Taco's

Hasselt

3-3-2021

2 sessies

€ 125

Structuren en texturen in gerechten

Hasselt

6-1-2021

3 sessies

€ 180

Wijn leren proeven

Hasselt

28-1-2021

8 sessies

€ 225

Wijn leren proeven

Pelt

22-2-2021

8 sessies

€ 225

Zoete versnaperingen

Hasselt

25-3-2021

3 sessies

€ 180

Zuurdesem pizza's

Hasselt

3-2-2021

2 sessies

€ 125

OPLEIDING IN DE KIJKER

Start 2 BBQ
Vuur leren beheersen? Je gasten overdonderen met je hoogstaande barbecue-skills?
In deze opleiding maken we van jou een échte grillmaster!
Duurtijd: 10 sessies
Prijs: €380
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SECTOR

HORECA & VOEDING

VOORJAAR 2021
WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

CURSISTEN OPENEN FRITUUR IN ZWITSERLAND
Ons land staat wereldwijd bekend voor zijn goudgele, krokante frietjes. Niets is zo Belgisch als die
frituur op het dorpsplein, maar in Zwitserland kennen ze dit concept niet. Daarom zetten cursisten Leo
en Lev hun frietvet alvast op 180 graden om de Zwitsers warm te maken voor onze Belgische lekkernij.

Waarom heb je voor de opleiding
Friturist gekozen?
“Ik wil mijn eigen chef zijn en niet voor
iemand werken”, legt Lev uit. “Mijn vader
gaf me het idee om een eigen frituur in
Zwitserland te openen.” Ook Leo zag
dat idee helemaal zitten: “Als de eerste
frituur goed draait, is het de bedoeling
om meerdere vestingen open te doen

en alsmaar groter te worden. Dat is het
plan waarvoor we elke dag alles op alles
zetten.”

Wat leer je in de opleiding?
“Cursisten leren natuurlijk in de eerste
plaats frieten en snacks bakken”, vertelt
SYNTRA-docent Ronny Voortmans. Wie
denkt dat frieten bakken een makkelijke

LOOPBAANBEGELEIDING
Wil je een nieuwe wending geven aan jouw loopbaan, maar weet je niet goed
welk pad te kiezen? In het loopbaancentrum van SYNTRA Limburg ontdek je
samen met onze coaches welke verborgen talenten je in huis hebt. Wij helpen
je vorm te geven aan een loopbaan die echt bij je past en je energie geeft.

MEER
BEKIJKINFO:
ALLEWWW.SYNTRA-LIMBURG.BE/LOOPBAANBEGELEIDING
OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

klus is, zal merken in de opleiding dat
er veel meer komt kijken bij het bakken
van de perfecte goudgele frietjes. Als
cursist krijg je ook nog een hygiëneen autocontrolegids, een basis
bedrijfsvoering en kostenstructuur
mee. Kortom, alles wat je nodig hebt
om zelfstandig een frituur uit te baten.

SECTOR

VOORJAAR 2021

INFORMATICA

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

In welke sector zal er altijd werk zijn? In de informatica natuurlijk. Het is daarom belangrijk om mee te zijn met de laatste
nieuwe trends, maar ook met de basics. Onze wereld bestaat uit enorm veel (big) data. Niet alleen over mensen, maar ook
over machines, voertuigen, gebouwen, wetten, regels en logistieke processen. Dat maakt het werk van een informaticus zo
belangrijk. Ben jij een echte computernerd en wil je daar je beroep van maken? Of ben je eerder een leek maar wil je alles
te weten komen over software en hardware? Dan zit je in de juiste sector!

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Genk T2-campus

9-2-2021

1 jaar

€ 1.200

AutoCAD - deel 1

Genk T2-campus

11-1-2021

11 sessies

€ 660

AutoCAD - deel 1 - intensief

Genk T2-campus

18-3-2021

2 sessies

€ 760

AutoCAD - deel 2

Genk T2-campus

15-3-2021

11 sessies

€ 660

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
BIM bouwkundig tekenaar

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

AutoCAD - deel 2 - intensief

Genk T2-campus

22-4-2021

2 sessies

€ 760

AutoCAD - Revit architecture basis

Genk T2-campus

20-4-2021

10 sessies

€ 595

Basisopleiding websites met WordPress

Genk T2-campus

10-5-2021

2 sessies

€ 295

CCNA 2 (SWRE): Switching, Routing, and Wireless Essentials

Genk T2-campus

23-2-2021

13 sessies

€ 1.500

Digitaal afstandswerken met Sharepoint

Genk T2-campus

8-1-2021

2 sessies

€ 260

Excel - basis

Genk T2-campus

7-1-2021

5 sessies

€ 295

Excel - basis

Genk T2-campus

22-4-2021

5 sessies

€ 295

Excel - gevorderd

Genk T2-campus

25-2-2021

5 sessies

€ 295

Google Ads - basis

Hasselt

23-3-2021

2 sessies

€ 295

Inventor - basis

Genk T2-campus

26-1-2021

10 sessies

€ 595

iPad / iPhone: mogelijkheden en optimaal leren gebruiken

Genk T2-campus

2-3-2021

3 sessies

€ 180

Java - basis

Genk T2-campus

25-3-2021

10 sessies

€ 595

Leer programmeren met Python

Genk T2-campus

23-2-2021

5 sessies

€ 595

MS Excel – basis - intensief

Hasselt

18-1-2021

2 sessies

€ 495

MS Excel – basis - intensief

Hasselt

11-5-2021

2 sessies

€ 495

Procesmanagement

Genk T2-campus

22-2-2021

5 sessies

€ 295

Professionele websites bouwen met WordPress

Genk T2-campus

24-2-2021

10 sessies

€ 595

Programmeren in C#.Net - deel 1

Genk T2-campus

21-4-2021

10 sessies

€ 595
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SECTOR

VOORJAAR 2021

INFORMATICA

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Genk T2-campus

15-3-2021

6 sessies

€ 360

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Projectmanagement volgens prince 2
Scrum

Genk T2-campus

18-1-2021

3 sessies

€ 275

SketchUp - basis

Genk T2-campus

7-1-2021

6 sessies

€ 360

SketchUp - basis

Genk T2-campus

22-4-2021

6 sessies

€ 360

SketchUp - gevorderd

Genk T2-campus

25-2-2021

6 sessies

€ 360

Tekla structures staal/beton-bouwtekenen - basis

Genk T2-campus

21-4-2021

10 sessies

€ 660

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Basisopleiding websites met
WordPress

Renderen van je interieurontwerp
d.m.v. Rockit3D.com

Wil je de boeiende wereld van de bouw verkennen
zonder ooit een voet op de werf te zetten? Dat
kan in deze opleiding! Als BIM bouwkundig
tekenaar ben je verantwoordelijk voor het
digitaal uittekenen van bouwconstructies en
ben je het eerste aanspreekpunt van aannemers
en architecten voor de visualisatie van hun
ontwerpen.

Het eenvoudigste en veruit meest populaire
platform om moderne, professionele websites
mee te bouwen. Leer in een handomdraai met
deze prachtige websitebouwer werken!

Jouw Sketchup-tekening wordt bij SYNTRA
Limburg tot leven gebracht d.m.v. Rockit3D,
een online render-tool die je helpt te
visualiseren in de hoogst mogelijke kwaliteit.
Renderen hoeft niet altijd duur, moeilijk en
tijdrovend te zijn. Rockit3D is kwalitatief, snel,
goedkoop én eenvoudig in gebruik. Ontdek het
zelf en wordt een echte render-artiest in slechts
drie weken tijd!

Duurtijd: 1 jaar
Prijs: €1200

Duurtijd: 10 sessies
Prijs: €595

Duurtijd: 3 sessies
Prijs: € 135

BIM bouwkundig tekenaar

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

INFORMATICA

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

ZO KIES JE EEN TECHNISCH TEKENPROGRAMMA
Wil je jouw eerste stappen in het technisch tekenen zetten, maar heb je geen idee welk programma te
kiezen? Je bent niet alleen. Het aanbod is uitgebreid en de verschillen tussen programma’s zijn groot.
Met deze introductie vind je hopelijk het tekenprogramma dat het beste bij je past.

1. SketchUp
Wil je snel, eenvoudig én in 3D iets
visualiseren? Dan is SketchUp het
programma dat je zoekt. Wat deze
applicatie zo makkelijk maakt, is
de push-pulltechniek. Je ontwerpt
3D-modellen door met je muis objecten
in te duwen of uit te trekken. Het kan
niet makkelijker! De toegankelijkheid
van SketchUp zie je ook terug in de
populariteit van het programma.
SketchUp wordt door zo goed als
alle sectoren gebruikt waaronder
architectuur, interieurdesign, bouw,
houtbewerking … De toepassingen
zijn eindeloos. Als je het makkelijkste
programma zoekt, dan zit je hier goed.

2. AutoCad

AutoCad is al meer dan 25 jaar de
marktleider in de visuele sector

en werd oorspronkelijk ontworpen
voor het Amerikaanse ministerie van
defensie. In tegenstelling tot SketchUp
kan je in dit programma zowel 2D- als
3D-objecten uittekenen. Autocad heeft
verschillende voordelen, waaronder zijn
nauwkeurigheid, brede inzetbaarheid
en de mogelijkheid om de gebruikte
materialen in gewicht en hoeveelheid
uit te rekenen. AutoCad blijft daarom
al jarenlang populair bij een divers
publiek,
waaronder
architecten,
projectmanagers, ingenieurs, grafische
ontwerpers… Wil je aan de slag met het
meest gebruikte tekenprogramma ter
wereld? Kies dan voor AutoCad.

3. Tekla Structures

Tekla Structures focust zich op
3D-visualisaties
van
staalen
betonconstructies.
Het
is
een
nicheprogramma dat bouwprofessionals

LOOPBAANBEGELEIDING
Wil je een nieuwe wending geven aan jouw loopbaan, maar weet je niet goed
welk pad te kiezen? In het loopbaancentrum van SYNTRA Limburg ontdek je
samen met onze coaches welke verborgen talenten je in huis hebt. Wij helpen
je vorm te geven aan een loopbaan die echt bij je past en je energie geeft.

MEER
BEKIJKINFO:
ALLEWWW.SYNTRA-LIMBURG.BE/LOOPBAANBEGELEIDING
OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

een virtueel prototype geeft om
conflicten en problemen op te lossen,
voordat ze hun constructies uitvoeren.
Kies voor Tekla Structures wanneer je
in de staal- en betonindustrie actief
bent.

4. Inventor

De naam heeft het misschien al
weggeven, maar ook Inventor focust
zich op één bepaalde doelgroep:
de productdesigners. Wat Inventor
populair maakt, is de mogelijkheid om
een design te animeren. Zo kunnen
gebruikers 3D-ontwerpen afspeuren
op fouten voordat ze in productie gaan.
Is het animeren van designs belangrijk
voor je job? Kies dan voor Inventor.

SECTOR

KUNST, ANTIEK & CREATIEF DESIGN

VOORJAAR 2021
WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

We leven in een tijd van massaproductie, winkelketens en fast fashion. Toch zijn consumenten meer dan ooit op zoek
zijn naar iets authentieks zoals een juweel met een verhaal, een handgemaakt horloge of een unieke trapleuning. Ben jij
artistiek en handig aangelegd? Ga dan aan de slag met een van onze creatieve opleidingen en zorg voor een persoonlijke
touch in jouw eigen creaties.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Hasselt

15-3-2021

1 jaar

€ 1.100

Hasselt

1-3-2021

10 sessies

€ 395

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Juwelier-goudsmid

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Cabochon steenzetten
Parels knopen voor juweliers

Tongeren

4-3-2021

3 sessies

€ 155

Pottenbakker - basis

Tongeren

28-1-2021

8 sessies

€ 295

Pottenbakker - basis

Tongeren

22-4-2021

8 sessies

€ 295

Herstellen van juwelen

Hasselt

2-3-2021

5 sessies

€ 240

OPLEIDING IN DE KIJKER

Herstellen van juwelen
Juwelen zijn unieke kunststukken, vaak met een hoge emotionele waarde. Maar wat zijn de basis hersteltechnieken?
Leer het in deze professionele opleiding.
Duurtijd: 5 sessies
Prijs: €240

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

MANAGEMENT

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Leiderschap zit je in het bloed. Een geboren leider is communicatief, ondernemend en kan coördineren en delegeren als de
beste. Maar heel veel leiderschap skills kan je ook gewoon aanleren. Heb jij de ambitie om het waar te maken als manager?
Bij SYNTRA Limburg hebben we een ruim aanbod aan managementopleidingen die de topmanager in jou naar boven
halen. Ontplooi jezelf en je medewerkers en til jouw onderneming naar een hoger niveau!

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Assertiviteit & sociale vaardigheden

Maaseik

28-1-2021

7 sessies

€ 245

Assertiviteit & sociale vaardigheden

Genk T2-campus

11-2-2021

7 sessies

€ 245

Facility manager

Hasselt

25-1-2021

1 jaar

€ 995

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN

Individueel coachen en motiveren

Genk T2-campus

2-2-2021

7 sessies

€ 245

Leiding geven

Maaseik

25-3-2021

9 sessies

€ 245

Leiding geven

Genk T2-campus

22-4-2021

9 sessies

€ 245

Personeelsbeleid en teamcoaching

Genk T2-campus

20-4-2021

9 sessies

€ 245

Team-coach

Hasselt

4-2-2021

1 jaar

€ 680

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Basis managementvaardigheden

Hasselt

25-3-2021

7 sessies

€ 395

Basisopleiding sociale wetgeving en personeelsadministratie

Hasselt

16-1-2021

8 sessies

€ 395

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Facility manager

Leidinggeven

Van beveiliging tot de schoonmaakploeg, de facility manager zorgt er dagelijks voor dat alles op
wieltjes loopt. Ook voor het groter plaatje heeft de
facility manager oog: waar kan er kostenbesparend gewerkt worden, waar kan het efficiënter, wat
kan er nog beter?

Verbeter jouw leidinggevende capaciteiten in
9 sessies! Deze opleiding is ideaal voor leidinggevenden (in wording) of managers die hun
methodiek willen aanpassen aan de huidige typologieën van medewerkers en dit ook effectief in
de praktijk willen oefenen.

Duurtijd: 1 jaar
Prijs: €995

Duurtijd: 9 sessies
Prijs: €245

LOOPBAANBEGELEIDING
Wil je een nieuwe wending geven aan jouw loopbaan, maar weet je niet goed
welk pad te kiezen? In het loopbaancentrum van SYNTRA Limburg ontdek je
samen met onze coaches welke verborgen talenten je in huis hebt. Wij helpen
je vorm te geven aan een loopbaan die echt bij je past en je energie geeft.

MEER
BEKIJKINFO:
ALLEWWW.SYNTRA-LIMBURG.BE/LOOPBAANBEGELEIDING
OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

MANAGEMENT

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Beter communiceren met je nieuwe anderstalige werknemer

Hasselt

12-2-2021

2 sessies

€ 155

Change Management

Genk T2-campus

18-3-2021

4 sessies

€ 345

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

De nieuwe manager

Hasselt

25-2-2021

4 sessies

€ 445

Innovatieadviseur

Hasselt

24-2-2021

5 sessies

€ 595

Mentale weerbaarheid

Genk T2-campus

12-2-2021

6 sessies

€ 545

Mentoropleiding O³ Duaal leren

Hasselt

28-1-2021

4 sessies

€ 225

Mentoropleiding O³ Duaal leren

Genk T2-campus

20-4-2021

4 sessies

€ 225

Middle management vaardigheden

Hasselt

3-3-2021

5 sessies

€ 395

Spreken voor een groep, boeiend presenteren

Hasselt

12-3-2021

3 sessies

€ 225

Timemanagement

Hasselt

24-2-2021

3 sessies

€ 195

Van collega naar leidinggevende

Genk T2-campus

1-6-2021

6 sessies

€ 495

DE MANAGER ACHTER DE SCHERMEN
Je hebt er waarschijnlijk nog nooit bij stilgestaan. In elk gebouw waar je binnenkomt, werkt iemand hard
achter de schermen om alles op wieltjes te laten lopen. We vergeten vaak dat die dagelijkse catering,
beveiligingsagent, onderhoud- en schoonmaakploeg niet zomaar in het bedrijf verschijnt. Maar wie zorgt er
dan voor? De facility manager.

Wat is facility management?
“Een facility manager zorgt voor het
huishouden van een bedrijf”, vertelt
SYNTRA-docent
Roland
Dusaer.
“Elke organisatie, klein of groot, moet
dagelijks zorgen voor de schoonmaak,
catering,
technisch
onderhoud,
afvalverwerking,
beveiliging
enzovoort.” Het is de taak van de facility
manager om erop toe te zien dat deze
voorzieningen dagelijks gebeuren.

Voert een facility manager alleen
maar uit?

Wat zijn mijn jobkansen als
facility manager?

Nee, het managen en regelen van
faciliteiten is maar één aspect van de
job. De facility manager moet ook oog
hebben voor het groter plaatje. Zo is het
je taak om strategisch mee te denken
over de werking van het bedrijf. Je
communiceert aan de bedrijfstop hoe
kosten bespaard kunnen worden, waar
geïnvesteerd moet worden en hoe er
efficiënter gewerkt kan worden.

De kans is groot dat je meteen een job
aan de haak slaat. Momenteel heeft
Vlaanderen een kwalitatief te kort aan
facility managers. Dat betekent dat
er wel genoeg sollicitanten zijn, maar
te weinig daarvan de juiste kennis
hebben om aangenomen te worden.
Een algemene managementopleiding
volstaat niet, maar met een opleiding
facility management in je rugzak staat
de deur meteen open.

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

MODE & KLEDIJ

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

De tijd dat iedereen dezelfde fast fashion kleding koopt in grote winkelketens, ligt al enkele jaren achter ons. Design popups, handgemaakte stukken en unieke collecties kunnen de klant de dag van vandaag meer bekoren. En wie weet kan jij
daarbij helpen? Van lederen handtassen en accessoires tot patroon tekenen en borduren, in onze opleidingen leer je dit
allemaal. Allerhande technieken passeren de revue in ons mode-aanbod. Je kan zelfs kiezen voor een maatschappelijker
thema: duurzaam en sociaal ondernemen in de modesector. Kom met al je passie, creativiteit en goesting onze modeopleidingen ontdekken!
OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Lingerie retouches

Hasselt

8-3-2021

3 sessies

€ 155

Modeschetsen

Hasselt

25-2-2021

6 sessies

€ 240

Stoffenkennis

Hasselt

2-3-2021

2 sessies

€ 120

Technische modetekeningen (flats) met Adobe Illustrator

Hasselt

25-2-2021

5 sessies

€ 240

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

OPLEIDING IN DE KIJKER

Modeschetsen
Droom je er van jouw creatief idee om te zetten tot een professionele tekening op papier? Dan is modeschetsen iets
voor jou!
Duurtijd: 6 sessies
Prijs: €240

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

SALES, MARKETING EN COMMUNICATIE

VOORJAAR 2021
WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Doorgrond de markt, zet jouw product of dienst in de picture, ga voor maximale klantentevredenheid en vergroot jouw
marktaandeel. Maar hoe doe je dat? Met de opleidingen van SYNTRA Limburg natuurlijk! Ga jij voor een opleiding
account manager, salesverantwoordelijke, marketing- en eventmanager of digital marketeer? Of richt je je pijlen liever
op copywriting, customer delight, mystery shopping of een social media opleiding? Duik in onze sales-, marketing- en
communicatieopleidingen en kies de opleiding die bij jou past. Onze docenten stomen je helemaal klaar voor het echte werk.
Als expert in hun vakgebied, zorgen zij ervoor dat jij helemaal op de hoogte bent van de nieuwste trends en technologieën.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Content maken die scoort voor sociale media

Hasselt

8-3-2021

1 sessie

€ 125

Een bedrijfspagina op LinkedIn, hoe begin je eraan?

Genk T2-campus

14-1-2021

2 sessies

€ 175

Een bedrijfspagina op LinkedIn, hoe begin je eraan?

Genk T2-campus

22-4-2021

2 sessies

€ 175

Expert klantgerichtheid

Online

18-5-2021

2 sessies

€ 295

Google analytics - basis

Hasselt

2-3-2021

2 sessies

€ 295

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Hoe de waarde en prijs bepalen

Hasselt

15-3-2021

1 sessie

€ 125

Hoe ga je de conversatie aan op social media?

Hasselt

1-3-2021

1 sessie

€ 125

Influencer Marketing: Praktische tips

Online

21-4-2021

2 sessies

€ 155

Introductie in design thinking

Hasselt

25-2-2021

2 sessies

€ 175

Klanten via je website

Hasselt

4-3-2021

1 sessie

€ 125

Laat de klant kopen

Hasselt

1-3-2021

2 sessie

€ 250

Media planning - basis

Online

4-5-2021

2 sessies

€ 295

Onderhandelingstechnieken

Hasselt

11-3-2021

4 sessies

€ 450

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Onderhandelingstechnieken

Succes met Instagram (basis)

Goed onderhandelen geeft je een enorme voorsprong in alle soorten deals. Maar hoe kan je je
het best wapenen alvorens een onderhandeling
in te gaan? En vooral: hoe bekom je het meest
optimale resultaat? Je leert het allemaal in deze
opleiding.

Hoor jij ook steeds vaker ‘Instagram’ om je heen?
Vraag je je af hoe Instagram werkt? Of ben je benieuwd hoe je via Instagram nieuwe klanten kan
bereiken? Dan ben je in deze opleiding helemaal
op je plaats. Schrijf je dus snel in voor de basisvariant van deze opleiding.

Duurtijd: 4 sessies
Prijs: €450

Duurtijd: 2 sessies
Prijs: €155

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

SALES, MARKETING EN COMMUNICATIE
OPLEIDING

VOORJAAR 2021
WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Online adverteren - basis

Online

20-4-2021

2 sessies

€ 295

Pinterest voor bedrijven

Hasselt

24-2-2021

1 sessie

€ 125

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

SEO - basis

Online

17-3-2021

2 sessies

€ 295

Succes met Facebook

Hasselt

2-2-2021

2 sessies

€ 175

Succes met Facebook

Genk T2-campus

8-3-2021

2 sessies

€ 175

Succes met Instagram (basis)

Hasselt

18-3-2021

2 sessies

€ 155

Succes met LinkedIn sales navigator

Online

5-5-2021

1 sessie

€ 155

Succesvol met nieuwsbrieven

Genk T2-campus

4-2-2021

2 sessies

€ 175

Succesvol werken met nieuwsbrieven met persoonlijke opvolging

Genk T2-campus

17-5-2021

3 sessies

€ 240

Videomarketing

Online

19-5-2021

2 sessies

€ 155

DRIE VRAGEN VOOR WIE OP NIEUWE SOCIALE
MEDIA WIL ADVERTEREN
Hoe je het ook draait of keert. Wie online wil adverteren, kan niet rond sociale media heen. Facebook, Instagram
en LinkedIn zijn al jaren de grootste netwerken bij uitstek. Toch is er dit jaar met de plotse populariteit van
TikTok een new kid on the block. Veel marketeers en ondernemers vragen zich dan ook af vanaf wanneer ze op
een nieuw sociaal netwerk moeten adverteren. Deze drie vragen geven je een antwoord:

Heeft je doelgroep een account?

Hoeveel tijd heb je?

Levert het iets op?

Dit is de allerbelangrijkste vraag die je
jezelf kan stellen. Hebben jouw klanten
een account op het sociaal netwerk
waarop je wil adverteren? TikTok wordt
bijvoorbeeld vooral door jongeren
onder de 16 gebruikt. Voor grote
speelgoedwinkels is dat meteen een
schot in de roos. Het immobiliënkantoor
om de hoek zal dat minder interessant
vinden en hun aandacht nog altijd
naar de managers en investeerders op
LinkedIn laten gaan.

Wanneer je online adverteert, maak je zelf
campagnes in het advertentiesysteem
van het sociaal netwerk. Daarvoor moet je
jezelf natuurlijk verdiepen in het systeem
en de juiste kennis hebben om een
goede campagne op te zetten. Je moet
best practices leren, experimenteren
met verschillende soorten content en
ads… Heb je daarvoor de tijd? Soms is
het beter om je te focussen op een paar
netwerken in plaats van meteen alle
mogelijke sociale media te managen.

Evalueer altijd of je activiteiten op een
nieuw netwerk iets opbrengen. Hoeveel
views, bereik, likes, conversies… krijg je
op het kanaal? De euro’s en de uren die
je erin steekt, moeten natuurlijk ook
iets opbrengen.

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

SPORT

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

In deze opleidingen ontdek je de geheimen van een duurzame, sportieve levensstijl. Leer hoe het lichaam in conditie blijft,
maar ook hoe je het stressvolle leven de baas kan. Dat geeft je niet alleen energie, maar maakt je ook weerbaarder tegen
ziektes. Dankzij opleidingen zoals personal trainer en sportverzorger kan jij anderen helpen om sportiever, fitter en dus
gezonder te leven.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Hasselt

26-1-2021

1 jaar

€ 1.495

Hasselt

23-2-2021

4 sessies

€ 295

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Personal trainer & sportverzorger

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Mental coaching in de sport
Sportdranken en voedingssupplementen

Hasselt

14-6-2021

2 sessies

€ 150

Sportvoeding

Hasselt

19-4-2021

7 sessies

€ 420

OPLEIDING IN DE KIJKER

Mental coaching in de sport
Een goede sporter moet niet alleen fysiek maar ook mentaal sterk in zijn schoenen staan. Wedstrijdstress, verlies,
negatief denken… Het zijn maar enkele struikelblokken waarover sporters moeten springen. Leer jouw klanten op een
juiste manier te begeleiden.
Duurtijd: 4 sessies
Prijs: €295

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

STARTEN MET ONDERNEMEN

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Vlaanderen is een land van kleine zelfstandigen en bijberoepers. Ondernemerschap stroomt door ons bloed. Toch is
het in ons land echter niet eenvoudig om deze drang naar vrijheid en ‘je eigen baas zijn’ om te zetten in succes. Je moet
regelgevingen respecteren en valkuilen vermijden. De docenten van SYNTRA Limburg zijn zelf ondernemers en kunnen
daardoor perfect inschatten wat de haalbaarheid is van je specifieke project. Start met kennis van zaken een eigen bedrijf
of ga voor meer ondernemerschap binnen jouw onderneming.
OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Starter in hoofd- of bijberoep Versneld

Hasselt

26-1-2021

3 maanden

€ 245

Starter in hoofd- of bijberoep Versneld

Hasselt

27-4-2021

3 maanden

€ 245

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

TALEN & REDACTIE

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Het geschreven en gesproken woord is in elke taal belangrijk. Maar diegene die af en toe zaken doet in het buitenland
of soms moet onderhandelen met anderstalige collega’s, klanten of leveranciers weet dat een taal je deal kan maken of
kraken. Dankzij onze taalcursussen leer je je professioneel uit de slag te trekken bij anderstalige contacten. Bij ons kan je
niet alleen je talenkennis bijschaven. Je leert ook je geschreven communicatie op punt stellen om een optimale connectie
jouw contacten te onderhouden.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Duits 2

Hasselt

2-3-2021

14 sessies

€ 195

Duits voor beginners

Hasselt

11-2-2021

14 sessies

€ 195

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Engels 2

Hasselt

11-2-2021

14 sessies

€ 195

Engels 3

Hasselt

10-2-2021

14 sessies

€ 195

Engels voor beginners

Hasselt

10-2-2021

14 sessies

€ 195

Frans 2

Hasselt

10-2-2021

14 sessies

€ 195

Frans 2

Pelt

9-2-2021

14 sessies

€ 195

Frans 3

Hasselt

9-2-2021

14 sessies

€ 195

Frans voor beginners

Pelt

2-2-2021

14 sessies

€ 195

Frans voor beginners

Pelt

8-2-2021

14 sessies

€ 195

Frans voor beginners

Hasselt

10-2-2021

14 sessies

€ 195

Italiaans 2

Hasselt

10-2-2021

14 sessies

€ 195

Spaans 2

Hasselt

23-2-2021

14 sessies

€ 195

Spaans 3

Hasselt

22-2-2021

14 sessies

€ 195

Spaans voor beginners

Hasselt

11-2-2021

14 sessies

€ 195

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

TRANSPORT & LOGISTIEK

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Limburg is dé logistieke provincie bij uitstek. Met maar liefst 500 logistieke bedrijven, waaronder grootmacht H.Essers,
weten we in Limburg van aanpakken in de logistieke sector. Steeds meer transportbedrijven gespecialiseerd in transport
en logistiek vestigen zich in onze provincie of breiden er verder uit. Het spreekt voor zich dat al deze bedrijven continu
nieuwe medewerkers zoeken met het juiste profiel. Dankzij de opleidingen van SYNTRA Limburg kan jij aan dat profiel
beantwoorden. School je bij of om, en maak deel uit van deze booming business.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Basis ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

6-3-2021

3 sessies

€ 445

Basis ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

8-5-2021

3 sessies

€ 445

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Basis ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

5-6-2021

3 sessies

€ 445

Basis ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

16-1-2021

3 sessies

€ 445

Basis ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

6-2-2021

3 sessies

€ 280

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

30-1-2021

2 sessies

€ 381

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

6-3-2021

2 sessies

€ 381

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

8-5-2021

2 sessies

€ 381

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

5-6-2021

2 sessies

€ 381

Bijscholing ADR colli ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

9-1-2021

2 sessies

€ 381

OPLEIDING IN DE KIJKER

OPLEIDING IN DE KIJKER

Voorraadbeheer

Douanedeclaratie

Veel magazijnen worden niet efficiënt beheerd
en een slecht voorraadbeheer kost het bedrijf handenvol geld. Een degelijk beheer van de
voorraad kan een bedrijf beduidend extra winsten
opleveren. Leer hoe je het goed aanpakt in deze
opleiding.

In deze opleiding leer je hoe je douaneformaliteiten afhandelt. Het is hierbij belangrijk dat de
douanewetgeving correct wordt toegepast.

Duurtijd: 6 sessies
Prijs: €295

Duurtijd: 9 sessies
Prijs: €425

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

TRANSPORT & LOGISTIEK

OPLEIDING

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Hasselt

20-3-2021

1 sessie

€ 127

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College
Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

22-5-2021

1 sessie

€ 127

Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

19-6-2021

1 sessie

€ 127

Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

23-1-2021

1 sessie

€ 127

Bijscholing ADR tank ism. ATRIUM en Atlas College

Hasselt

13-2-2021

1 sessie

€ 127

Distributie

Hasselt

20-4-2021

6 sessies

€ 295

Douanedeclaratie

Hasselt

24-2-2021

9 sessies

€ 425

Voorraadbeheer

Hasselt

2-2-2021

6 sessies

€ 295

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

VASTGOED

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Met het programma huizenjagers heeft Vlaanderen kennis mogen maken met de charmes van de vastgoedmakelaar. Altijd
goedgezind en vastberaden op zoek naar de perfecte woning die aan alle wensen van de klant voldoet. De vastgoedsector
is niet alleen boeiend en contactrijk, maar ook erg veelzijdig en voortdurend in beweging. Ben jij vlot in de omgang en
kan je correct samenwerken, zowel met klanten als met collega’s? En heb je bovendien een specifieke interesse in de
vastgoedwereld? Dan zijn deze opleidingen, zoals die van vastgoedmakelaar en vastgoedexpert, zeker iets voor jou.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Genk T2-campus

25-1-2021

2 jaar

€ 895

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN
Vastgoedmakelaar

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Praktijkcursus vastgoed

Genk T2-campus

4-2-2021

4 maanden

€ 500

Projectontwikkelaar vastgoed

Genk T2-campus

7-1-2021

2 jaar

€ 485

Basis vastgoedfotografie

Genk T2-campus

20-4-2021

2 sessies

€ 300

Recente rechtspraak voor syndici: praktische cases

Genk T2-campus

4-3-2021

2 sessies

€ 195

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Vastgoedfinanciering

Genk T2-campus

4-5-2021

4 sessies

€ 350

Waterdicht verhuurdossier

Genk T2-campus

4-6-2021

1 sessie

€ 130

Waterdicht verkoopdossier

Genk T2-campus

4-6-2021

1 sessie

€ 130

OPLEIDING IN DE KIJKER

Praktijkcursus vastgoed
Heb jij het juiste diploma om de B.I.V.-stage van vastgoedmakelaar aan te vatten, maar mis je de nodige basiskennis?
Wil je met een korte opleiding jezelf introduceren in de vastgoedwereld? Dan is deze korte praktijkcursus vastgoed
de geknipte opleiding voor jou.
Duurtijd: 4 maanden
Prijs: €500

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

VEILIGHEID, PREVENTIE & MILIEU

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Veiligheid, preventie en milieu staan bovenaan het prioriteitenlijstje. Dat is maar goed ook! Het aantal arbeidsongevallen
is de voorbije tien jaar sterk gedaald. Een positieve trend die voor een groot stuk mag toegeschreven worden aan de inzet
van preventieadviseurs. Ook het aantal inbraken en diefstallen in winkels en bedrijven neemt gestaag af, met dank aan
bewakingsagenten, alarmsystemen en cameratoezicht. Als verantwoordelijke voor veiligheid, preventie en milieu ben jij
dus een belangrijke schakel in de maatschappij en in jouw bedrijf. Met onze opleidingen ga je meteen aan de slag.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Hasselt

5-3-2021

2 jaar

€ 2.895

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
Preventieadviseur niveau II

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Bijscholing inbraakbeveiliging conceptie van alarmsystemen

Genk T2-campus

1-3-2021

4 sessies

€ 425

Bijscholing inbraakbeveiliging installatie en onderhoud van
alarmsystemen

Genk T2-campus

4-1-2021

4 sessies

€ 425

Bijscholing inbraakbeveiliging leidinggevend personeel

Genk T2-campus

19-4-2021

2 sessies

€ 255

OPLEIDING IN DE KIJKER

Preventieadviseur niveau II
Laat collega’s profiteren van jouw expertise in preventie en welzijn. Deze enorm belangrijke functie is onmisbaar voor
het welbevinden van alle werknemers en werkgevers.
Duurtijd: 2 jaar
Prijs: €2895

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

VOERTUIGEN & METAAL

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Nu we vaker in eigen land zullen vertoeven, worden onze auto’s, fietsen en bromfietsen meer van stal gehaald. Meer
kilometers betekent dan ook meer slijtage en onderhoud. Wil je graag zelf aan de slag gaan om je eigen voertuig te
herstellen, te onderhouden en na te kijken? Zoek dan eens tussen deze opleidingen. Heb jij altijd al een voorliefde gehad
voor alles wat op wieltjes loopt? Dan kan je met onze opleidingen jezelf verder professionaliseren in de mobielsector.

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Automecanicien

Hasselt

25-1-2021

1 jaar

€ 940

Lasser

Genk T2-campus

24-2-2021

6 maanden

€ 525

Attest certificering klimaatregelsystemen van motorvoertuigen

Hasselt

27-3-2021

1 sessie

€ 260

Basis lastechniek

Pelt

28-1-2021

6 maanden

€ 300

Basis lastechniek

Genk

1-2-2021

6 maanden

€ 300

Oldtimer academy: plaatwerk en lassen

Pelt

3-2-2021

6 maanden

€ 195

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN

Onderhoudstechnicus micro light aircraft

Hasselt

23-1-2021

6 maanden

€ 395

Servicetechnieker batterij elektrische fiets

Genk T2-campus

26-1-2021

5 maanden

€ 495

Uitdeuken zonder lakschade

Tongeren

2-2-2021

6 maanden

€ 280

Uitdeuken zonder lakschade

Tongeren

4-2-2021

6 maanden

€ 280

Hasselt

6-2-2021

4 sessies

€ 265

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN
Autodiagnose - turboregelsystemen
Autodiagnose - uitlaatgasbehandeling bij dieselmotoren

Hasselt

13-3-2021

6 sessies

€ 325

Car cleaning - basisopleiding

Hasselt

25-2-2021

4 sessies

€ 220

Car cleaning - detailing - professioneel reinigen

Hasselt

23-2-2021

5 sessies

€ 295

Car wrapping gevorderden

Tongeren

4-1-2021

8 sessies

€ 395

Car wrapping gevorderden

Tongeren

1-2-2021

8 sessies

€ 395

Meteorologie - techniek weersvoorspellingen

Hasselt

28-1-2021

10 sessies

€ 425

Spotrepair - kleine herstellingen koetswerk

Hasselt

27-2-2021

6 sessies

€ 325

OPLEIDING IN DE KIJKER

Autodiagnose - uitlaatgasbehandeling bij dieselmotoren
De moderne dieselmotoren zijn voorzien van verschillende soorten injectiesystemen. Wat is de werking en hoe kunnen de systemen optimaal afgesteld of ingesteld worden. Ontdek het in deze opleiding.
Duurtijd: 6 sessies
Prijs: € 325

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

SECTOR

VOORJAAR 2021

ZORGVERLENING

WWW.SYNTRA-LIMBURG.BE

Zorgverlening draait volledig om het zorgen voor anderen. Kan je goed met mensen praten, hen op hun gemak stellen en
wil je echt iets voor hen betekenen? Ben jij zorgzaam en trek je jou het lot van anderen aan? Dan heb je alles in huis om een
goede zorgverlener te worden! De praktische kennis? Die brengen onze docenten jou maar al te graag bij!

OPLEIDING

CAMPUS

START

DUURTIJD

PRIJS

Apotheekassistent(e)

Hasselt

25-1-2021

1 jaar

€ 950

Tandartsassistent(e)

Hasselt

25-1-2021

1 jaar

€ 950

Organisatorisch beheer kinderopvang

Hasselt

2-2-2021

3 maanden

€ 265

Basics van coaching

Hasselt

20-1-2021

3 sessies

€ 180

VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Gezins- en kindercoach - module 2

Hasselt

9-2-2021

15 sessies

€ 600

Gezins- en kindercoach - module 2

Hasselt

11-2-2021

15 sessies

€ 600

Gezins- en kindercoach - module 2

Hasselt

22-2-2021

15 sessies

€ 600

Postmortale lichaamsverzorging

Hasselt

25-2-2021

6 sessies

€ 450

Postmortale make-up en restauraties

Hasselt

20-4-2021

5 sessies

€ 500

Rouw en verlies module 2

Hasselt

14-1-2021

11 sessies

€ 420

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN VAN DEZE SECTOR ONLINE

