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BEDRIJFSBEHEER WORDT SUCCESVOL ONDERNEMEN
BEDRIJFSBEHEER

OMSCHRIJVING

Introductie
Bedrijfsbeheer is niet langer een verplichting om op te starten. Ben je echter wel nog op zoek naar een traject om bedrijfsbeheer te volgen? Syntra West biedt je
verschillende mogelijkheden van korte trajecten op maat (Start me up), basiskennis bedrijfsbeheer via groepsleren tot e-learing via de blended opleiding ' Succes
Ondernemen'.

Omschrijving
Starten als een zelfstandige doe je niet halsoverkop. Om je droom tot een succesvolle zaak te maken, moet je je goed voorbereiden. Wij bieden je een aantal
mogelijkheden zodat je op je eigen leertemp en volgens je eigen noden en behoeften de beste voorbereiding op jouw maat kunnen volgen.
Succesvol Ondenemen
Het attest bedrijfsbeheer is vanaf 1/9/2018 niet langer een verplichting om op te starten als zelfstandige in Vlaanderen. De afschaﬀing betekent niet dat de nood aan
een goede voorbereiding voor de opstart van een zelfstandige wegvalt. Deze opleiding hee

je inzicht in de haalbaarheid en winstgevendheid van je

ondernemersidee. Je krijgt er de basiskennis bedrijfsbeheer mee. Deze cursus is 100% via groepsleren op de Syntra campus. De opleiding telt 33 lessen.
TIP! Wie de opleiding "Succesvol Ondernemen" volgt in combinatie met een beroepsopleiding bij Syntra West, betaalt tijdelijk slechts 135€. Op deze manier verzilver
je je 'Getuigschrift Beroepskennis' meteen tot een volwaardig DIPLOMA.
Blended Succesvol Ondernemen
Wil je een intensieve cursus bedrijfsbeheer met de opmaak van je eigen ondernemersplan maar wil je dit graag op eigen tempo en grotendeels via thuisleren doen?
Via deze opleiding combineren we 11 lessen op de Syntra-campus met afstandsleren.
Start me up!
Wil je een kort traject met enkele die topics die je boeien en waar je meerwaarde uit haalt. Dan is het nieuwe traject 'Start me up' voor jou! Samen met je adviseur stel
je bij een individuele intake een traject op maat samen. Je stelt zelf je pakket aan learning snacks samen en wordt ondertussen individueel gecoacht door onze
trajectcoach. Je maakt deel uit, van een stimulerend netwerk dat je klaarstoomt voor een glansrijk ondernemerschap!
Maak werk van je zaak - infosessie
Ben je werkzoekend? Droom je van een eigen zaak? Dan is dit de uitgelezen kans voor jou. SYNTRA, VDAB en ESF slaan de handen in elkaar om jouw zaak een optimale
start te geven. Zo krijg je de kans om het noodzakelijke attest bedrijfsbeheer te halen, je eigen businessplan op te stellen, aan je ondernemerscompetenties te
werken, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kandidaat-ondernemers
Zelfstandigen tot maximum 5 jaar opgestart

PROGRAMMA
Bedrijfsbeheer is niet langer een verplichting om op te starten. Ben je echter wel nog op zoek naar een traject om bedrijfsbeheer te volgen? Syntra West biedt je
verschillende mogelijkheden van korte trajecten op maat (Start me up), basiskennis bedrijfsbeheer via groepsleren tot e-learing via de blended opleiding ' Succes
Ondernemen'.
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