#090256

#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

RIJSCHOOLINSTRUCTEUR

€ 701,80 incl. BTW

BEHAAL JE BREVET VAN BEROEPSBEKWAAMHEID

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Om les te mogen geven in een erkende rijschool moet je houder zijn van een brevet van beroepsbekwaamheid. Dat brevet kun je maar behalen nadat je slaagt voor
examens ingericht door Mobiliteit en Openbare Werken.
Op vraag van FEDERDRIVE, de Federatie van Erkende Rijscholen, richt Syntra een opleidingscursus in om kandidaat-rijlesgevers op de (moeilijke) examens voor te
bereiden. Meer info over het beroep van rijlesgever vind je op de website van Edulogia, het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie.
Onze docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding. Syntra West is erkend door de Gewesten, zoals
bepaald in het Koninklijk Besluit van 11.5.2004 over de erkenning van rijscholen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kandidaat-lesgevers rijschoolinstructeur:
te volgen modules:
praktijklesgever auto: categorie B (Brevet II) : modules 1,2 en 3 - inschrijvingsgeld: 701,80 €
praktijklesgever motorfiets: categorie A en AM (Brevet IV): modules 1,2 en 3 - inschrijvingsgeld: 701,80 € - Hiervoor dient er een extra vierdaagse motorstage
gevolgd te worden.
lesgever theorie (Brevet III): module 1 en 3 - inschrijvingsgeld: 540,87 €
Opgelet: voor 'lesgever theorie' duidelijk vermelden bij inschrijving dat je enkel module 1 en 3 volgt.

Voorkennis
Het is verplicht de gratis infosessie bij te wonen, zie https://syntrawest.be/opleiding/logistiek/rijschoolinstructeur-infomoment

Toelatingsvoorwaarden
Er zijn specifieke voorwaarden om lesgever te worden. Daarom ben je verplicht om naar de gratis infosessie voor de start van de cursus te komen.

PROGRAMMA
Lesgever praktijk (Brevet II en IV)
Module 1 - verkeersreglementering (80 uur + proefexamen)
wettelijke en reglementaire bepalingen voor het wegverkeer: de bestuurder, de weg, medeweggebruikers, algemene voorschriften en diversen,
voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
veiligheidsinrichtingen van de voertuigen
regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig.
Module 2 - automechaniek (52 uur + proefexamen)
algemeen, de motor, de remmen, transmissie of overbrengingssysteem, de ophanging, de stuurinrichting, het elektrische systeem
Module 3 - methodieken (16 uur + proefexamen)
methodiek en didactiek van de praktijkles, instructiebekwaamheid, methode en didactiek, handelingsanalyse, verkeersgedrag en basisrijtechnieken,
technische vaardigheden, inzichten en problemen van andere weggebruikers, kennis van de elementen die het rijgedrag beïnvloeden, anticipatief en
preventief rijgedrag, klassikale voorbereiding op de model-les
Lesgever theorie (Brevet III)
module 1 + module 3
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PRAKTISCH
40 sessie(s) vanaf maandag 13/09/2021 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 13/09/2021

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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