
Wat kan je doen na de opleiding? 

Secundaire opleiding

Fietshersteller

Na de opleiding kan je aan de slag als fietshersteller. Met de kennis die je hebt 
opgedaan gedurende de opleiding kan je ook beginnen in andere functies binnen 
de fietssector.
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Voor wie?
Deze praktijkgerichte opleiding is toegankelijk voor jongeren en 
volwassenen die geïnteresseerd zijn in fietstechniek. Er is geen 
speciale voorkennis vereist.

In deze opleiding leer je alle soorten fietsen monteren, demonte-
ren, onderhouden, herstellen en afstellen.



Inhoud cursus Modeltraject Infrastructuur

In deze modules leert men fietsen en aanverwanten opbouwen, afstellen,  
volledig onderhouden, defecte onderdelen en uitrusting herstellen of ver-
vangen volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving teneinde deze 
rijklaar te maken. Daarnaast leert men in functie van de werkzaamheden de 
kosten ramen, het werk rapporteren aan klanten en collega’s, het afhandelen 
van de administratie, het opruimen en onderhouden van de werkplek en ge-
reedschappen en het correct sorteren van afval.

Certificaat
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze 
Deze opleiding omvat in totaal 360 lestijden en leidt 
tot het certificaat FIETSHERSTELLER.

De lessen worden gegeven in goed uitgeruste werkplaatsen. 
Deze werkplaatsen zijn voorzien van voldoende fietsen, fiets-
onderdelen en specifieke gereedschappen zodat deze opleiding 
vooral praktijkgericht kan verlopen. De lokalen zijn uitgerust vol-
gens de laatste veiligheids- en gezondheidsnormen.  

Er is een cafetaria waar je tijdens de pauze kan genieten van 
warme en koude dranken. In de nabijheid van de school is er 
een ruime parking.

1 les/week 1 les/week

1ste jaar 2de jaar 3de jaar

Fietshersteller

Diagnose en 
herstelling fietsen

Geavanceerde 
fietstechnologie120 LT 80 LT

In deze module leert men een diagnose 
stellen en herstellingen uitvoeren aan 
fietsen en aanverwanten. 

Men schat hierbij de kost en de herstel-
lingstermijn van de werkzaamheden in 
en communiceert dit met de klant. Men 
leert beschadigde of defecte onderdelen 
herstellen of vervangen nadat het pro-
bleem werd onderzocht en gedetecteerd. 

In deze module leert men omgaan met 
materialen, onderdelen en systemen die 
complexer zijn dan deze die in de andere 
modules van de opleiding aan bod komen. 
Voor alle fietstypes is er een continue 
evolutie in de systemen van aandrijving, 
remmen, versnellingen, verlichting en 
accessoires. Ook de materialen waaruit ze 
vervaardigd zijn, veranderen. Hydraulische 
systemen, elektronische en volautoma-
tische versnellingsapparaten, tubeless 
banden, … zijn niet meer weg te denken 
uit de fietsherstelplaats en komen aan 
bod. Men leert bij deze complexe syste-
men en onderdelen storingen opsporen 
en oplossen alsook onderhoud en herstel-
lingen uitvoeren.

Certificaat Fietshersteller: 360 LT
LT = Lestijden - 1 LT = 50 minuten
Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcertificaat.

1 les/week

Extra module

Onderhoud fietsen 40 LT

In deze module leert men fietsen en 
aaanverwanten volledig onderhouden 
volgens constructeursvoorschriften. 

Zij worden daarbij voorbereid, gesmeerd, 
gedemonteerd, gecontroleerd, afgesteld 
en getest.

Voor deze module is geen basiskennis 
vereist.

Deze module is te volgen tijdens het  
3-jarig traject.

Opbouwen en 
afstellen fietsen 120 LT

1 les/week

In deze module leert men fietsen en aan-
verwanten monteren en rijklaar maken 
op maat van de klant. 

Men leert aan de klanten advies geven 
over het correct gebruik en onderhoud 
van hun fiets en aanverwanten. 

Voor deze module is geen basiskennis 
vereist.


