Hoe? In de volgende opleidingen doe je veel
praktijkervaring op:

Duaal leren? Stage lopen?
Ervaring opdoen binnen een onderneming?

STUDEREN
MAAR OOK
KENNIS
MAKEN
MET DE
WERKVLOER?
Misschien is een opleiding met werkplekleren wel
iets voor jou? Want ook bij vrije beroepen kan je aan
werkplekleren doen!

OPLEIDING VERRUIMT DE BLIK

INSPIRE

1. PACT-opleidingen bij SYNTRA
• Deze opleiding vind je terug binnen alle SYNTRA’s
• Meestal duurt de opleiding 1 jaar.
• Een officieel diploma!
• 60% van je opleiding werk je binnen een onderneming:
Zo kan je de theorie toepassen in praktijk en leer je
meteen veel bij!
Wil je na je PACT-opleiding toch meer?
Dan kan je steeds doorstromen naar …
2. Graduaatsopleidingen
• Deze opleidingen vind je terug binnen alle
hogescholen.
• Duurtijd 2 jaar.
• Een officieel diploma!
• Praktijkgerichte opleidingen, minder theoretisch
dan (professionele) bacheloropleidingen.

Je kan bijvoorbeeld een graduaatsopleiding
volgen binnen …
- Architectuur (Bouwkundig tekenaar)
- Bedrijfskunde (Accountancy assistent,
Marketing & communicatie, HR-support)
- … En nog veel meer!
Wil je na je graduaatsopleiding meer kennis opdoen
binnen hetzelfde vakgebied?
Dan kan je met een schakelprogramma steeds
doorstromen naar …
3. Professionele Bacheloropleidingen
• Duurtijd 3 jaar.
• Vaak een stage in je derde jaar.
• Sommige professionele bacheloropleidingen hebben
ook praktijkstages in het eerste of tweede jaar .. Dit kan
op iedere hogeschool anders zijn!
Na een professionele bacheloropleiding kan je aan de
hand van een schakelprogramma steeds doorstromen
naar academische bachelor- en/of masteropleiding!

ZIE JE, HELEMAAL NIET
SAAI DIE VRIJE BEROEPEN!

WIL JE LIEVER DIRECT
STARTEN MET WERKEN?

Werd je interesse gewekt? Equi repe experi molestius.
Gia voles dit restia vendanda poreium, que vere pos aut
voloratatio to millicatiore et. Animus molorati dolest et
mi, sinvel modipsunt.

Schrijf je in als werkzoekende bij VDAB en start met een
Individuele Beroepsopleiding (IBO).
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• Je kan aan de slag in een bedrijf, ook al heb je
geen ervaring.
• Je leert de kneepjes van het vak en doet de
nodige ervaring op.
• Je krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur
in het bedrijf als je je IBO succesvol afrondt.
• Geen officieel diploma
Meer informatie kan je vragen op de stand van VDAB of via
www.vdab.be/opleidingen/heb-je-een-vraag-over-ibo

