#180186

#FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO'S

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MOTOR- EN BROMFIETSTECHNICUS

€ 419,26 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
De opleiding kneedt je tot een professioneel technicus, maar hee eveneens oog voor de zelfstandige starter of overnemer van een brom- en motorfietsenhandel. In
dit arbeidsmarktgerichte traject tref je immers een vlotte mix aan van motortechniek, elektriciteit, ICT-kennis gekruid met de onontbeerlijke
ondernemerscompetenties.
De mecanicien maakt bromfietsen en motorfietsen afleveringsklaar en bouwt toebehoren in of op. Hij onderhoudt, herstelt en vervangt onderdelen en uitrusting van
bromfietsen en motorfietsen. De technicus bouwt toebehoren in of op volgens de veiligheidsvoorschri en en de regelgeving. Hij leidt en coördineert de
werkzaamheden in de werkplaats en voert de meer complexe werkzaamheden uit om de bromfietsen en motorfietsen rijklaar te maken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor al wie professioneel aan de slag wil als mecanicien of technicus bromfiets- en motorfietsbedrijf
Voor medewerkers die doorgroeien naar een leidinggevende functie in het bromfiets- en motorfietsbedrijf
Voor kandidaat starters of kandidaat-overnemers

Toelatingsvoorwaarden
geen voorkennis vereist
minimaal 18 jaar zijn
flexibele instap op basis van eerder verworven competenties en kwalificaties

Bijkomende info
Het eerste opleidingsjaar kan je overslaan op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties. Bij de start van het opleidingsjaar kan je vrijstellingsproeven
afleggen. Deze bestaat uit twee computertesten. Neem hiervoor contact op met een medewerker van het campusteam Veurne.
De opleiding is helemaal afgestemd op de beroepskwalificaties ' Mecanicien bromfietsen en motorfietsen' en 'Technicus bromfietsen en motorfietsen '
(respectievelijk niveau 4 en 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur).
Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: lage veiligheidsschoenen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kan tussentijds uitstromen als ondernemende KMO-medewerker op de niveaus van 'Mecanicien bromfiets- en motorfietstechniek' en 'Technicus bromfiets- en
motorfietstechniek'
Als ondernemer bromfiets- en motorfietsbedrijf krijg je alle competenties mee die nodig zijn om een motorenzaak op te starten, over te nemen of een afdeling ervan te
leiden.

PROGRAMMA
OPLEIDINSJAAR 1 - VRIJSTELBAAR
Mechaniek motoren
Elektriciteit voor motoren
OPLEIDINGSJAAR 2
Frame, rijwiel en onderhoud in de praktijk
OPLEIDINGSJAAR 3
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Technicus bromfietsen en motorfietsen
Diagnose, elektronica en praktijk
OPLEIDINGSJAAR 4
Bedrijfsorganisatie
Regelgeving en wetgeving handel in motorvoertuigen
Eindproef
Let op: via deze pagina kan je enkel inschrijven voor het eerste opleidingsjaar. Wens je voor het tweede opleidingsjaar in te schrijven, kan je contact opnemen met
onze medewerkers.
Mondelinge verdediging van schriftelijke werkopdracht

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Veurne

T: 078/353 653

Sint-Idesbaldusstraat 2

F: 050/403061

8630 Veurne

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie slaagt voor alle modules en de eindproef behaalt het 'Getuigschrift ondernemer bromfiets- en motorfietsbedrijf'.
Wie mikt op het getuigschri als KMO-medewerker behaalt het 'Getuigschri mecanicien bromfietsen en motorfietsen' en het 'Getuigschri technicus bromfietsen en
motorfietsen'.

Prijsinfo
Alle prijzen inclusief BTW
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