Meer info?
Contacteer de ves�ging waar je de opleiding graag wilt volgen. Zij helpen je
verder op weg.

Waar volg je deze opleiding?
Campus Arendonk
Sint-Claracollege
Kloosterbaan 5, 2370 Arendonk
Tel.: 0460 96 54 66
arendonk@hik.be

Campus Geel
Thomas More
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Tel.: 014 56 23 22
info@hik.be

Fietshersteller
Iets voor jou?

Campus Herentals
DTL
Kerkstraat 38, 2200 Herentals
Tel.: 014 23 23 70
herentals@hik.be

Campus Laakdal
Veerle
Vorstsebaan 3, 2431 Laakdal
Tel.: 0472 04 21 71
laakdal@hik.be

Campus Tessenderlo
Technisch Heilig Hart-instituut
Heilig Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo
Tel.: 013 67 02 87
tessenderlo@hik.be

►

www.hik.be

Samen groeien
is mijn keuze!

www.hik.be

Wat houdt deze opleiding in?
Meer en meer mensen laten de auto thuis en kiezen voor de ﬁets. Maar
wat als er iets aan hapert, men met een lekke band zit of als de rem niet
meer werkt? Een goed opgeleide ﬁetshersteller helpt iedereen weer
veilig te baan op.
Wil je ook graag ﬁetshersteller worden?
Dan leer je in deze opleiding ﬁetsen en aanverwanten
opbouwen, afstellen, volledig onderhouden, defecte
onderdelen en uitrus�ng herstellen of vervangen
volgens de veiligheidsvoorschri�en en de regelgeving
om deze rijklaar te maken.
Daarnaast leer je in func�e van de werkzaamheden de
kosten ramen, het werk rapporteren aan klanten en
collega’s, administra�e a�andelen, de werkplek en
gereedschappen opruimen en onderhouden en afval
correct sorteren.

Welk traject volg je?
1ste jaar
Opbouwen en afstellen ﬁetsen

120 lestijden

► fietsen en aanverwanten monteren en rijklaar maken
► klanten advies geven over correct gebruik en onderhoud
van hun fiets en aanverwanten

2de jaar
Diagnose en herstelling ﬁetsen

120 lestijden

► diagnose stellen en herstellingen uitvoeren
► kost en herstellingstermijn inschatten
► beschadigde of defecte onderdelen herstellen of vervangen

3de jaar
Infrastructuur
De lessen worden gegeven in goed uitgeruste werkplaatsen, voorzien van
voldoende ﬁetsen, ﬁetsonderdelen en speciﬁeke gereedschappen zodat
deze opleiding vooral prak�jkgericht kan verlopen.
De lokalen zijn verder ook uitgerust volgens de laatste veiligheids- en
gezondheidsnormen.
Er is een cafetaria waar je �jdens de pauze kan genieten van warme en
koude dranken. In de nabijheid van de school is er parkeergelegenheid.

Geavanceerde ﬁetstechnologie

► omgaan met complexere materialen, onderdelen en
systemen: storingen opsporen, onderhouden, herstellen
► aandacht voor nieuwe evoluties: hydraulische systemen,
elektronische en volautomatische versnellingsapparaten,
tubeless banden, ...

Extra module
Onderhoud ﬁetsen

Iets voor jou?
► Je hebt interesse in ﬁetstechniek, zoals ﬁetsen (de)monteren,

onderhouden, herstellen en afstellen
► Je wilt een prak�jkgerichte opleiding volgen.
► Je hebt geen voorkennis omtrent ﬁetstechniek nodig om deze
opleiding te kunnen volgen.

Welk cer�ﬁcaat/diploma behaal je?
Na een succesvolle afronding van een module ontvang je een deelcer�ﬁcaat. Deze opleiding omvat in totaal 360 les�jden en leidt tot het cer�ﬁcaat Fietshersteller.

80 lestijden

40 lestijden

► geen basiskennis vereist, deze module volg je tijdens het 3-jarig
traject
► fietsen en aanverwanten volledig onderhouden volgens
constructeursvoorschriften

Mogelijkheden na de opleiding?
Je kan aan de slag als ﬁetshersteller.
Met de kennis die je hebt opgedaan in
de opleiding kan je ook starten in
andere func�es binnen de ﬁetssector.

