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Miranda Hol ziet zichzelf als een onbezoldigd am-
bassadrice van BKS. Zij is de vrouw van Karel Hol,
eigenaar van het gelijknamige autobedrijf met
vestigingen in Gemert en Mill.  Miranda vindt bij-
scholing van personeel belangrijk en is zelfs be-
zorgd over het voortbestaan van bedrijven die dit
niet doen. “Ik ben bang dat een groep garagebe-
drijven de boot gaat missen door voort te bordu-
ren op de kennis die ze een jaar of twintig gele-
den hebben opgedaan. Daarom vind ik het halen
van BKS-certificaten belangrijk”, vertelt ze.
Zij is er van overtuigd dat een garagebedrijf profijt
heeft van goed geschoold personeel. “Het is niet
alleen de autotechnicus die meer heeft geleerd.
Hij kan zijn verworven kennis delen met het ove-
rige personeel. Daardoor gaat het niveau van het
hele bedrijf omhoog. Verder kun je ook werk aan-
nemen waarvoor vroeger de kennis niet in huis
was”, weet Miranda uit ervaring.

BKS leidt niet op
Aloys van Hoenselaar werkt nu zes jaar als auto-
technicus bij Autobedrijf Hol. Hij is 37 jaar en een
typisch voorbeeld van iemand die baat heeft
gehad bij het halen van certificaten. Aloys is na de
LTS naar de school voor Middelbare Bedrijfstech-
niek (MBT) in Eindhoven gegaan. Deze school
leidde mensen op die voor zichzelf wilden begin-
nen. Na een poosje in het autovak is hij thuis op
de boerderij gaan werken. Daarna keerde hij terug
naar het garagebedrijf. Bij die terugkeer was bij-
scholing nuttig.
Voor het opdoen van kennis moet je overigens
niet bij de BKS zijn. Een BKS-toets is een examen
waarmee je kennis en ervaring toetst. Aloys legt
uit: “Ik heb een aantal trainingen gevolgd. Die voor
elektronica bijvoorbeeld via Electude”. Via de BKS
heeft hij vier certificaten gehaald, te weten EPD 1
(Elektronica Praktijk Diagnose) en schema lezen,
EPD 2, keurmeester lichte voertuigen/APK lichte
voertuigen en Hybride Basis personenauto. Toch is
examen doen niet zijn hobby. “Vóór afname van de
toetsen heb ik een stukje gezonde spanning”, zegt
hij. Nergens voor nodig, op zijn certificaat Hybride

Basis staat een tien als eindcijfer.
Vooral van de cursus EPD heeft Aloys veel profijt. Hij
geeft een voorbeeld: “Het komt voor dat het OBD-
systeem aangeeft dat een sensor defect is. In die
gevallen is het goed te weten dat je met een scope
vaak kunt vaststellen dat de oorzaak niet in de sen-
sor zit, maar bijvoorbeeld in de bedrading. Met zo’n
diagnose voorkom je dat je onnodig een sensor
gaat vervangen en dus bespaar je geld en tijd”.
Over de kosten die nodig zijn om je klaar te stomen
voor een BKS-certificaat is weinig te zeggen. Die

hangen af van het soort training en van de instantie
of het instituut dat de opleiding verzorgt. Autobe-
drijf Karel Hol vergoedt de leskosten van zijn perso-
neel, mits de cursus in het belang is van het bedrijf.
In sommige gevallen kun je zelfs door eigen erva-
ring voldoende kennis opdoen om een toets met
goed gevolg af te leggen. Dan kost het je niets.

Financiering van de BKS
Bedrijven in de mobiliteitsbranche betalen ieder
kwartaal een bijdrage aan OOMT (Zie kader). Dat
is de zogenaamde bedrijfstakheffing. Deze bij-
drage wordt vastgesteld in het CAO-overleg.
Vanaf 1 juni tot en met 31 december 2011 be-

Vakmanschap is meesterschap
Kennis en vaardigheden toetsen met de BKS

De autobranche staat niet stil. Wie geen scholing volgt, gaat onherroepelijk achterlopen.

 Merkdealers worden meestal door de importeur bijgeschoold. Maar bij onafhankelijke  auto-

bedrijven kunnen problemen ontstaan. Wie bijblijven serieus neemt, doet er goed aan om na

bijscholing een certificaat te behalen via de Branche Kwalificatie Structuur. Waarom? AMT

zoekt het uit.

Miranda Hol van autobedrijf Hol: “Autobedrijven die nog steeds
voortborduren op de kennis die ze 20 jaar geleden hebben opge-
daan, gaan de boot missen”.
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Aloys gebruikt regelmatig de scope als aanvulling op het diagnosesysteem. Zo ontdekte hij onlangs dat een aangegeven storing in een
motormanagementsysteem geen elektrische oorzaak had. Wat dan wel? “Klepspeling te klein.”

De EPD-kennis komt goed van
pas tijdens werkzaamheden
aan de motorelektronica.

Aloys is dankzij BKS APK-keur-
meester geworden.
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draagt de premie 0,5%. Voor autoverhuur- en mo-
torenrevisiebedrijven bedraagt de premie 0,25%.
Dit geld komt volledig ten goede aan de branche
en de BKS-toetsen worden eruit gefinancierd.  
Slaagt een werknemer voor een toets, dan krijgt
de werkgever een subsidie. Voor dit jaar is de ver-
goeding bij slagen voor een theorie-toets € 125,-.
Voor een met succes afgeronde praktijktoets krijgt
de werkgever € 300,-. Behalve een bewijs dat het
goed zit met de kennis, levert een BKS-toets dus
ook financieel voordeel op.

27.000 BKS-toetsen

De BKS (Branche Kwalificatie Structuur) is een pro-
duct van de stichting OOMT. Dit is het Opleidings-
en Ontwikkelingsfonds voor de Motorvoertuigen-
en Tweewielerbranche. Met de BKS biedt OOMT de
mogelijkheid om kennis, kunde en vaardigheden
op peil te houden. 
Het IBKI (Innovam Branche Kwalificatie Instituut) is
het exameninstituut voor de mobiliteitsbranche.
Het IBKI organiseert de BKS-toetsen en reikt de cer-
tificaten uit. Op de website www.bksmobiel vind je
een overzicht van alle certificaten die je in de mo-
biliteitsbranche kunt halen. 
In 2010 zijn ruim 27.000 BKS-toetsen gedaan. Daar-
van waren bijna 24.000 theorietoetsen en onge-
veer 3.400 praktijktoetsen. Populaire toetsen in
2010 waren onder andere die voor airconditioning,
motormanagement, ABS en Stabiliteitssystemen,
Schema Lezen en Hybride Basistechniek. 
In 2011 zijn de toetsen Airconditioning, Datawer-
ken en (Diagnose) Motormanagement populair. De
praktijktoetsen zijn sterk in opkomst. Toetsen die
vaak worden afgenomen zijn die voor Communica-
tieve Vaardigheden, Aftersales en Omgaan met
Agressie en Emotie. In deze praktijktoetsen draait
het niet om het beantwoorden van meerkeuzevra-
gen, maar om de praktijk. Die wordt nagebootst in
een rollenspel. Deelnemers vinden deze toetsen
vaak niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk. 

BKS-certificaten. Het zijn maar A4-tjes, maar ze staan wel ergens
voor.
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