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Werken op hoogte – Module 3
Bevoegd persoon gebruik, montage,
ombouw en demontage van steigers
Deze opleiding beantwoordt aan de eisen gesteld in
het K.B. van 31 augustus 2005 met betrekking tot het
gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (Module III).
De werkgever die de stelling gebruikt, wijst een persoon
aan, de bevoegde persoon genoemd en die belast is
met de volgende taken:

• Waken over de toepassing van preventiemaatregelen
m.b.t. het vallen van personen en voorwerpen;
• De veiligheidsmaatregelen toepassen bij veranderende weersomstandigheden;
• Waken over de naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting;
• Controleren of de steiger in alle omstandigheden blijft
beantwoorden aan de berekingsnota en instructies

PROGRAMMA
THEORIE
• Reglementering betreffende de montage en het
gebruik van stellingen
• Bevoegdheden
• Weersomstandigheden
• Toelaatbare belasting
• Controle van de stelling
• Studie voorafgaand aan de montage van een
vaste steiger
• Documenten ter beschikking stellen
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Verankering
Veilige montage van vaste stellingen
Controle van vaste stellingen tijdens het gebruik
Veilige ombouw van de stellingen
Berekeningsnota’s
Berekening dynamische krachten
Berekening materiaallijst
Keuring opgebouwde stelling
Opstelling checklist

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Werken op hoogte
• Doel van de opleiding:
Het doel van deze opleiding is
naast theoretische kennis en
praktische vaardigheden verwerven,
eveneens basiskennis veiligheid,
verantwoordelijkheidszin en
efficiëntie te verwerven.
Stellingen op een veilige wijze door
werknemers opbouwen, monteren
en demonteren.
• Doelgroep:
Iedereen die, in het kader
van zijn werkzaamheden,
verantwoordelijkheid draagt naar
montage, demontage, ombouw,
dagelijkse vrijgave en controle van
stellingen.

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die voor het
theoretisch examen slagen
ontvangen een attest dat 10 jaar
geldig is.
• Vereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimum leeftijd: 18 jaar
• Medisch geschikt zijn een
veiligheidsfunctie uit te oefenen
• In het bezit zijn van een geldig
attest module I en module II.
• Duur en uren:
1 dag, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 15

• 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
Alle onze opleidingen kunnen op
aanvraag bij de klant of in één van de
vestigingen van ECS ingericht worden.
Het is tevens mogelijk aanpassingen
in te voeren in functie van de noden
van de klant of aan te vullen met een
audit, advies, coaching.
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