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Maak het verschil  
met een bedrijfsopleiding op maat
 

Ben je op zoek naar meer flexibiliteit en controle over de inhoud  
van de opleiding? Wil je de bedrijfsdoelstellingen halen én tegelijkertijd 
de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers stimuleren? 
Dan bieden de maatopleidingen van Syntra Bizz de oplossing.

Ga voor rendement
Als je een bedrijfsopleiding boekt, kies je voor rendement. Je speelt in op wat je 
bedrijf, je organisatie én je medewerkers echt nodig hebben. Wij houden rekening 
met hun competenties en hun doelstellingen. Hierdoor krijgen zij het gevoel dat in 
hen geïnvesteerd wordt. Door het aanleren van nieuwe expertises, kunnen ze hun 
taak efficiënter uitvoeren.

CENTRAAL VANUIT HET 
ECONOMISCHE HART VAN VLAANDEREN

Centraal vanuit onze campussen in Antwerpen, Leuven  
en Mechelen richten we ons tot jou als ondernemer en  
tot je medewerkers. Waar in Vlaanderen je bedrijf ook  
gevestigd is. 

De bedrijfsopleidingen van Syntra Bizz kunnen we orga-
niseren in jouw bedrijf, op de locatie die je zelf kiest of 
in één van onze campussen. Jij bepaalt dus zelf waar en 
wanneer.

Een maatopleiding kost minder 
dan je denkt. Check de prijs-
simulatie op syntra-bizz.be/ 
bedrijfsopleidingen

Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

Maak het verschil 

Jij geniet altijd van een voordelige 
groepsprijs

Jij bepaalt zelf de inhoud en 
de doelstellingen 

Jij bepaalt waar en wanneer

Jij en je medewerkers boeken 
onmiddellijk resultaat

Jij hebt slechts één aanspreekpunt
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“Als we nieuwe klanten 
persoonlijk bezoeken, zijn 
zij meestal sterk onder de 
indruk van het aanbod 
van Syntra Bizz. Niet 
alleen in de kant-en-
klare opleidingen, maar 
zeker op het vlak van 
ons specifiek maat-
werk” 

Kim Priem,  
Opleidingsadviseur 
Syntra Bizz

BIZZ

Syntra Bizz organiseerde een maatop-
leiding EHBO voor Argenta

“Ik heb de opleiding EHBO gevolgd in 
mijn functie als preventieadviseur bij 
Argenta en dat was een schot in de 
roos. De contacten met Syntra Bizz 
verliepen zeer vlot en de opleiding 
was helemaal naar onze verwachtin-
gen. Brecht is bovendien een zeer 
bekwame docent die de tijd neemt 
om alles grondig door te nemen en 
specifieke vragen te behandelen.”

Jan Pelemans
Preventieadviseur Argenta
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Je betaalt bovendien tot 40% minder met de 
KMO-portefeuille (erkenningsnummer maatop-
leidingen DV.O215959) maar check ook zeker 
onze pagina syntra.nu/sectorfondsen voor nog 
extra tussenkomsten en premies in jouw sector.

LEUVEN

ANTWERPEN

MECHELEN

Wij begeleiden jou!
Syntra Bizz gaat verder dan het organiseren van opleidingen. Wij bekijken samen met 
jou wat de competenties en - vooral - de talenten van je medewerkers zijn. 
We brengen alles in kaart, ontdekken met jou wat de ‘missing links’ zijn en overleggen 
hoe we die efficiënt invullen. Hierbij leggen we de focus op een duurzaam loopbaan-
beleid. Met als doel: groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op korte en lange termijn. 
Dat bedoelen wij met competentie- en talentmanagement.



Actuele thema’s, 
professioneel aangepakt
 

De opleidingsadviseurs en de docenten van Syntra Bizz houden 
voortdurend de vinger aan de pols als het op nieuwe tendensen 
en toepassingen aankomt. Zij zijn er als de kippen bij om nieuwe 
opleidingen te introduceren die ervoor zorgen dat ook jij snel mee 
bent met wat op je afkomt.

“Vandaag zijn bedrijven meer op 
zoek naar de ondersteuning in 
hun totale opleidingsbeleid en 
niet langer naar zomaar wat 
losse opleidingen. 

Wij kunnen hen daar zeker 
bij helpen”

Debbie Van Gossum
Teamleader 
opleidingsadviseurs 
Syntra Bizz
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6  Management en bedrijfsbeheer 

8 Informatica

10 Bouw en elektro

12 Financiën en verzekeringen

14  Grafische en audiovisuele technieken

16  Talen en redactie

18 Transport en logistiek

20 Vastgoed

22 Veiligheid, preventie en milieu

24 Verkoop, marketing en communicatie

25 Groenzorg

26 Automotive

Maak kennis met 
onze kernsectoren

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

ENERGIEZUINIG BOUWEN

DIGITALE  TRANSFORMATIE

CO-LEARNING IN MS OFFICE, 
GOOGLE, ADOBE & WORDPRESS

WAREHOUSING

HYBRID ELECTRIC VEHICLE

KLIMAATADAPTIEVE 
GROENTECHNIEKEN

“De stijging van online consumptie gaat 
door. In 2018 steeg het aantal online 

aankopen in België tot net geen 12 miljard 
euro of 12 % meer dan het jaar daarvoor*. 

Warehousing en de logistieke aanpak worden 
meer dan ooit een belangrijke schakel in de 

e-commerceketting”.
Bart Huybreghts, productmanager Transport & Logistiek

Bron BeCommerce*

CYBERSECURITY



Klantgerichtheid en onthaal Start Campus

Moeilijke telefoongesprekken? Lig er niet wakker van! 7 november 2019  Antwerpen

Klant- en doelgericht communiceren 28 november 2019  Antwerpen

Uitblinken in klantgerichtheid 9 december 2019  Antwerpen

Omgaan met klachten en moeilijke klanten 16 december 2019  Antwerpen

HRM en sociaal recht Start Campus

Personeelsadministratie 3 oktober 2019
21 november 2019

 Antwerpen
 Mechelen

Diversiteit op de werkvloer 8 oktober 2019  Antwerpen

Het nut van de MBTI en Insights Discovery in HR 10 oktober 2019  Antwerpen

HR-Officer 10 oktober 2019  Antwerpen

Burn-out coach 17 oktober 2019
14 november 2019

 Antwerpen
 Leuven

Basisopleiding sociaal recht 24 oktober 2019
18 november 2019

 Leuven
 Antwerpen

Loopbaancoach 5 november 2019
5 december 2019

 Antwerpen
 Leuven

Personeelskosten leren budgetteren 5 november 2019  Antwerpen

Conflicten op de werkvloer 5 november 2019  Antwerpen

Chief Happiness Officer: praktijkopleiding 7 november 2019  Antwerpen

Vertrouwenspersoon 12 november 2019  Antwerpen

Praktische snelcursus payroll 12 november 2019
3 december 2019

 Antwerpen
 Leuven

Rekruteren via social media 12 november 2019  Antwerpen

Employer branding: the war for talent 14 november 2019  Antwerpen

Assertiviteit op het werk 15 november 2019  Antwerpen

Selectiegesprekken 26 november 2019  Antwerpen

Boek een vakexpert  
in management, HR en bedrijfsbeheer
Syntra Bizz doet beroep op een netwerk van meer dan duizend docenten. Wij garanderen 
voor elke bedrijfsopleiding een docent die specialist is in zijn vak. Ook als het gaat over 
management, HR en bedrijfsbeheer. Zij focussen zich op jouw bedrijfsactiviteit en stimuleren 
het leerproces door het gebruik van actuele cases en praktijkvoorbeelden.

Flexibele opleidingen voor  
bedrijfsleiders, kaderpersoneel en 
bedienden.  
Professioneel en betaalbaar.
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• Excelleren in klantgerichtheid

• Competentie- en talentmanagement

• Communicatie op de werkvloer

• Omgaan met veranderingen

• Problemen oplossen en conflicten vermijden

• Time-, stress- en prioritymanagement

• Spreken voor een groep

• Functionerings-, evaluatie- en  
verzuimgesprekken

• Leiding geven op de werkvloer

• Burn-out preventie

• Job- en teamcrafting

• Omgaan met agressie

Een greep uit onze bedrijfsopleidingen 
over management, HR en bedrijfsbeheer 
die wij regelmatig op maat organiseren. Zit 
er iets bij voor jou of je medewerkers?

Enkele van onze vakexperten in 
management, HR en bedrijfsbeheer

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook heel wat kant-en-klare opleidingen rond management, HR  
en bedrijfsbeheer. Ze starten binnenkort in een van onze campussen. 
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

 
IN DE KIJKER

Changemanagement

Het is belangrijk dat je medewerkers - 
individueel of als team - begrijpen waarom er 
in jouw bedrijf veranderd wordt en hoe dit 
zal gebeuren. Wat zijn de opportuniteiten 
en valkuilen?

Start: 14 november 2019, 4 sessies, 
Campus Antwerpen
Meer info: syntra.nu/changemanagement

Masterclasses voor 
office professionals

Wij hebben 4 interessante 
opleidingen voor administratieve 
medewerkers en management-
assistenten gebundeld in een 
programma:

Communicatie op de 
werkvloer
Antwerpen, 13 november 2019

Non-verbale communicatie en 
lichaamstaal
Antwerpen, 20 november 2019

Problemen oplossen en 
conflicten vermijden
Antwerpen, 27 november 2019

Uitblinken in 
klantgerichtheid
Antwerpen, 4 december 2019

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Algemeen en office management Start Campus

Management assistant 24 september 2019 Antwerpen

Effectief en efficiënt vergaderen 21 oktober 2019 Antwerpen

KPI-managementmodellen 7 november 2019 Antwerpen

Grondslagen van projectmanagement 28 november 2019 Antwerpen

Leidinggeven Start Campus

Visualiseren in je professionele omgeving 8 oktober 2019
14 november 2019 Antwerpen

Van collega naar leidinggevende 15 oktober 2019
3 december 2019

Antwerpen
Leuven

Leidinggeven aan arbeiders 5 november 2019 Mechelen

De kunst van het delegeren 12 november 2019 Antwerpen

Situationeel leidinggeven 12 november 2019 Antwerpen

In vier stappen naar een boeiend verhaal met impact 14 november 2019 Antwerpen

Leidinggeven, een vak apart 14 november 2019
28 november 2019

Antwerpen
Leuven

Basisopleiding coaching 15 november 2019 Antwerpen

Persoonlijke ontwikkeling Start Campus

Spreken voor een groep
 25 september 2019
 6 november 2019
 25 november 2019

 Antwerpen
 Mechelen
 Antwerpen

Geweldloze communicatie  16 oktober 2019  Antwerpen

Efficiënt netwerken  17 oktober 2019
 12 november 2019

 Leuven
 Antwerpen

DiSC Kleurentraining  22 oktober 2019  Antwerpen

Zo herken je een leugenaar  12 november 2019  Antwerpen

Emotionele intelligentie en NLP  21 november 2019  Antwerpen

Timemanagement en omgaan met stress  25 november 2019
 3 december 2019

 Antwerpen
 Leuven

Tom Van Dorst

Tom is business trainer en 
coach. Een krak in com-
munication skills, timema-
nagement, management en 
leadership

Ben Toremans

heeft een jarenlange er-
varing in sales, marketing 
maar ook in recruitment, 
consultancy en coaching bij 
mediabedrijven en FMCG.

Sandra Deboes

Als voormalig zaakvoerder van een 
KMO weet zij goed met welke uitda-
gingen een bedrijfsleider dagdage-
lijks op HR-vlak te maken krijgt. 

Peggy Poppe

heeft een pak ervaring in 
loopbaan-, burn-out- en 
stresscoaching, maar ook 
in contextuele therapie.



Boek een vakexpert  
in informatica
Syntra Bizz beschikt over een enorm netwerk van docenten waaronder heel wat 
specialisten in informatica en digitale media. Geen generalisten, maar vakvrouwen en 
-mannen die zich enkel toeleggen op dat bepaald facet van de sector. Wij voorzien dan 
ook steeds de juiste docent, die gepokt en gemazeld is in zijn of haar materie, voor jouw 
opleiding. Wij zorgen voor de perfecte oplossing van jouw IT-vraagstuk.

Flexibele opleidingen voor  
programmeurs, IT-medewerkers 
en iedereen die professioneel 
met informatica en digitale 
media actief is. 
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• Alle MS-Office tools: Excel, Office 365, 
OneNote, Outlook, PowerPoint, Sharepoint, 
Word en Prezi. Zowel voor beginners als 
voor gevorderden.

• Omgaan met social media

• Werken met tablet

• HTML, CSS, C#, Adobe XD, Python, React, 
Java en Javascript, CCNA, Linux

• Drupal, WordPress, WooCommerce en 
Shopify

• Netwerkbeheer

• Aantrekkelijke nieuwsbrieven en e-mailmar-
keting met o.a. MailChimp

• Een website positioneren

• Google Ads en Google Analytics

• GDPR en privacy

Een greep uit de bedrijfsopleidingen rond 
informatica die wij regelmatig op maat 
organiseren:

Enkele van onze 
vakexperten in informatica

Hans Vandenbogaerde

Meer dan 25 jaar gebeten 
door het IT-gebeuren.  
Hans is een Inspirerend  
trainer en coach in IT- en  
project management.

Frederik Delfosse

De 10 jaar ervaring van 
Frederik leren jou digitale 
beleving te optimaliseren.
Van SEO en SEA kent hij 
alles.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Ben De Wit

Ben is doordrongen van data-analyse. 
Zijn internationale opleiding en ervaring 
bij talrijke grote bedrijven, maken van 
hem een topdocent in dit vakgebied.

Kathy Audenaert

Een aantal kant-en-klare opleidingen rond informatica en digitale media starten binnen-
kort. Je kan zo instappen. Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be.

MS Office opleidingen

Een goede kennis van de diverse componenten 
van MS Office is gewoonweg onmisbaar in het 
actuele bedrijfsleven. Syntra Bizz heeft straffe 
docenten in huis die jou of je medewerkers 
hierin perfect opleiden. Kijk hier voor ons 
aanbod voor het najaar 2019.

Aan de slag met OneNote
Antwerpen - 18 september 2019

MS Excel - Basis
Leuven - 8 oktober & 26 november 2019
Antwerpen - 1 oktober & 19 november 2019
Mechelen - 14 oktober  & 2 december 2019

MS Excel - Gevorderden
Antwerpen - 15 oktober 2019

Efficiënt met MS Excel
Antwerpen - 12 december 2019 
Leuven - 10 december 2019

MS Word - Basis
Antwerpen - 18 november 2019

Efficiënt met MS Word
Antwerpen - 9 december 2019

MS PowerPoint
Antwerpen - 18 november 2019

MS Outlook
Antwerpen - 2 december 2019

MS Office 365
Mechelen - 30 september 2019
Antwerpen - 14 november 2019

Is onze experte voor 
Excel trainingen. 
Check ook haar cursus 
over Office 365. 

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
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MS Office - Kijk hiernaast welke MS Office-opleidingen we wanneer 
en in welke campus organiseren

Start Campus

VBA voor MS Excel 9 oktober 2019
5 november 2019

Antwerpen
Mechelen

MS Excel - Draaitabellen 8 november 2019 Antwerpen

Netwerken en systeembeheer Start Campus

CCNA Module 1 & 2 (CCENT Getuigschrift) 15 oktober 2019 Mechelen

De nieuwe IoT-netwerken 13 november 2019 Mechelen

IoT en Smart Home Automation 16 november 2019 Mechelen

Software development Start Campus

Python Advanced 10 september 2019 Mechelen

Leren programmeren met Python 25 september 2019
24 oktober 2019

Antwerpen
Mechelen

PHP Programmeren - Basis 26 september 2019 Antwerpen

Programmeren met C#.net 17 oktober 2019
24 oktober 2019

Antwerpen
Mechelen

PHP Programmeren - Advanced 13 november 2019 Antwerpen

JavaScript 25 november 2019 Antwerpen

Software Testing 28 november 2019 Mechelen

Business en IT Start Campus

PRINCE2 - Foundation (met examen) 16 oktober 2019 Mechelen

Businessanalist 7 november 2019 Antwerpen

IT-projectmanagement 12 november 2019 Antwerpen

Data Scientist 13 november 2019 Mechelen

ITIL Foundation (met examen) 27 november 2019 Antwerpen

Web, mobile en social media Start Campus

Aan de slag met Google Analytics meerdere data* meerdere 
campussen*

WordPress - Basis meerdere data* meerdere 
campussen*

Aan de slag met MailChimp meerdere data* meerdere 
campussen*

Google Ads Expert (met examen) 25 september 2019
21 november 2019

Antwerpen
Mechelen

Google Analytics Expert (met examen) 10 oktober 2019
13 november 2019

Leuven
Antwerpen

Aan de slag met Google Mijn Bedrijf
10 oktober 2019
20 november 2019
28 november 2019

Mechelen
Antwerpen
Leuven

WordPress - SEO 14 oktober 2019 Antwerpen

HTML en CSS voor beginners 15 oktober 2019
25 november 2019

Mechelen
Leuven

Aan de slag met Google SEO
17 oktober 2019
13 november 2019
27 november 2019
12 december 2019

Mechelen
Gooik
Antwerpen
Leuven

Co-learning WordPress 4 november 2019 Antwerpen

Co-learning Google 6 november 2019 Antwerpen

Aan de slag met Google Ads
12 november 2019
10 december 2019
19 december 2019

Antwerpen
Mechelen
Leuven

*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/sector/informatica op welke datum en in welke campus we deze opleiding organiseren.



Boek een vakexpert  
in bouw en elektro
Onze docenten, door en door gespecialiseerd in bouw en elektro, spelen in op jouw  
bedrijfsactiviteit en stimuleren het leerproces door het gebruik van actuele cases, praktijk-
voorbeelden en interactie. Al onze docenten staan dagdagelijks met de twee voeten in de 
praktijk. Alle nieuwe technieken, tendensen en wetten, kennen zij beter dan hun broekzak.

Flexibele opleidingen voor  
wie actief is in de bouw 
en aanverwante sectoren.  
Professioneel en betaalbaar.
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• Mentoropleiding in de bouwsector

• Kostprijsberekening en bouwadministratie

• BA4 en BA5 

• GI en GII, al of niet versneld

• Basisopleiding elektriciteit en elektronica

• VCA basis en VCA/VOL, ook in het Engels 
en het Frans

• Koeltechnieken, warmtepompen, airco

• Inbraakbeveiliging (Wet Tobback)

• Planlezen

• Technisch operator

• Afkittechnieken

• Bouwknopen

• Stellingbouw

• Sanitaire installaties

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de 
bouw- en elektrosector die wij regelmatig 
op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
bouw & elektro
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Benjamin Grootaert

Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond bouw en elektro klaarstaan.  
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be.

Benjamin is onze spildocent in de 
technische maatopleidingen die 
wij voor diverse bedrijven organi-
seren en die hij inhoudelijk stuurt.

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

IN DE KIJKER
Introductie tot BIM

BIM staat voor Building Information Mo-
deling of het maken van digitale bouw-
modellen. In andere gevallen staat het 
ook voor Building Information Model. 

Met BIM maak je gebruik van digitale 
technieken om een bouwopdracht 
virtueel weer te geven. Je koppelt 
informatie en geometrie aan elkaar. 
Je bouwt het op uit verschillende 
elementen en objecten. Zo komen 
bouwcomponenten als bv. be-
tonconstructies- en bewapening, 
isolatie, gevelbekleding, dak-
bedekking, buitenschrijnwerk 
enz. elkaar tegen in dit digitale 
bouwmodel met bepaling van 
hun technische specificaties 
en hun onderlinge relatie.

Meer info: 
syntra.nu/introductieBIM

Start: 7 oktober 2019 in 
campus Mechelen en op 
9 december 2019 in 
campus Antwerpen

Elektriciteit & Elektronica Start Campus

Basisopleiding Elektriciteit 

28 september 2019
30 september 2019
14 november 2019
23 november 2019
14 december 2019

Antwerpen
Mechelen
Antwerpen
Mechelen
Antwerpen

IoT voor Technici 2 oktober 2019 Mechelen

Domotica - Gecertificeerde KNX Training - Basis 3 oktober 2019 Mechelen

BA5 - Vakbekwaam persoon 
9 oktober 2019
6 november 2019
4 december 2019

Leuven
Antwerpen
Leuven

Verlichtingsadviseur 16 oktober 2019 Mechelen

BA4 - Gewaarschuwd persoon
23 oktober 2019
20 november 2019
18 december 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Bouwtechnische opleidingen Start Campus

Vochtbeheersing tegen 2021 12 september 2019
4 oktober 2019

Leuven
Antwerpen

Isolatie: vocht en bouwknopen 19 september 2019
11 oktober 2019

Leuven
Antwerpen

SketchUp voor energiedeskundigen en EPB-verslaggevers
1 oktober 2019
12 november 2019
5 december 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Vocht- en schimmelproblemen in appartementen - schade en gevolgen 25 oktober 2019 Antwerpen

Werfsignalisatie 8 november 2019 Mechelen

Planlezen voor de woningbouw 14 november 2019 Antwerpen

Management en administratie Start Campus

Mentoropleiding in de bouwsector
23 september 2019
18 november 2019
12 december 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Kostenraming: voorbereidende werken, offerte, nacalculatie, betaling
van de werken

7 oktober 2019
2 december 2019

Mechelen
Antwerpen

Projectbeheer voor kleine bouwbedrijven 14 oktober 2019
27 november 2019

Mechelen
Antwerpen

Algemene bouwadministratie 13 november 2019 Antwerpen

Energie en milieu Start Campus

Verplichte permanente vorming voor Energiedeskundige Type  - 
Bijscholing EPC Protocol meerdere data* meerdere

campussen*

Ventilatieverslaggever 10 oktober 2019
3 december 2019

Leuven
Mechelen

One-day-topic: thermografie 15 oktober 2019
12 december 2019

Leuven
Mechelen

Circulair bouwen: duurzaamheid in de praktijk 23 oktober 2019
4 december 209

Antwerpen
Mechelen

Warmteverliesberekening volgens de nieuwe normering 7 november 2019
12 december 2019

Antwerpen
Leuven

Technische installaties invoeren in de EPB-software 21 november 2019 Mechelen

Energiezuinig bouwen: installatie in relatie tot het E-peil 26 november 2019 Mechelen

Ingrijpende energetische renovaties-minimale installatie-eisen 10 december 2019 Mechelen

EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw 27 november 2019 Mechelen

De bouw- en elektro-
opleidingen van 
Syntra Bizz zijn erkend 
door

Is een autoriteit op het vlak van 
vochtbeheersing in gebouwen. 
Hij is een veelgevraagd expert om 
de oorzaak te achterhalen van 
vocht- en hieraan gerelateerde 
bouwproblemen.

Eddy Cruysberghs Bart Seghers Stijn Vanhooren

Is als energiedeskundige in 
de ban van passiefhuizen, 
ecologisch bouwen en nog 
veel meer.

Energievriendelijk bouwen, 
isolatie, ventilatie, thermo-
grafie: daar weet Bart alles 
van.

*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/sector/bouw op welke datum en in welke campus we deze opleiding organiseren.



Boek een vakexpert  
in financiën en verzekeringen
Met een netwerk van gespecialiseerde docenten garanderen wij ook voor een bedrijfs-
opleiding in financiën of verzekeringen die docent die een kei is in zijn vak. Iedere docent 
focust zich ook op jouw bedrijfsactiviteit en stimuleert het leerproces via actuele cases, 
praktijkvoorbeelden en interactie.

Flexibele opleidingen voor  
bedienden, boekhouders en 
zaakvoerders.
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• Financial basics voor niet-financiële 
professionals

• Financiële rapportering met MS Excel

• Balanslezen en ratio-analyse

• Vennootschapsbelasting

• Enkelvoudig en dubbel boekhouden

• BTW 

• Aftrekbare kosten

• Verzekeringen van bedrijven

• Efficiënt debiteurenbeheer

• Documentaire kredieten

• Erfbelasting en vermogensplanning

• Subsidiemanagement

• Budgetbeheer en kostencontrole

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit 
de financiën- en verzekeringsector die wij 
regelmatig op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
financiën & verzekeringen

Rafaël Mermans

is Master in de handelswetenschappen, op-
tie accountancy en daarbovenop ook nog 
Master in de rechten. Hij beschikt over heel 
wat nationale en internationale praktijker-
varing bij gerenomeerde auditbedrijven.

Wim De Meulemeester

Wim is erkend boekhouder-
fiscalist, specialist richting vrije 
beroepen. Hij is ook een veel 
gevraagd gastspreker op semi-
naries.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Bruno Laermans

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond financiën en verzekeringen klaar- 
staan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Opleiding Start Campus

Enkelvoudig boekhouden 17 september 2019 Mechelen

Basisprincipes boekhouden 8 oktober 2019
2 december 2019

Antwerpen
Leuven

Meepraten met de boekhouder 10 oktober 2019 Antwerpen

Beleggen in vastgoed 10 oktober 2019
12 november 2019

Antwerpen
Leuven

Dubbel boekhouden 5 november 2019 Mechelen

Grondige cursus vennootschapsbelasting 7 november 2019 Antwerpen

Van sparen naar beleggen is slechts een kleine stap 13 november 2019
25 november 2019

Antwerpen
Leuven

Financiële analyse op een A4 13 november 2019 Antwerpen

Balanslezen en ratio-analyse 14 november 2019 Antwerpen

Het nieuwe vennootschapsrecht en 
vennootschapsbelasting 14 november 2019 Antwerpen

Boekhouden voor de eenmanszaak 18 november 2019 Antwerpen

Afsluiten boekjaar 19 november 2019
21 november 2019

Leuven
Antwerpen

Financiële rapportering met MS Excel 19 november 2019 Antwerpen

Digitalisering in boekhouden: gevaar of kans? 21 november 2019 Antwerpen

Beleggen op de beurs 5 december 2019 Antwerpen

Praktische opleiding btw 5 december 2019 Antwerpen

Bruno is doordrongen 
van cijfers en wetgeving. 
Hij brengt deze “droge” 
materie op een vlotte en 
begrijpbare manier.

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

De financiële opleidingen 
van Syntra Bizz zijn erkend door

NIEUW

Digitalisering in het boekhouden:
gevaar of kans?

Digitalisering is een fenomeen dat je in 
alle sectoren tegenkomt. Dit is ook het 
geval bij het boekhouden. Is de digita-
lisering van jouw boekhouding nu een 
gevaar of een kans voor jou als
- startende of ervaren - ondernemer? 

Op dit ogenblik bestaat er heel wat 
gebruiksvriendelijke software die je 
kunnen helpen om op een eenvou-
dige - en zeker - betrouwbare 
manier je administratie, de factu-
ratie, betalingsverkeer, betalings-
herinneringen te regelen en te 
beheren. 

Meer info: 
syntra.nu/digitale-boekhouding

Start: 21 november 2019, 
campus Antwerpen



Boek een vakexpert  
in grafische & audiovisuele technieken
Syntra Bizz beschikt over een netwerk van heel wat docenten die een kei zijn in 
grafische en audiovisuele technieken en die dit ook nog op een interactieve manier 
kunnen overbrengen aan de cursisten. Een opleiding bij Syntra Bizz is geen eenrichtings-
verkeer maar een aaneenschakeling van actuele cases en praktijkvoorbeelden.

Flexibele en betaalbare 
opleidingen voor creatieve 
professionals.
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• AutoCAD

• SketchUp

• Revit

• BricsCAD

• Autodesk Inventor

• Autodesk 3ds Max

• Ontwerpen met Adobe InDesign, Photoshop 
en Illustrator 

• Videomontage met Adobe Premiere en 
After Effects

• Digitale fotografie

• 3D-printing

• Webdesign

• Virtual en Augmented Reality

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de 
grafische en audiovisuele sector die wij regel-
matig op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
grafische & audiovisuele technieken

Christianne RademakersDirk Van Rompuy

Als interieurarchitect en 
industrieel designer is Dirk 
een pionier op het vlak van 
het digitale ontwerp. 
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Else De Cuyper

Als grafische experte leert zij 
bedrijfsleiders en hun mede-
werkers hoe zij hun visuele 
communicatie zelf in handen 
kunnen nemen. 

Sven Smouts

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond grafische en audiovisuele  
technieken klaarstaan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Sven is een echte 
kei in Photoshop.

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Foto, video en sound Start Campus

Videomontage met Adobe Premiere
25 september 2019
18 oktober 2019
13 november 2019
22 november 2019

Antwerpen
Mechelen
Leuven
Antwerpen

Adobe After Effects 15 oktober 2019 Antwerpen

Productfotografie voor je webshop 26 november 2019 Antwerpen

CAD/CAM en 3D Start Campus

AutoCAD meerdere data* meerdere  
campussen*

SketchUp meerdere data* meerdere  
campussen*

SketchUp voor energiedeskundigen en EPB-verslaggevers 1 oktober 2019 Antwerpen

Tuintekenen met SketchUp 8 oktober 2019
25 november 2019

Antwerpen
Leuven

Revit 17 oktober 2019 Mechelen

Fusion 360 (voor de makers) 25 november 2019 Antwerpen

SketchUp Advanced 2 december 2019 Antwerpen

Beeldbewerking en ontwerp Start Campus

Adobe Photoshop - Basis meerdere data* meerdere  
campussen*

Adobe InDesign - Basis meerdere data* meerdere  
campussen

Adobe Illustrator 10 oktober 2019
2 december 2019

Antwerpen
Leuven

Efficiënt werken met Adobe Photoshop 4 november 2019
17 december 2019

Antwerpen
Mechelen

Adobe Illustrator voor de mode 13 november 2019 Antwerpen

VFX Bootcamp 14 november 2019 Antwerpen

UX Design met Adobe XD 22 november 2019 Antwerpen

Infographics maken met Adobe Illustrator 5 december 2019 Antwerpen

Efficiënt werken met Adobe InDesign 12 december 2019 Antwerpen

NIEUW

Co-learning Adobe

Je volgde reeds een basisopleiding in een 
Adobe Creative Cloud-toepassing zoals 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop 
of Adobe InDesign en je ging hiermee 
reeds actief aan de slag. Of je leerde het 
door zelfstudie. 

Maar meermaals stoot je op 
probleempjes die je niet direct kan 
oplossen en waarvoor je online ook 
geen pasklaar antwoord vindt. 

Speciaal voor cursisten als jij 
presenteren wij dit nieuw 
co-learning concept rond Adobe 
Creative Cloud.

Christianne Rademakers en Sven 
Smouts zijn jullie docenten.

Meer info: 
syntra.nu/colearning-adobe

Start: 3 december 2019, 
campus Antwerpen

*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/sector/grafische-en-audiovisuele-technieken op welke datum en in welke campus we deze opleiding organiseren.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de 
grafische sector is Christianne de 
ideale docente om je te coachen op 
het vlak van grafische software en 
de toepassingen ervan.



Boek een vakexpert  
in talen en redactie
De docenten in de opleidingen rond talen en redactie halen het beste in je boven.  
Ze zijn zelf zeer actief als journalist, copywriter of blogger. Onze taaldocenten zijn 
virtuozen of zelfs native speakers en brengen hun kennis vlot over aan jou en je team. 
Op een interactieve en praktijkgerichte manier. 

Flexibele opleidingen voor  
mensen met een creatieve pen 
of een stukje talenknobbel. 
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Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de 
sector talen en redactie die wij regelmatig 
op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
talen & redactie

Sofie WillemsLiesbet Waeckens

is studie- en taalcoach 
en vertaler Neder-
lands-Duits. Sie schafft 
das!
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond talen en redactie klaarstaan.  
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Talen Start Campus

Frans voor beginners 30 september 2019
16 oktober 2019

Leuven
Antwerpen

Snelcursus Duits
2 oktober 2019
14 oktober 2019
12 november 2019

Mechelen
Leuven
Antwerpen

Snelcursus Frans
2 oktober 2019
17 oktober 2019
18 november 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Conversatielessen Frans 
8 oktober 2019
16 oktober 2019
2 decemer 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Snelcursus Italiaans
9 oktober 2019
19 november 2019
25 november 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Snelcursus Spaans
17 oktober 2019
24 oktober 2019
20 november 2019

Leuven
Antwerpen
Mechelen

Snelcursus Engels 17 oktober 2019
25 november 2019

Antwerpen
Mechelen

Redactie Start Campus

Storytelling 24 oktober 2019 Antwerpen

Een sterk contentplan voor social media 7 november 2019 Antwerpen

Schrijven voor online marketing 18 november 2019 Antwerpen

Correct schrijven 18 november 2019 Antwerpen

Creatief schrijven 2 december 2019 Antwerpen

Bloggen en vloggen 12 december 2019 Antwerpen

Veerle Meyers

is freelance taaldocente. Zij 
toetst haar talenkennis aan 
een pak administratieve 
ervaring.

IN DE KIJKER

Basiscursus Copywriting

De waarde van een straffe copywriter 
wordt in de bedrijfwereld nog te vaak 
onderschat. 

Samen met topdocent Guido Everaert 
duik je via drie modules in de wondere 
wereld van copywriting. Je kan iedere 
module ook afzonderlijk volgen.

Meer info: syntra.nu/2copywriting

Module 1: Klare taal en het verhaal
Start: 16 oktober 2019, campus 
Antwerpen

Module 2: De klassiekers
Start: 27 november 2019, campus
Antwerpen

Module 3: All things web and 
digital
Start: 22 januari 2020, campus 
Antwerpen

• Frans

• Engels

• Duits

• Italiaans

• Spaans

• Nederlands voor anderstaligen

• Klantvriendelijk telefoneren in het Frans

• Vergaderen en onderhandelen in het Frans

• Creatief en doelgericht schrijven

• Schrijven voor smartphone en tablet

• Professioneel bloggen en vloggen

• Storytelling

laat je boetseren met woorden en 
zinnen tot je de juiste snaar raakt. 
Vooral voor online marketing is dit 
zeer belangrijk.

Marc Theyskens

is reeds jaar en dag  
coach en modera-
tor in onze oplei-
dingen Frans.



Boek een vakexpert  
in transport en logistiek
Ook als het gaat over transport en logistiek komt Syntra Bizz sterk uit de hoek. Met de 
haven van Antwerpen in onze achtertuin weten wij perfect wat je bedrijf op dat vlak 
nodig heeft. Wij laten onze docenten inspelen op jouw bedrijfsactiviteit. Zij stimuleren 
het leerproces door het gebruik van actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactie.

Flexibele opleidingen voor  
magazijnbedienden, chauf-
feurs, dispatchers en nog 
veel meer.
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Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit 
de transport- en logistieke sector die wij 
regelmatig op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
transport & logistiek

Valentin Lambrechts

Valentin is een kei in supply chain 
oplossingen en alles wat een link 
heeft met import en import.

Dorothy Cardoen

zette haar economische oplei-
ding om in een doorgedreven 
kennis en ervaring in alles wat te 
maken heeft met douane, accijn-
zen, import en export.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Dominiek D’HaeneMarc Van Boven

NIEUW

Haven(in)zicht 
Maak kennis met de buik van de Haven van 
Antwerpen via een begeleide rondrit. Je 
krijgt heel wat inside informatie over deze 
economische draaischijf van België. Na 
de lunch geeft onze spildocent Valentin 
Lambrechts een interactieve presentatie 
van het logistieke proces.

Start: 12 september 2019 vanuit
campus Antwerpen. 

Havenreglementering 
(Codex)
 
Basisopleiding op 15 oktober 2019 
in campus Antwerpen

Update op 12 november 2019 in 
campus Antwerpen

Meer info: syntra.nu/haven

Syntra Bizz is ook een erkend 
IMDG-opleidingsverstrekker

i.s.m.

Nascholing vakbekwaamheid Start Campus
Nascholing vakbekwaamheid: Rij- en rusttijden en de digitale 
tachograaf

14 september 2019
21 december 2019 Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Dodehoekongevallen en 
manoeuvreerschade 

12 oktober 2019
17 oktober 2019 Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Opfrissing wegcode en 
aanrijdingsformulier

15 oktober 2019
16 november 2019 Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Ecodrive 9 november 2019 Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Ladingbeveiliging - ladingzekering
met simulaties 30 november 2019 Mechelen

Marc is adviseur in 
transport van ge-
vaarlijke goederen. 

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Dominiek heeft zijn eigen 
ambulancebedrijf en is dus de 
ideale docent voor de nascho-
ling vakbekwaamheid: EHBO 
en ongevalsaangifte.

Logistiek Start Campus
Hoogtewerker (IS-005) meerdere data* Antwerpen

Heftruck: gevorderden (IS-001)
16 september 2019
7 oktober 2019
2 december 2019

Antwerpen

Bediener rolbrug (IS-011)
18 september 2019
13 november 2019
13 december 2019

Antwerpen

Incoterms - Nieuwe regels vanaf 2020 23 september 2019 Antwerpen

Heftruck: basisopleiding
23 september 2019
4 november 2019
16 december 2019

Antwerpen

Basisopleiding spoortechnieken 1 oktober 2019 Gent-Dampoort

Starten met import en/of export 2 oktober 2019 Antwerpen

Reachtruck (IS-002) - Ervaren 7 oktober 2019 Antwerpen

IMDG
8 oktober 2019
14 november 2019
5 december 2019

Antwerpen

Basis Douane 9 oktober 2019 Antwerpen

Magazijnbeheer: Supply Chain, rollen en functies 16 oktober 2019 Antwerpen

Magazijnbeheer: Voorraadbeheer 23 oktober 2019 Antwerpen

Basis Accijnzen 23 oktober 2019 Antwerpen

Reachtruck (IS-002) - Onervaren 4 november 2019 Antwerpen

Incoterms 6 november 2019 Antwerpen

Magazijnbeheer: Goederenontvangst 13 november 2019 Antwerpen

BTW bij in- en uitvoer 13 november 2019 Antwerpen

Alle documenten internationale handel 20 november 2019 Antwerpen

Magazijnbeheer: Orderpicking 20 november 2019 Antwerpen

Magazijnbeheer: Behandelen van gevaarlijke goederen 3 december 2019 Antwerpen

Kosten vermijden bij de afwikkeling van documentaire kredieten 4 december 2019 Antwerpen

Magazijnbeheer: Verzending 11 december 2019 Antwerpen

• Kostprijsberekening in transport

• Documentaire kredieten

• Internationale handel

• Incoterms

• Heftruck en reachtruck

• Hoogtewerker

• Rolbrugbediening

• Vakbekwaamheid beroepschauffeur 
Code 95

• Attitudetraining voor chauffeurs

• Dispatcher

• Logistiek bediende

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond logistiek en transport klaarstaan.  
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Onze logistieke opleidingen 
organiseren we in  
samenwerking met

*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/sector/transport-en-logistiek op welke datum en in welke campus we deze opleiding organiseren.



Boek een vakexpert  
in vastgoed
De docenten in de sector vastgoed van Syntra Bizz zijn doordrongen van alle aspecten 
van het makelaarsvak en al wat er bij hoort.  Hun opleidingen zijn een aaneenschakeling 
van actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactie.  
Behaal je BIV-opleidingspunten in één van onze bedrijfsopleidingen.

Flexibele opleidingen voor  
vastgoedbedienden en  
makelaars. 
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• Vastgoedpromotie

• Vastgoedfotografie

• Correct inschatten van renovatiedossiers

• Schattingen

• Facebookmarketing voor de vastgoed-
makelaar

• Gebouwenbeheer 

• Plaatsbeschrijving

• Huurwetgeving

• Voorbereiding op de BIV-test

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de 
vastgoedsector die wij regelmatig op maat 
organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
vastgoed

Dirk WoltersDidier Dhaenens

is advocaat en plaatsvervan-
gend vrederechter. Hij is onze 
docent in juridische opleidin-
gen rond vastgoed.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Michel Verhoeven

Michel is CEO van een be-
langrijke Belgische speler op 
het vlak van projectontwik-
keling. 

Frank Daelemans

Syntra Bizz heeft ook meerdere opleidingen rond vastgoed klaarstaan.  
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Opleiding Start Campus

Individuele begeleiding BIV-test
24 september 2019
22 oktober 2019
26 november 2019
17 december 2019

Antwerpen

Basisopleiding projectontwikkeling 1 oktober 2019 Antwerpen

Syndicus 8 oktober 2019 Antwerpen

Commerciële training voor vastgoedmakelaars 10 oktober 2019 Antwerpen

Beleggen in vastgoed 10 oktober 2019
12 november 2019

Antwerpen
Leuven

Schattingen 17 oktober 2019
14 november 2019

Antwerpen
Leuven

Vastgoed in Spanje 17 oktober 2019
28 november 2019

Antwerpen
Leuven

Inleiding tot projectontwikkeling 24 oktober 2019
12 december 2019

Antwerpen
Leuven

Investeren in vastgoed aan de Belgische kust 24 oktober 2019 Antwerpen

Vastgoedstylist 4 november 2019 Antwerpen

Competent naar de BIV-test 5 november 2019 Antwerpen

Vastgoedrekenen 7 november 2019 Antwerpen

Geopunt Vlaanderen 7 november 2019 Antwerpen

Bodverdediging in de praktijk 7 november 2019 Antwerpen

Vastgoedfinanciering 7 november 2019
5 december 2019

Antwerpen
Leuven

Plaatsbeschrijving 7 november 2019
21 november 2019

Antwerpen
Leuven

Basisopleiding bouwkunde voor de vastgoedmakelaar 12 november 2019 Antwerpen

Koude prospectie in de vastgoedsector 14 november 2019 Antwerpen

Breng meer structuur in je vastgoedkantoor! 14 november 2019 Antwerpen

Valkuilen in de Wet Breyne 21 november 2019 Antwerpen

Verkoop op lijfrente: valkuilen en opportuniteiten 21 november 2019 Antwerpen

Vastgoed inkopen in 15 stappen 21 november 2019 Antwerpen

Basis vastgoedfotografie 21 november 2019
12 december 2019

Antwerpen
Leuven

Vastgoedmarketing van A tot Z 12 december 2019 Antwerpen

Samenstellen van een sterk verhuurdossier 28 november 2019 Antwerpen

Samenstellen van een sterk verkoopdossier 28 november 2019 Antwerpen

De digitale woningpas in de praktijk 26 november 2019 Antwerpen

Facebookmarketing voor vastgoedmakelaars 2 december 2019 Antwerpen

Koester je BIV-stagiair: werken met de stagetool 3 december 2019 Antwerpen

Frank leidt een be-
heerskantoor en kan 
je dus alles leren wat 
een goed syndicus 
moet weten.

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Vrijwel alle vastgoedopleidingen van Syntra Bizz zijn erkend door

NIEUW

Blockchain in de vastgoedsector

Blockchain is een technologie die werkt 
met bitcoins (of virtuele valuta). 

Is het hype of luchtbel of worden we er 
binnenkort steeds meer concreet mee 
geconfronteerd? 

En hoe gaan we hier professioneel 
mee om bij de aan- en verkoop van 
vastgoed?

Meer info: syntra.nu/blockchain

Start: 20 november 2019, 
campus Antwerpen

*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/sector/vastgoed op welke datum en in welke campus we deze opleiding organiseren.

bereidt je op een pragmatische 
manier voor op de stagiair-oplei-
dingen en de BIV-test.



Boek een vakexpert  
in veiligheid, preventie en milieu
De opleidingen in deze sector zijn zeer populair. Het zijn dan ook opleidingen die zorgen 
voor een optimale bedrijfscultuur, veiligheid op het werk en dus onrechtstreeks ook 
levens redden. Daarvoor selecteerden wij de beste docenten in hun vak. Ze spelen flexibel 
in op jouw bedrijfsactiviteit en stofferen hun cursussen met actuele cases, praktijkvoor-
beelden en interactieve elementen.

Flexibele opleidingen voor  
preventieadviseurs, maar 
eigenlijk ook voor alle  
medewerkers in het bedrijf. 
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• EHBO

• Asbestverwijdering

• Levensreddend handelen

• Brandpreventie en brandbestrijding

• Werken met een autolaadkraan

• Preventieadviseur, niveau 2 en 3

• Weg- en werfsignalisatie

• Stellingbouw en werken op hoogte

• Hef- en tiltechnieken

• Rugpreventie

• VCA in het Frans en het Engels

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de 
veiligheid-, preventie- en milieusector die wij 
regelmatig op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
veiligheid, preventie & milieu

Karim Chaachoua

Karim heeft zijn eigen veiligheids-
bedrijf en werkt in die hoedanigheid 
voor vele grote bedrijven. Hij is dan 
ook jouw geknipte docent voor alle 
veiligheidsopleidingen.

Kim Lemmens

Kim is onze spildocent 
in onze opleidingen 
tot preventieadviseur 
niveau 2 en 3.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond veiligheid, preventie  
en milieu klaarstaan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

IN DE KIJKER

Preventieadviseur, niveau 3

Ieder bedrijf of organisatie moet verplicht 
een interne preventieadviseur aanstellen. 
Heeft jouw bedrijf nog geen 20 werk-
nemers in dienst? Dan mag jij - als zaak-
voerder - die taak op jou nemen.

Je hoeft echter niet de doorgedreven 
opleiding preventieadviseur niveau 1 of 
2 te volgen. 

Maar je wil wel het nodige weten over 
risicoanalyse en -preventie en eerste 
hulp?

Dan kan je terecht in deze nieuwe 
opleiding van 40 lesuren die wij nu 
ook bij Syntra Bizz organiseren.

Meer info: syntra.nu/preventie3

Start: 15 oktober 2019, 
campus Antwerpen

Opleiding Start Campus
Preventieadviseur Niveau 2, avondtraject 17 september 2019 Antwerpen

Asbest - Eenvoudige handelingen
7 oktober 2019
4 november 2019
9 december 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) 
8 oktober 2019
14 november 2019
10 december 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

Preventieadviseur Niveau 3 15 oktober 2019 Antwerpen

VCA - Basis
17 oktober 2019
12 november 2019
10 december 2019

Antwerpen
Leuven
Mechelen

VCA - Basis - Frans 17 oktober 2019
5 december 2019

Mechelen
Leuven

VCA - Basis - Engels enkel op maat Locatie naar keuze

Basisopleiding hulpverlener - EHBO 25 november 2019 Antwerpen

Bijscholing hulpverlener: levensbedreigende aandoeningen 5 december 2019 Antwerpen

Preventieadviseur Niveau 2, versneld 28 januari 2020 Mechelen

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Brecht Ribreux
maakte de overstap van zie-
kenhuisverpleger naar docent 
EHBO en dringende genees-
kundige hulpverlening. Hij 
blijft bij als verpleegkundige 
bij de dienst 112.

Christophe Vermaete

is als veiligheidsdeskundige 
dagelijks in de weer om be-
drijven veiliger te maken en 
een duurzame veiligheids-
cultuur te ontwikkelen.



Boek een vakexpert  
in verkoop, marketing en communicatie
Verkoop, marketing en communicatie. Het zijn zeer belangrijke pijlers in elk bedrijf. Je mag 
het beste product maken of leveren, als het niet verkocht geraakt, ben je er niets mee. 
Onze opleidingen in verkoop, marketing en communicatie zijn dan ook een must voor 
ieder bedrijf. 

Flexibele opleidingen voor  
sales- en marketingprofielen. 
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• Verkooptechnieken

• Klantgerichtheid

• Onderhandelingstechnieken

• Opleiding winkelmanagers en  
-assistenten

• Van klantendienst naar pro-actief  
verkoper

• Mystery shopping

• Etalagetechnieken

• Omgaan met klachten en moeilijke klanten

• Telefonisch prospecteren

• Contractmanagement

• Rebranding

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de 
verkoop-, marketing en communicatiesector 
die wij regelmatig op maat organiseren:

Enkele van onze vakexperten in 
verkoop, marketing & communicatie
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond verkoop, marketing en communicatie 
klaarstaan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen. Inschrijven kan vlot 
via onze website www.syntra-bizz.be

NIEUW

Videomarketing

Wil je in je mediacampagne de aandacht 
van je - potentiële - klant trekken, dan is 
video hiervoor een sterke tool. 

Dit is niet langer weggelegd voor grote 
spelers met nog grotere marketing-
budgetten. 

We hebben immers - via onze smart-
phone - een krachtige videocamera 
op zak. Meerdere handige apps 
zorgen voor een leuke en vlotte 
bewerking van de beelden.

Meer info: 
syntra.nu/videomarketing

Start: 14 november 2019, 
campus Antwerpen

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Digitale Marketing Start Campus

Facebookmarketing
3 oktober 2019
22 oktober 2019
21 november 2019
3 december 2019

Antwerpen
Gooik
Leuven
Mechelen

Werken met Facebook Business Manager 15 oktober 2019 Antwerpen

Succesvol posten op social media 
17 oktober 2019
12 november 2019
12 december 2019

Antwerpen
Antwerpen
Mechelen

Visuele social media marketing: Pinterest en Instagram 24 oktober 2019
21 november 2019

Mechelen
Antwerpen

Storytelling 24 oktober 2019 Antwerpen

Instagram voor professionals 7 november 2019 Antwerpen

Een sterk contentplan voor social media 7 november 2019 Antwerpen

Inbound marketing: het positieve effect op jouw leads! 14 november 2019 Antwerpen

Nieuwe klanten via LinkedIn 14 november 2019 Antwerpen

E-marketing: van commerciële website naar social media 14 november 2019 Antwerpen

Basisopleiding digitale marketing 14 november 2019 Antwerpen

Podcasts voor professionals 3 december 2019 Antwerpen

Verkoop Start Campus

Krachtig beïnvloeden en overtuigen 15 oktober 2019
19 november 2019

Leuven
Antwerpen

Sales voor niet-verkopers 5 november 2019 Antwerpen

Hoe zet je een bezwaar om in verkoop? 7 november 2019 Antwerpen

Close the deal: hoe sluit je een verkoopgesprek 
succesvol af? 7 november 2019 Antwerpen

Elevator Pitch: verkoop jouw idee in 3 minuten! 12 november 2019 Antwerpen

Masterclass: van verkoper naar betrouwbaar adviseur 12 november 2019 Antwerpen

Efficiënt prospecteren 14 november 2019 Antwerpen

De complete verkoopcursus 14 november 2019 Antwerpen

Geef nooit korting! 14 november 2019 Antwerpen

Lichaamstaal is 70% van jouw communicatie 28 november 2019 Antwerpen

Onderhandelingstechnieken 3 december 2019 Antwerpen

Verbindend verkopen: zorg voor authenticiteit 
tijdens het traject tussen prospectie en afsluiten 5 december 2019 Antwerpen

Telefonische prospectie 19 december 2019 Antwerpen

Marketing en communicatie Start Campus

Influencer marketing 24 oktober 2019 Antwerpen

Marketing voor niet-marketeers 5 november 2019 Antwerpen

Videomarketing 14 november 2019 Antwerpen

Brandmanagement: van bedrijf naar merk 14 november 2019 Antwerpen

Mediaplanning voor de KMO 14 november 2019 Antwerpen

Direct marketing: ga in dialoog met je - potentiële - klant 19 november 2019 Antwerpen

Klant- en doelgericht communiceren 28 november 2019 Antwerpen

Guerilla-marketing 28 november 2019 Antwerpen

Customer Journey: de klant op de eerste plaats 10 december 2019 Antwerpen

Valérie Thys

Zij geeft haar ervaring door 
aan startende en gevorderde 
ondernemers hoe ze social 
media in hun onderneming 
kunnen implementeren.

Lieven Van de Velde

19 jaar ervaring in SEO, 
e-commerce, user expe-
rience, social media, 
Google Analytics en 
e-mailmarketing.

Karina Jacobus

Als Head of News & Business bij 
Roularta weet zij alles over de Marke-
ting Mix, Media Planning, Customer 
behaviour en Digital Marketing.

Micky Jamin

is reeds tientallen jaren 
actief als trainer-coach ge-
specialiseerd in communi-
catie, marketing en people 
management.



Boek een vakexpert  
in groenzorg
Zwemvijvers, verticale wanden, groendaken, daktuinen en nu ook klimaatadaptieve 
groentechnieken. Syntra Bizz speelt in op de talrijke “groene” trends met meerdere 
praktijkgerichte opleidingen voor de professional. Schaaf je kennis bij en breid je 
productaanbod uit met deze interessante en lucratieve activiteiten.

Flexibele opleidingen voor  
ondernemers met groene 
vingers
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• Boomveiligheid

• Snoeitechnieken

• Tuintekenen met SketchUp

• Aanleggen van verhardingen

• Fytolicentie 1 en 2

• Werken met een kettingzaag

• Aanleg en onderhoud van zwem- en 
andere vijvers

• Aanleg en onderhoud van groendaken 
en daktuinen

Een greep uit de bedrijfsopleidingen groen-
zorg die wij regelmatig op maat organise-
ren:

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be
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Klaar voor een 
kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook meerdere opleidingen rond groenzorg klaar 
staan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen. 
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Opleiding Start Campus

Verticale tuinen, groene wanden 1 oktober 2019
17 oktober 2019

Leuven
Antwerpen

Aanleg van zwemvijvers 7 oktober 2019
30 november 2019

Leuven
Antwerpen

Tuintekenen met SketchUp 8 oktober 2019
25 november 2019

Antwerpen
Leuven

Klimaatadaptieve groentechnieken:
van klimaatplan tot tiny forest 4 november 2019 Antwerpen

Snoeien 12 november 2019 Antwerpen

Groendaken en daktuinen 14 november 2019
26 november 2019

Antwerpen
Leuven

Klimaatadaptieve watertechnieken: van waterdak tot wadi 18 november 2019 Antwerpen

Klimaatbomen voor de stedelijke omgeving 25 november 2019 Antwerpen

Urban farming 11 december 2019 Antwerpen

IN DE KIJKER
Klimaatadaptieve groentechnieken

Ecologie is vandaag nog nooit zo be-
langrijk geweest. Daarom is er - zeker 
in grootsteden - meer en meer nood 
aan groene ruimtes en ecologische 
technieken om bepaalde uitdagin-
gen aan te pakken. Zoals hitte- en 
wateroverlast.

Meer info: syntra.nu/klimaatadaptief

Start: 4 november 2019, 
campus Antwerpen

Boek een vakexpert  
in voertuigtechnieken
De autosector is in volle beweging. Alle fabrikanten moeten er - om hoge boetes te 
vermijden - naar streven om de gemiddelde CO2-uitstoot van hun modellenpark naar 
beneden te halen. Hiervoor trekken ze volop de kaart van elektrische en hybride-
voertuigen. Binnenkort hebben alle merken hybride- of elektrisch aangedreven wagens in 
hun showroom.

Flexibele opleidingen in 
voertuigtechnieken

Klaar voor een 
kant-en-klare automotive opleiding?
Syntra Bizz heeft alvast enkele opleidingen in automotive klaar staan. 
Ze starten binnenkort in onze campus te Mechelen. 
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Opleiding Start Campus

Certificering terugwinning van gefluoreerde 
broeikasgassen (airco) 17 september 2019 Mechelen

Certificering HEV1 (Hybrid Electric Vehicle) 18 september 2019 Mechelen

Certificering HEV2 (Hybrid Electric Vehicle) 19 september 2019 Mechelen

Car wrapping 10 oktober 2019 Mechelen



INVESTEER IN JE MEDEWERKERS

Volg het voorbeeld van onderstaande bedrijven en boek een maatopleiding voor je medewerkers.  
Verscherp hun competenties, geef richting aan hun ontwikkeling en versterk meteen ook je organisatie.
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FEDERATIE
ALUMINIUM
CONSTRUCTEURS

SYNTRA BIZZ IS OOK JOUW PARTNER VOOR  
BEROEPSORGANISATIES, SOCIALE FONDSEN EN COMMERCIËLE PARTNERS

Door ons uitgebreid netwerk van docenten, de faciliteiten op drie campussen, onze administratieve en commerciële 
slagkracht is Syntra Bizz de uitgelezen partner voor diverse organisaties die opleidingen willen integreren in hun aan-
bod naar leden en/of klanten. Doe beroep op onze middelen en expertise. Met verschillende organisaties en bedrijven 
werden al echte win-win, langdurige samenwerkingen opgezet.

Een partnership met Syntra BizzVolg het voorbeeld van deze bedrijven

Belgian Building Research Institute
Google Analytics

“Mijn collega’s en ik hebben de opleiding Google 
Analytics als zeer positief ervaren. Docent 
Frederik Delfosse is een vat vol ervaring, en heeft 
onze IT-afdeling bijzonder goed kunnen helpen met 
zijn hands-on aanpak.

Simon Davidse
Communication Advisor

Seauton International
HTML

“De cursus was voor onze medewer-
kers zeer waardevol en heeft ons een 
heel stuk vooruit geholpen. Docent 
Bart Van Deuren heeft veel van onze 
vragen kunnen beantwoorden en 
ons tips gegeven om optimaal aan 
de slag te gaan. Dit was geen 
standaard HTML-opleiding, we 
wilden een zeer specifieke en 
pragmatische aanpak. Bart is 
een zeer flexibele lesgever die 
hier perfect op inspeelde.”

Lidia Cauwenberghs
ICT-Coördinator

Avasco Industries
VCA Basis in het Engels

“Syntra Bizz organiseerde voor 7 Engelstalige medewerkers bin-
nen ons bedrijf een opleiding VCA Basis. Het was niet evident 
om een opleidingsverstrekker te vinden die deze maatopleiding 
aanbood. De accountmanager van Syntra Bizz heeft hier kort 
op de bal gespeeld: een Engelstalige docent gezocht en bij-
horende presentatie samengesteld en deze opleiding in ons 

bedrijf georganiseerd.

De deelnemende medewerkers waren zeer enthousiast 
over de pragmatische aanpak van docent Gino Mariman 
en gaven hem een zeer hoge score in hun eindevalua-

tie.

Dankzij deze opleiding slaagden onze 7 collega’s 
met brio voor hun VCA-basisexamen!

Johan Verleysen 
Avasco Industries

Gemeente Brasschaat
Heftruck - Basis

“In het verleden stuurden wij onze 
heftruckbestuurders steeds in de richting 
van een opleidingscentrum om hun erken-
ning te behalen of te vernieuwen. Dankzij 
Syntra Bizz kwam de docent naar de site 
van onze technische dienst. Bijkomend 
voordeel: onze medewerkers oefenden 
en legden de testen af met onze eigen 
heftrucks”

Joke Dewaele
HRM Medewerker 
Gemeente Brasschaat



Zelf docent worden?

30      SYNTRA BEDRIJFSOPLEIDINGEN 

Zoek je een geschikt lokaal voor een presentatie of workshop?
Een conferentieruimte nodig? Of een uitgerust PC- of praktijklokaal?
Syntra Bizz kan je - zowel ’s avonds als overdag - een gepaste ruimte ter be-
schikking stellen tegen interessante voorwaarden. 
Al of niet met catering.

Meer info op syntra-bizz.be/ikzoekeenlokaal

“We kozen resoluut voor de 
makkelijk bereikbare locatie van 
Syntra Bizz in Berchem, vlak 
tegenover het station. De aula was 
ruim, de glazen wand met uitzicht 
op de sporen zorgde voor veel 
daglicht en er was geen enkel geluid 
dat kon storen. Alles liep perfect.”

Herkes vzw – Chris Sterkens
Uitgever tweetalige voorleesboekjes nik-nak

Verminder je 
opleidingsfactuur 
nog meer!
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Bekijk de info en het 
filmpje op syntra-bizz.be/
kmo-portefeuille.

Bekijk de info 
en het filmpje op 
syntra-bizz.be/ 

kmo-portefeuille.

Subsidie voor je 
opleidingen?
In heel wat sectoren of paritaire comités kunnen extra tussenkomsten, premies 
of subsidies aangevraagd worden indien een of meerdere werknemers een op-
leiding volgen. Syntra Bizz is een erkend opleidingsverstrekker.

Kijk ook op onze pagina syntra.nu/sectorfondsen of de sector waar jouw be-
drijf toe behoort hiervoor in aanmerking komt.

Vergeet ook niet om gebruik te maken van de nieuwe maatregel van de Vlaam-
se overheid. Iedere werknemer in de private sector heeft immers - vanaf het 
schooljaar 2019-2020 - recht op 125 uur opleidingsverlof zonder loonverlies. 
De Vlaamse overheid betaalt daarbij de loonkost aan de werkgever terug.

Maak gebruik van onze 
partnerpagina
Wil jij het opleidingsbedrijf in jouw bedrijf beter sturen? En zelf bepalen welke 
opleidingen jouw medewerkers willen volgen. Dan kan Syntra Bizz je daarbij hel-
pen. Speciaal voor jou ontwikkelden wij onze partnerpagina. Dit is een geperso-
naliseerde pagina van jouw bedrijf op onze website van waaruit je team snel zelf 
kan inschrijven voor de door jouw voorgestelde maat- of kant-en-klare opleidin-
gen. Kijk even naar een voorbeeld: syntra.nu/partnerpagina

Syntra Bizz is voortdurend op zoek naar mensen die hun passie 
voor hun vak met anderen willen delen. In welke sector je ook actief 
bent: contacteer ons! Misschien hebben wij wel een leuke opportu-
niteit voor jou in de vorm van een interessante opleiding of training 
- die aansluit bij jouw vakervaring en specialiteit - die je voor Syntra 
Bizz kan geven. In onze campussen of bij onze klant in het bedrijf.
Uiteraard zorgen wij voor de nodige begeleiding en coaching.

Meer info op syntra-bizz.be/vacatures
• AutoCAD

• Staalbouw en BIM

• Interieurstylist

• Opleidingscoach

• Data-analist

• Diverse IT-trainingen

• Taalopleidingen en -trainingen

• Heftruck/Hoogwerker/Reachtruck

• Salestechnieken

• Isolatietechnieken

• Vastgoed

• Marketing- en eventmanagement

Een lokaal nodig?

Wij kijken uit naar sollicitaties 
van docenten in:

Hoe groter de groep, hoe lager de opleidingskost per per-
soon. Vanaf 4 personen zijn bedrijfsopleidingen op maat 
vaak voordeliger dan de som van 4 individuele inschrijvingen 
in het kant-en-klare aanbod. 

Je betaalt tot 40% minder met 
de KMO-portefeuille
(erkenningsnummer maatopleidingen  
DV.O215959). 

 



Bedrijfsopleidingen 
bij Syntra Bizz.
    Boost je bedrijf of organisatie.  
    Laat je medewerkers groeien.
    Boek een maatopleiding.

• Doelgerichte opleidingen afgestemd op 
de noden van jouw medewerkers

• Leer van een vakexpert in jouw domein
• Doe je voordeel met KMO-portefeuille 

(tot 40% korting)
• Maak kennis met onze persoonlijke  

aanpak, van intake tot follow-up

078 15 40 05          opmaat@syntra-bizz.be        syntra.nu/bizzoplinkedin t e
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Campus Antwerpen, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (vlakbij Berchem Station)
Campus Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee
Campus Mechelen, Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Debbie Van Gossum

Teamleader opleidingsadviseurs

0495 87 13 83

debbie.vangossum@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur

0486 83 13 87

sarah.hansen@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur

0478 77 52 61

yannick.vanaken@syntra-bizz.be

Yannick Van Aken Sarah Hansen

Directeur B2B

03 451 99 00

joost.vandevijver@syntra-bizz.be

Joost Van de Vijver

Opleidingsadviseur

0499 27 67 63

kim.priem@syntra-bizz.be

Kim Priem

Contacteer ons vandaag nog!

Administratief medewerkster 

03 451 99 99

linda.boey@syntra-bizz.be

Linda Boey


