Fietsvakhandelaar
Je droomt ervan een eigen fietsenzaak te starten? Droom niet
langer en bekijk onze opleidingen fietsvakhandelaar. Je leert
niet enkel de laatste trends in de fietswereld maar wordt ook
klaargestoomd om je eigen bedrijf van de grond te krijgen.

Info
Beginner

Voltijdse dagopleiding

Waar en wanneer?

Programma
De voltijdse dagopleiding duurt 1 jaar, met gemiddeld 4 dagen les per week.
Herstelling en onderhoud van fietsen (24u)
Materialen en vakjargon
Gereedschap
Onderhoud / zorg dragen van een fiets
Ergonomie, veiligheid en milieu
Aansprakelijkheid fietshersteller
Praktijkopdracht
Frame en vorken (24u)
Frame, balhoofd en stuur
Zadel
(Verende) vorken (+ remmen)
Praktijkopdracht
Wielen en banden (24u)
Wielen
Banden
Praktijkopdracht
Aandrijvingen (28u)
Aandrijvingen
Praktijkopdracht
Mechanische en hydraulische remmen (24u)
Mechanische remmen
Hydraulische remmen
Praktijkopdracht
Open atelier : fietshersteller (40u)
Fietshersteller (117u)
Frame
Besturing en vering
Wielen
Aandrijving
Remmen
Verlichting
Individuele coaching
Examen
Basis elektriciteit voor de fietstechnicus (20u)
Technicus elektrische fiets (60u)
E-Bike en onderdelen
Elektro voor E-bike
Elektrische motoren
Batterij

Onderdelen en componenten
Nieuwigheden op de markt
Wielen
Examen
Bedrijfsvoering voor de fietsvakhandel (40u)
Positionering van het bedrijf
Commercieel beleid
Toegepast financieel beleid en administratief beheer
Werkplanning en organisatie
Infrastructuur
Circulair ondernemen
Stage (160u)
Eindproef

Voor wie
Al wie een fietsenzaak wil starten of wil overnemen.

Materiaal en extra kosten
Je mag gebruik maken van het nodige gereedschap ter plaatse.
Een bavetschort, een persoonlijk beschermingsmiddel dat verplicht te dragen is tijdens de praktijklessen,
zit in het inschrijvingsgeld vervat.
Voor jouw veiligheid en die van jouw mede-cursisten en docenten draag je tijdens de lessen ook lage
veiligheidsschoenen. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om
deze centraal aan te kopen.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie de opleiding met succes doorloopt en bovendien slaagt voor de eindproef ontvangt het diploma
ondernemerschapstraject Fietsvakhandelaar. Het diploma is erkend door het Vlaams Agentschap voor
Innoveren en Ondernemen.

