07.02
Werken op hoogte – Module 2
Werknemers die meehelpen aan montage,
ombouw en demontage van de steigers
Het doel van deze opleiding is de nodige kennis verwerven om enerzijds op een veilige manier werken op
hoogte te kunnen uitvoeren, anderzijds, onder toezicht
van een bevoegd persoon, meehelpen aan de opbouw
en demontage van stellingen. Reglementaire aspecten,
technische noties, risico’s en de beschermingsmiddelen
die op dit soort werken van toepassing zijn, komen

uitvoerig aan bod tijdens het theoretische deel van de
opleiding en worden tijdens een ongeveer 3 uur durend
praktijkgedeelte toegepast. Dit stelt de deelnemers in
staat alle, tijdens de theorie opgedane kennis, daadwerkelijk in de praktijk aan te wenden en toe te passen
tijdens de montage en demontage van een stelling.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• Gebruik van de persoonlijke anti-val beschermingsmiddelen
• Studie voorafgaand aan de montage van een vaste
stelling
• Plaatsings- en montageplan
• Verankering
• Ter beschikkingstelling van documenten
• Controle van vaste stellingen tijdens het gebruik
• Veilige montage van vaste stellingen
• Veilige ombouw van stellingen
• Veilige demontage van stellingen
• Gebruik en montage van hangsteigers

Er wordt een praktijkgedeelte van ongeveer
3 uren voorzien tijdens dewelke een stelling wordt
opgebouwd en terug afgebroken. Tijdens deze
praktijkoefening worden alle aspecten die tijdens de
theoretische opleiding de revue passeerden, toegepast.

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Werken op hoogte
• Doelstellingen van de opleiding:
Het doel van deze opleiding is
naast de nodige theoretische
kennis en praktische vaardigheden
tevens noties basisveiligheid
verwerven en het zich eigen maken
van verantwoordelijkheidszin en
doeltreffendheid.
Een veilige constructie, montage
en demontage van stellingen door
de werknemers, onder toezicht van
een bevoegd persoon.
• Doelgroep:
Iedereen die in het kader van de
uitoefening van zijn beroepsfunctie
deelneemt aan de montage en
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demontage van stellingen 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.
Vereisten en
toelatingsvoorwaarden:
Minimum 18 jaar
• In het bezit zijn van een geldig
attest module I.
• In het bezit zijn van de nodige
PBM’s voor het praktijkgedeelte
van de opleiding.
Duur en uren:
1 dag (combinatie Module I+II is
ook 1 dag)

• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 8
• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
Al onze opleidingen kunnen op
aanvraag in één van onze vestigingen
of bij de klant ingericht worden.
Het is tevens mogelijk deze aan te
passen aan de specifieke noden van
de klant of aan te vullen met een
audit, advies of coaching.
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