
Klaar voor de 
toekomst?



EQF - eenheid in 
verscheidenheid
Vergelijking van opleidingen en kwalificaties 



VKS - een stapje verder, een 
stap vooruit
Iedereen wint met de Vlaamse kwalificatiestructuur

Arbeidsmarkt

- Betere aansluiting
- Vertrouwen in 

kwalificatiebewijz
en

- Wegwijzer in 
competentie-
management

Onderwijs

- Rationeel aanbod
- Gelijke 

leeruitkomsten
- Integratie 

werkplekleren

Individu

- Transparant aanbod
- Logische en 

flexibele 
leertrajecten

- Erkenning van 
competenties (EVC)



Een eigen plek in de 
samenleving
Beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties 
wijzen je de weg

Kwalificaties beschrijven wat je moet 

kennen en kunnen 

- om een beroep uit te oefenen 

- een opleiding te starten 

- om je eigen plek te ontdekken in 

de samenleving



Aan het werk
De ontwikkeling van een beroepskwalificatiedossier

Opstellen

Valideren

Inschalen

Erkennen

Registreren

Samenwerking 
met de sector



Een weg voor iedereen

Alexandra
studente

Koen
ceo

Greet
verzorgend

e

Tom
werkzoeken

de

Jacques
leraar

“De VKS is een uitstekende gids voor mijn HRM- en aanwervingsbeleid”



Beroepenstructuur

Onderhoudsmecanic
ien 

personenwagens en 
lichte 

bedrijfsvoertuige
n

Polyvalent 
mecanicien 

personenwagens en 
lichte 

bedrijfsvoertuige
n

OAD-technicus 
personenwagens en 

lichte 
bedrijfsvoertuige

n

Onderhoudsmecanic
ien zware 

bedrijfsvoertuige
n

Polyvalent 
mecanicien zware 
bedrijfsvoertuige

n

Technicus 
zware 

bedrijfsvoertuige
n

Bandenmonteur

Mecanicien 
bromfiets en 
motorfiets

Technicus
bromfiets en 
motorfiets

Fietshersteller



De weg van Tom

Curriculum 
vitae

Persoonlijke gegevens
30/06/1989
Rozenstraat 52
9000 Genk

Opleiding
2001-2007 

Opleiding Auto
2015-… 

Opleiding Fietshersteller

Werkervaring
2007-2010    

Productiemedewerker

2014-2015 
Fietshersteller

Hobby:   Wielertoerist



Verworven door 
werkervaring
� Controleert, assembleert en stelt onderdelen van fietsen 

af vóór levering aan de klant

- Pakt de fiets uit 

- Controleert de staat van de onderdelen 

- Raadpleegt en volgt de montagevoorschriften van de 
constructeur

- Gebruikt meetinstrumenten (schuifpasser, …) 

- Past metaalbewerkingstechnieken toe (schroefdraad 
tappen, vijlen, boren, staal zagen,…)

- Bouwt onderdelen en toebehoren op, controleert of ze 
goed vast zitten en goed 

functioneren 

- Voert basisafstellingen aan het frame uit en past ze aan 
in functie van de 

wensen van de klant

- Zorgt dat de fiets voldoet aan de wettelijke bepalingen 
met betrekking tot de 

veiligheid van een fiets

- Reinigt de fiets, verwijdert beschermingen en trekt 
bouten en moeren aan



Verworven als 
wielertoerist

� Adviseert en informeert gebruikers over het gebruik 
(onderhoud, veiligheid, ...) van een fiets, aanverwanten 
en accessoires 

- Legt de werking van fietsen, aanverwanten en accessoires 
op een duidelijke 

manier uit 

- Demonstreert de werking van fietsen, aanverwanten en 
accessoires

- Geeft klanten advies over fietsen, aanverwanten, 
accessoires en kledij 



Klaar voor de toekomst!
Een opleiding op maat

Gemeenschappelijke modulaire 
opleidingen voor 
volwassenenonderwijs, VDAB en 
leren en werken



www.vlaamsekwalificatiestructuur.be

vks@vlaanderen.be


