
INITIATIEF: 

• Sectie Steigerbedrijven VSB samen met
Opleidingsbedrijf VSB

• Samenwerkende partijen Richtlijn Steigers

• Samen met kenniscentrum Fundeon
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MBO opleiding betaalt zich uit
Gediplomeerde steigermonteur 

Waarom nieuwe scholingsstructuur?

• Duidelijkheid voor klanten: wie voldoet wel/niet?

• Duidelijkheid voor steigermontagebedrijven: welke
opleiders te kiezen?

• Aantoonbare vakbekwaamheid voor de monteurs

• 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

Waarom diploma?

• Monteur gediplomeerd op MBO-niveau

• Toekomstperspectieven voor de monteur zelf

• Combinatie van leren en werken

• Erkend door branche en overheid

Waarom Opleidingsbedrijf VSB als partner?

• Opleiden op maat in overleg met het bedrijf

• Uiteenlopende relevante opleidingen en trainingen
bij één loket

• Monteur is direct inzetbaar op projecten

• Financieel aantrekkelijk

Wat zijn de mogelijkheden?

• Leerling-monteur in dienst van het
Opleidingsbedrijf

• Leerling-monteur in dienst van bedrijf, met
scholing vanuit het Opleidingsbedrijf

• Scholing klassikaal in de regio

• Scholing ook exclusief namens- en afgestemd met
het bedrijf, in-company of in regio

• Scholing aan te vullen met andere gerelateerde
trainingen (VCA, heftruck, ergonomie etc.)

Hoe werkt het?

• Bedrijf kan potentiële steigermonteurs aanmelden

• Monteurs kunnen zich aanmelden of actief worden
gezocht

• Selectie in overleg bedrijf

• In afstemming met bedrijf wordt monteur
gedurende 30 dagen per jaar geschoold/getraind

• Monteur wordt meteen ingezet bij bedrijf,
met leermeester van het bedrijf en begeleider
(Opleidingsbedrijf)

• Vakbekwaamheid en kennis worden op vaste
tijden getoetst

• Na 2 jaar en aantoonbare vakbekwaamheid volgt
diplomering

Wat kost het?

De kosten/opbrengsten van het scholingstraject zijn 
afhankelijk van:

1 Type CAO

2 Dienstverband (in dienst bij steigerbedrijf of 
Opleidingsbedrijf VSB)

3 Leeftijd monteur

4 Reguliere- of bedrijfsspecifieke scholing 

5 Subsidieregeling Praktijkleren

Vraag een berekening aan via  
info@opleidingsbedrijfvsb.nl of kijk naar de 
voorbeelden op www.opleidingsbedrijfVSB.nl

Belangrijk:

Het Opleidingsbedrijf VSB kan ervaren monteurs 
via Erkenning van Verworven Competenties in 
4 maanden beoordelen, waarvan een verkort 
scholingstraject het resultaat kan zijn. Diplomering 
kan in die gevallen sneller binnen handbereik komen! 

• Elke 5 jaar een nieuwe bevestiging van 
vakbekwaamheid

• Geregistreerd in centraal diplomaregister




