
                                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten Bouw  

SECTOR BOUW 

GECERTIFICEERDE OPLEIDING 

SLOTENMAKER  
BEVEILIGER VAN 

GEBOUWEN 
 

 

over gecertificeerde opleidingen 

Aanbod geldig voor cursusjaar 2012-2013  

Openingsuren campussen
Alle weekdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 22.00 uur. 
Op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
Campus Maaseik is enkel op dinsdag- en donderdagavond geopend. 
 
Je zaak goed beheren met Bedrijfsbeheer 
Wie een zelfstandige zaak wil starten, moet kennis van bedrijfsbeheer 
kunnen aantonen (distributie-attest). Met het getuigschrift 
bedrijfsbeheer van SYNTRA voldoe je aan deze wettelijke eis. Maar er 
is meer… Goede zaken doen vereist een sterk beheer, en dat gaat 
verder dan de boeken bijhouden! 
In de opleiding bedrijfsbeheer scherp je je commerciële vaardigheden 
aan en verwerf je inzicht in juridische aspecten. Onze docenten, één 
voor één vakspecialisten, leren je praktisch ondernemen. 
 
Opleidingscheques, en de helft is al betaald 
Bespaar tot 50% op de inschrijvingsprijs van een opleiding bij SYNTRA 
Limburg. Ben je werknemer en je hebt zelf voor je opleiding gekozen?  
Bestel dan je opleidingscheques op www.vdab.be of bij je plaatselijk  
VDAB-kantoor. Slechts beperkt aantal opleidingen van SYNTRA 
kunnen niet meer met opleidingscheques betaald worden. Surf naar 
www.syntra-limburg.be voor het overzicht. 
SYNTRA Limburg is erkend voor het ontvangen van betalingen via 
de KMO-portefeuille. Meer info op www.kmo-portefeuille.be of via 
ingrid.loos@syntra-limburg.be (011 28 60 56). 
 
Betalen, hoe doe je dat? 
Je betaalt vóór de start van de cursus, ten laatste bij de start van de 
lessen. 
Dit kan op het secretariaat (cash of met bancontact) 
Het kan ook met een overschrijving op naam van de campus waar je 
een opleiding zal volgen. 
Vermeld de naam van de deelnemer(s) en de cursus(sen)! 
 
GENK: 735-1092900-86 
HASSELT: 451-7605071-15 
NEERPELT/MAASEIK: 735-2341155-48 
TONGEREN: 453-8029631-61 
 
Prijzen, lesdagen en – uren blijven onder voorbehoud en kunnen nog 
gewijzigd worden.  Een opleiding kan niet doorgaan op de voorziene 
campus bij te weinig interesse of andere onvoorziene omstandigheden. 
 
Je kan terecht aan de balie van de campus 
Voor het aanvragen van vrijstellingen en van educatief verlof 
 
Alle opleidingen vind je op www.syntra-limburg.be 
Je kan op de website terecht voor het volledige aanbod van SYNTRA 
Limburg. Een folder aanvragen? Op de hoogte gehouden worden van 
de nieuwe opleidingen? Inschrijven? Een routeplan van een campus 
opzoeken? Het kan op www.syntra-limburg.be! Geen internet? Neem 
contact op met de SYNTRA-campus in jouw buurt. Wij helpen je graag 
verder. 



 
 

Cursus Beroepskennis 
slotenmaker 

 
 
 
1e jaar – 32 sessies 

o Geschiedenis van sleutel en slot 
o Monteren en demonteren van sloten: 

o Soorten 
o Benamingen 
o Afmetingen 

o Inzicht in de werkingssystemen van 
een slot 

o Werken met sleutelmachines 
o Vijlen van sleutels 
o Cilindertechnieken 
o Demonteren en monteren van alle 

soorten cilinders 
o Elektronica in de cilinder en de 

transponder sleutel 
o Werken in hout en metalen 
o Werken met beitels, boren en 

bovenfrees 
o Deur- en vloerpompen 

 
2e jaar – 32 sessies 

o Sluitplan opstellen en berekenen 
o Toegangscontrole – soorten en 

systemen 
o Andere bedieningsmiddelen dan de 

sleutel 
o Basis begrippen uit de elektriciteit 
o Normeringen en patenten 
o Administratie – huisstijl – deontologie 
o Veiligheidsdeuren 
o Hangsloten en autosloten 
o Paniek- en vluchtdeur systemen 
o Brand- en inbraakwerende kasten 
o Beveiligingsadvies – producten en 

plaatsen 
o Openingstechnieken 

 

 
 
Praktische informatie  
 
 
 

 Campus:  
o Hasselt 
o Duurtijd: 2 jaren 
o Start: 21 januari 2013       
o Lesdag: maandagavond 
o Lesuren: 18u45 – 22u15 

 Kostprijs: 390€ per opleidingsjaar  
 

 
Indien u bedrijfsbeheer combineert met 
beroepskennis, dan krijgt u 100 € korting op 
het inschrijvingsgeld van bedrijfsbeheer. 

 

 

Programma slotenmaker –
beveiliger van gebouwen

 
 
Doel  
De opleiding slotenmaker/beveiliger van gebouwen is 
een 2 jarige opleiding waarin u via een combinatie van 
theorie en praktijk inzicht krijgt in toegangs- en 
sluittechnieken 
 
Doelgroep 
Alle personen die frequent geconfronteerd worden met 
het verkrijgen van toegang tot of het afsluiten van 
gebouwen en ruimtes.  
 
Toelatingsvoorwaarden: 
De cursisten moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Bij 
aanvang van de opleiding dien je een bewijs van goede 
zeden voor te leggen. Indien u dit niet kunt voorleggen 
bij de 3e lesdag, kunt u de lessen niet verder volgen. 
 
Getuigschrift/diploma 
De opleiding slotenmaker/beveiliger van gebouwen 
duurt 2 jaren en bestaat uit diverse vakken. Indien u 
slaagt in alle examens en de eindproef ontvangt u het 
getuigschrift slotenmaker – beveiliger van gebouwen 
uitgereikt door SYNTRA Vlaanderen. 
 
Indien u ook bedrijfsbeheer volgt bij SYNTRA (en 
hiervoor slaagt/geslaagd bent) ontvangt u een diploma 
slotenmaker – beveiliger van gebouwen.  
 
Aanverwante opleidingen 
Bij SYNTRA Limburg kun je ook terecht voor diverse 
aanverwante opleidingen waaronder: 

- Elektrotechnisch installateur 
- Elektronica 
- Bewakingsagent 
- Aannemer binnenschrijnwerk 

ZATERDAG 02 JUNI  (14u00 – 17u00) 
DINSDAG 04 SEPTEMBER (18u00 – 21u00) 


