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Sectie Steigerbedrijven VSB
Samenwerkende partijen Richtlijn Steigers
Samen met gerenommeerde opleiding- en
certiﬁcerende instanties

Branche op weg naar 2017, steigerbouw op hoog niveau

Training en cursussen volgens de nieuwste eindtermen en certificaat met persoonscertificering
Waarom nieuwe scholingsstructuur?

opdrachtgever en inspectie ten aanzien van

• Duidelijkheid voor klanten: wie voldoet wel/niet?

vakbekwaamheid

• Duidelijkheid voor steigermontagebedrijven:
welke opleiders te kiezen?

• Erkend door branche en opname in het Centraal
Diploma Register

• Onderstreept kwaliteit en veiligheid branche
• Erkenning van het vak steigermonteur
• Upgraden van steigerbouwer A en B naar
Monteur en 1e Monteur
• Geborgd in Richtlijn Steigers
• Geregistreerd in centraal diplomaregister

Voor wie?

wordt onafhankelijk beheerst
• Een monteur beschikt aantoonbaar over de
actueel vereiste vakbekwaamheid en voldoet

Monteur of Voorman wil worden
• Werkzaam in alle branches waar stalen steigers
worden toegepast
• Werknemers van bedrijven, uitzendorganisaties,

dezelfde condities, zoals bepaald in de

• Na afsluiten van de training of cursus via
certiﬁceerder
Wat kost dat?
• Voor het volgen van trainingen/cursussen gelden
commerciële tarieven
• Voor het doen van examens en het certiﬁceren

onderaannemers, MKB-bedrijven, professionele

gelden de commerciële tarieven van het

steigerbedrijven of ZZP-ers

examenbureau en de certiﬁcerende instantie
• Via Opleidingsbedrijf kunnen kortingen van

Wat levert het op?

toepassing zijn op de trainingen/cursussen en

• Erkend certiﬁcaat dat ook internationale waarde

de examens/certiﬁcering

heeft
• Registratie in het Centraal Diploma Register

• Voor registratie in het Centraal Diploma Register
geldt een administratieve bijdrage van 30 Euro
per diploma/certiﬁcaat

aan de eisen en de eindtermen van de branche
• Examens worden altijd afgenomen onder

werkervaring)

• Elke kandidaat die Hulpmonteur, Monteur, 1e

Waarom certiﬁcaat met persoonscertiﬁcering?
• De vakbekwaamheid van montagepersoneel

aan training of cursus (bijvoorbeeld

opleider aanmelden bij examenbureau/

• Aantoonbare vakbekwaamheid voor de
monteurs

• Voldoen aan de voorwaarden voor deelname

Hoe te behalen?
• Door aanmelden bij Opleidingsbedrijf VSB

Voor meer informatie:

internationale ISO/IEC 17024 accreditatienorm

wordt het gehele traject uitgevoerd, zoals vooraf

www.richtlijnsteigers.nl

voor persoonscertiﬁcatie

overeengekomen

www.vsb-online.nl

• Elke 5 jaar een nieuwe bevestiging van de
vakbekwaamheid
• Garantie voor werkgever, werknemer,

• Of zelf aanmelden bij een door de branche
erkende opleider

www.opleidingsbedrijfvsb.nl

