
Funerair medewerker 
(Begrafenisondernemer)

Wil je werken in de begrafenissector? 
Heb je voeling met mensen en wil je je talent als vertrouwensper-
soon en ceremoniemeester ontplooien? 
Ben je bovendien sterk in administratie en organiseren? 
Schrijf je dan snel in voor de opleiding funerair medewerker op 
www.syntra-ab.be.  

Startdatum: 19/09/2013
Lesmoment: donderdag - 19u tot 22u20

Lesplaats: campus Metropool (Antwerpen) 

Campus Metropool
Lange Leemstraat 133-137
2018 Antwerpen

T 03 230 20 72
F 03 281 03 41
metropool@syntra-ab.be
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Wek je talenten met de juiste opleiding. Begin eraan!



    Melissa Hoogendonk
    oud-cursist begrafenisondernemer

    “Ik volgde de opleiding ‘begrafenisondernemer’,  
    geen alledaagse maar toch een bewuste keuze.
    Velen associëren dit beroep met iets engs, maar  
    dat ik ervaar ik helemaal anders. 
    De opleiding alsook het beroep zelf is heel   
    gevarieerd. 

Bij een sterfgeval dienen er een aantal taken geregeld en volbracht te worden 
volgens de wetgeving in de sector. Daarnaast is er het menselijk contact met de 
familie waarbij je als uitvaartbegeleider een  rol van betekenis kan hebben voor de 
nabestaanden.

Toen ik met de tweejarige opleiding startte, had ik geen enkele ervaring in de 
uitvaartsector.
De opleiding is heel compleet en bestaat uit verschillende modules waardoor 
alle aspecten van het beroep van begrafenisondernemer aan bod komen.
Je krijgt les van verschillende docenten, ieder gespecialiseerd in hun eigen vak, met 
o.a. lessen over lichaamsverzorging, wetgeving en deontologie, bedrijfsorganisatie. 

De kennis wordt stap voor stap opgebouwd, er is ruimte voor interactie, alles 
wordt integer behandeld waardoor ook mensen zonder voorkennis maar met 
interesse in het vak kunnen volgen. Ook medecursisten met ervaring in de uitvaart-
sector, staken nog veel op in de lessen.

Je komt heel wat te weten over het menselijk lichaam, je leert om te gaan met 
verschillende situaties, welke protocollen en wetten je dient te volgen, je 
doorgrondt de sector door uitstappen naar uitvaartbeurzen, begrafenisonder-
nemers en crematoria.
In die 2 jaar heb ik heel aparte dingen mogen leren en ervaren. In de opleiding en 
in de job ontmoet je vele mensen. Deze contacten zijn zelden oppervlakkig en 
groeien soms uit tot vriendschappen, wat ik heel leuk vind aan dit vak.

Mijn interesse in de uitvaartsector is met de opleiding alleen maar gegroeid en ik 
zou deze opleiding dan ook willen aanraden. In tegenstelling tot wat je misschien 
zou kunnen denken, is begrafenisondernemer een heel levendig beroep dat 
beroepsernst vraagt maar waarvoor je veel in de plaats terugkrijgt. Mensen een 
waardig afscheid bezorgen, allerlei zaken voor hun nabestaanden regelen en hen 
steun verlenen, geeft mij veel voldoening.”

www.syntra-ab.be  Professioneel. Praktijkgericht. Syntra.


	Publi Melissa Hoogedonk verso
	Publi Melissa Hoogedonk recto

