SYNTRA-OPLEIDINGEN

Leer in de
praktijk
met een
SYNTRAopleiding

44

In SYNTRA-opleidingen staan praktijk en ondernemerszin
centraal. Je docenten zijn vakmensen en ondernemers
die zelf elke dag in de praktijk staan. De meeste opleidingen bestaan uit verschillende modules die naargelang je
praktijkervaring, behaalde studiebewijzen of credits tot
een traject op maat leiden. Er bestaat een ruim aanbod
aan avondopleidingen maar ook dagopleidingen die je aan
meer dan twintig SYNTRA-campussen kan volgen over heel
Vlaanderen.

Leertijd (‘leercontract’)
iets voor jou?

Voltijdse
dagopleidingen?

De leertijd, ook wel ‘leercontract’
genoemd, is de ideale mix tussen
praktijk en theorie. Strikt genomen
valt dit nog onder secundair onderwijs, maar je kan er vanaf je vijftiende tot je vijfentwintigste in terecht.
Gedurende vier dagen per week ga je
aan de slag in een bedrijf. Daarnaast
volg je één dag per week les in één
van de vele SYNTRA-campussen. Op
die manier krijg je een totaalpakket
aan praktijk en theorie voor de
opleiding of het beroep waar jij voor
kiest. Bovendien ontvang je ook een
vergoeding voor je geleverde inspanning. Mooi meegenomen!

Ben je minstens 18 jaar en op zoek
naar een praktijkgerichte en bondige
opleiding om snel aan de slag te
kunnen als werknemer of zelfstandige? Dan is een voltijdse dagopleiding
iets voor jou!

Je kan in de leertijd verschillende
studiebewijzen behalen: zowel voor
je beroepsgerichte luik als voor je
algemene vorming. Ook een diploma
secundair onderwijs is mogelijk,
wat dan weer mogelijkheden geeft
om verder te studeren. Kijk even op
Leertijd.be naar de mogelijkheden en
voorwaarden.

De voltijdse dagopleidingen zijn ondernemerschapstrajecten (zie verder)
waarin vakkennis en ondernemen
centraal staan. Ze worden in een
voltijds onderwijstempo georganiseerd en hebben hierdoor een korte
doorlooptijd. De meeste opleidingen
duren één tot uitzonderlijk twee
jaar. Aan het einde van de rit krijg je
(als je op alle onderdelen slaagt) een
diploma, erkend door de Vlaamse
overheid en kan je aan de slag als
werknemer of zelfstandige.
Je loopt ook een praktijkstage en in
sommige voltijdse dagopleidingen
ben je zelfs zestig procent aan het
werk om de nodige skills op te doen.
Over heel Vlaanderen kan je in het
SYNTRA-netwerk terecht voor deze
opleidingsvorm. Surf naar Syntra.be
of contacteer een SYNTRA-campus
bij jou in de buurt voor het volledige
aanbod.

Richt je op de praktijk
met een ondernemerschapstraject
Een ondernemerschapstraject is
sterk praktijkgericht. In een ondernemerschapstraject leer je hoe je een
eigen zaak start, uitbouwt en leidt.
Je krijgt niet alleen de beroepsspecifieke vakkennis onder de knie maar
je kan ook de cursus basiskennis bedrijfsbeheer volgen. Deze combinatie
levert je een erkend diploma op en
bovendien voldoe je na de opleiding
aan de vestigingswetgeving. Zo ben
je wettelijk in orde om als zelfstandig ondernemer te starten.
De meeste opleidingen duren twee
tot drie jaar en kan je zowel overdag
als ’s avonds volgen. Er is een ruim
aanbod aan opleidingen in heel
Vlaanderen. Kom meer te weten via
Syntra.be of contacteer de SYNTRA-campus in jouw buurt.

Blijf bij via korte
cursussen
Naast de ondernemerschapstrajecten
en de leertijd biedt SYNTRA nog een
ruime waaier van korte cursussen.
Op die manier hou je je kennis en
vaardigheden up-to-date. Surf naar
Syntra.be of contacteer de SYNTRAcampus in jouw buurt voor het
volledige aanbod.

