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SHIMANO BEDRIJFSSCHOOL: MAAK HET
VERSCHIL MET GEKWALIFICEERD
PERSONEEL
Kennis van én techniek én werkplaatsmanagement.

Goede fietstechnici zijn het waardevolle kapitaal van elke tweewielerspecialist. Zeker in tijden

waarin het allesbehalve eenvoudig is om aan gekwalificeerd personeel te komen. Shimano

opent de deuren van haar nieuwe Bedrijfsschool.

Dankzij deze officieel erkende opleiding halen fietswinkels het maximale uit uw monteurs. De

Bedrijfsschool is een nieuw initiatief van Shimano in samenwerking met Tweewieler Academy.

Hiermee speelt Shimano in op de behoeften van de tweewielerbranche. Monteurs met ambitie

worden tijdens een tweejarige opleiding in het laagseizoen opgeleid tot fietstechnicus niveau 3+.

Naast lessen van gediplomeerde instructeurs volgen zij interessante gastcolleges. Na afronding

van het MBO+ examen ontvangen deelnemers een officieel mbo-diploma.

Aandacht voor nieuwste technologieën

De opleiding via de Bedrijfsschool biedt twee voorname plusfactor ten opzichte van doorsnee

techniekopleidingen. De eerste is dat er in de theoretische en vooral praktijkgerichte lessen

ruime aandacht is voor de meest recente fietstrends en de nieuwste technologieën op de markt,

onder andere die van Shimano. Fietstechnici lopen zo nimmer achter de feiten aan en kunnen

consumenten na afloop van de cursus direct bijstaan met hun verse kennis. De dienstverlening

van de fietswinkel verbetert daardoor. De tweede plusfactor van de Bedrijfsschool is dat

leerlingen meer opsteken, omdat het opleidingspakket net wat breder is. Cursisten leren naast

de technische aspecten ook hoe zij een werkplaats managen. Dat is belangrijk, zeker nu de

werkplaats een steeds grotere inkomstenbron wordt. Hoe gaan zij om met klanten? Hoe

beheren zij de voorraad? Welke digitale kennis is er nodig? Met de extra vaardigheden zijn

monteurs breder inzetbaar en dus nóg waardevoller.

AANVULLENDE INFORMATIE

Voor wie is de Shimano Bedrijfsschool? 

⏲

http://media.shimano-eu.com/


-Fietstechnicus met MBO niveau 2 diploma 

-(of) bewijsbaar relevante werkervaring

-Instroomtoets voor fietstechnicus uit België

-Werkend bij een erkend leerbedrijf

Hoe?

-Twee studiejaren (september t/m maart) 

-+/- 37 lesdagen per studiejaar

-650 uren Beroeps Praktijk vorming (BVO) uren werkzaam in leerbedrijf

Leslocaties? 

-Tweewieler Academy, 

Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein

-Shimano Benelux Training Center, 

Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet

Startdatum?

-September 2019 (minimaal 15 deelnemers)

Diploma?

-Na afronding opleiding via een officieel examen, 

MBO niveau 3 diploma Eerste Fietstechnicus
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