07.04
Steigerbouwer (AV-021)
Het verwerven van kennis en praktijkervaring om aan de hand van de nodige steigerdocumenten op een veilige
manier steigers te bouwen, te verbouwen en te demonteren. (Vaste en/of rolsteiger).

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• De veiligheidsfunctie.
• Werkvergunningen: interpreteren en naleven.
• Veiligheidsvoorschriften bij het bouwen, verbouwen en
demonteren van steigers
• De normen, wetgeving en voorschriften
• De keuring van stellingmateriaal
• Montage, modificaties, demontage
• Uitbouwen, overbruggingen
• Sterkteleer, stabiliteit
• Materiaalstaat opmaken

•
•
•
•

Toepassen van de veiligheidsregels:
Interactie met mensen
Stellingmateriaal kunnen keuren in de praktijk
Een stelling kunnen monteren, demonteren en
aanpassen

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Werken op hoogte.
• Doelstellingen van de opleiding:
Naast het opdoen van de
theoretische kennis, de praktische
vaardigheden verwerven om op een
veilige wijze steigers te bouwen,
verbouwen en te demonteren.
• Doelgroep:
Iedereen die steigers moet bouwen,
verbouwen en/of demonteren …
onder toezicht van een bevoegd
persoon.

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die slagen voor het
theoretisch en praktisch examen
ontvangen een attest dat 10 jaar
geldig is.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimaal 18 jaar.
• Beschikken over een verklaring
van medische geschiktheid.
• In het bezit zijn van de nodige
PBM’s voor het praktijkgedeelte
van de opleiding.
• Duur en schema:
1 dag, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.

• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 8
• Diverse:
Gratis broodjeslunch + 1 frisdrank
+ doorlopend koffie, soep ed.
(indien de opleiding in één van
vestigingen van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
info@e-c-s.be of 03/360.29.11
Al onze opleidingen kunnen op aanvraag in één van onze vestigingen of bij
de klant georganiseerd worden. Tevens
kunnen we onze opleidingen aanpassen
aan uw specifieke noden of aanvullen
met een audit, advies, coaching.
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