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Doelgroep 

Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, …) op een doeltreffende manier op veiligheid 

kunnen controleren. 

De steigercontroleur wordt door de gebruiker/werkgever op geregelde tussenpozen ingezet om vast te stellen of 

een steiger nog veilig kan betreden en gebruikt worden. 

Toelatingsvoorwaarden 

� Minimaal 18 jaar zijn; 

� Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid. 

Doel 

Aanleren om op een doeltreffende manier steigers te controleren, onvolkomenheden vast te stellen, een correct 

rapport van de bevindingen kunnen opstellen en de steiger al of niet veilig te verklaren. 

De kandidaat heeft de nodige kennis om te waken over: 

� De toepassing van maatregelen om te voorkomen dat personen of voorwerpen vallen; 

� De toepassing van veiligheidsmaatregelen om risico’s te beheersen bij veranderende weersomstandigheden; 

� De naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting. 

Richtduur 

� Opleiding: 2 dagen 

� Examen: 20 minuten theorie + 45 minuten praktijk 

Geldigheidsduur diploma 

10 jaar 

Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern – door een bevoegd persoon om na te 

gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid 

hieromtrent op. De VCA-auditoren zullen dit bij de audit screenen. 

 

 Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

Min. 

aantal 

vragen 

THEORIE 

Algemeen 3 

1 De gevaren/risico’s van het werken op 

hoogte/ op een steiger kennen 

Bb Vallen 

Vallende voorwerpen 

Aanrijdingen 

Verzakking 

Instorten 

Weersomstandigheden 

1 

2 Verschillende types steigers kunnen 

noemen en omschrijven 

Bb Schragen 

Metselsteiger 

Gevelsteiger 

Multidirectioneel 

Rolsteiger 

Hangsteiger 

Ondersteuningssteiger 

Beschermsteiger/beschermluifel: 

randbeveiliging, opvang, platte en hellende 

daken 

1 

3 De verschillende sterkteklassen van 

steigers kunnen noemen 

Bb Steigerklassen (1 tot 6) 

Breedte van de werkvloer 

1 
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 Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

Min. 

aantal 

vragen 

Wetgeving 4 

4 De principes van de betreffende 

wetgevingen en normen kunnen noemen 

Bb ARAB 

Codex 

KB 31.08.2005 

Europese/Belgische normen 

Ladders 

Aansprakelijkheden 

2 

5 De bevoegdheden van alle betrokkenen bij 

het gebruik en de montage van de steiger 

kunnen omschrijven 

 Operationele gebruikers van de steiger 

Bevoegd persoon gebruik 

(steigercontroleur) 

Leidinggevenden aan operationelen van de 

gebruiker 

Montage, demontage en wijzigingen: 

steigermonteur, leidinggevenden, bevoegd 

persoon (steigerinspecteur) 

2 

Vaktechniek 10 

6 Steigeronderdelen, kenmerken, eisen, 

afmetingen en afkeuringcriteria kunnen 

benoemen 

Bb Voetplaat 

Spindel 

Verankering 

Kantplanken 

Koppelingen 

Leuningen 

Windverbanden 

Werkvloeren 

1 

7 Soorten verankeringen kennen Bb In metselwerk 

In raamopening 

Vanuit een gebouw 

Verankeringpatronen 

1 

8 De principes van de diagonalen kennen Bb Knooppunt 

Diagonaalpatronen 

In functie van belasting, 

weersomstandigheden, bekleding 

1 

9 De soorten liggers en hun eigenschappen 

kennen 

Bb Buis 

Versterkt 

Dubbel 

1 

10 Stabiliteit van de werkvloeren kunnen 

bepalen 

Bb Soorten werkvloeren, specificaties, 

eigenschappen en plaatsing 

Staal 

Aluminium 

Combi 

Breedte werkvloeren 

2 

11 Belastingen op de werkvloer kunnen 

omschrijven 

Bb Gelijkmatig 

Geconcentreerd 

Puntbelasting 

1 
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 Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

Min. 

aantal 

vragen 

Veiligheid 3 

12 De eisen aan de steigertoegang kennen Bb Aantal 

Ladders 

Ladder en luik 

Trap 

1 

13 Weten wat de eisen zijn voor de 

doorgangen en afbakeningen 

Bb Personen 

Voertuigen 

Signalisatie: openbare weg, linten, 

doorgangen 

1 

14 Weten wanneer aarding noodzakelijk is en 

hoe aan te brengen 

Bb Types steiger 

Werkzaamheden 

Arbeidsmiddelen 

1 

Observatie, keuring en gebruik van checklists voor verschillende types steigers 6 

15 Principes van observatie en keuring van 

een staande steiger kennen (zie praktijk) 

  2 

16 Principes van observatie en keuring van 

een rolsteiger kennen (zie praktijk) 

  2 

17 Principes van observatie en keuring van 

een hangsteiger kennen (zie praktijk) 

  2 

Risicoanalyse 1 

TOTAAL AANTAL THEORIEVRAGEN 27 
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Toetstermen 
Tax 

code 
Relevante aandachtspunten 

PRAKTIJKOPDRACHTEN 
1 Een staande steiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden 

en de belastingen. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd 

• Correct  de stabiliteit vaststellen Oef. Ondergrond, steunpunten, vloerplaten, 

spindel, waterpas 

• Beveiliging tegen kantelen en instorten vaststellen Oef. Verankeren, diagonalen 

• Goede staat van onderdelen vaststellen Oef.  

• Nazien of de nodige beveiligingen voldoende en correct 

zijn aangebracht 

Oef. Vloeren, leuningen, kantplanken 

• Nazien of de steigervloeren veilig zijn en in voldoende 

mate zijn aangebracht 

Oef.  

• Nazien of de toegangen tot de steigers en de 

doorgangen op en doorheen de steigers veilig zijn 

Oef. Ladders, trappen 

Breedte en hoogte van de doorgangen 

• Nazien of aarding nodig is en correct is aangebracht Oef.  

• Nazien of de nodige veiligheidsmaatregelen in verband 

met de belastingen op de werkvloeren en op de steiger 

voorzien zijn 

Oef. Maximale belasting (type steiger) 

Aantal operationelen/betreders, werk-

zaamheden, materiaal en transport 

2 Een rolsteiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de 

belastingen. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd 

• Nazien of er voldoende informatie is van de 

fabrikant/leverancier 

Oef. Norm 

Gebruiksaanwijzing: belasting, montage en 

demontage 

Aanduidingen op de rolsteiger 

• Correct de stabiliteit vaststellen Oef. Stabiliteit i.f.v. de steunvloer en de 

verhouding werkhoogte t.o.v. lengte en 

breedte van de basis 

Stabilisatoren 

• Nazien of de mogelijkheid van blokkeren van de wielen 

voorhanden is en correct functioneert 

Oef.  

• Goede staat van de onderdelen vaststellen Oef.  

• Nazien of de nodige beveiligingen voldoende en correct 

zijn aangebracht 

Oef.  

• Nazien of de toegang tot de rolsteiger veilig is Oef. Toegang: trap, schuine ladder 

Vloer, leuningen, kantplanken 

• Nazien of aarding nodig is en correct is aangebracht Oef.  

• Nazien of de nodige veiligheidsmaatregelen in verband 

met de belasting op de werkvloer voorzien zijn 

Oef.  

3 Een hangsteiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de 

belastingen. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd 

• Nazien of er voldoende informatie is van de 

fabrikant/leverancier 

Oef. Norm 

Gebruiksaanwijzing: belasting, montage en 

demontage 

• Nazien of de verankering correct is aangebracht Oef. Verankering (met of zonder ballast), 

rekening houdend met de statische, de 

dynamische en de windbelasting 

Veiligheidscoëfficiënt 
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• Nazien of de kooi van voldoende 

veiligheidsvoorzieningen is voorzien 

Oef. Vloer, leuningen, kantplank 

Aanpikken valharnas 

Bediening (ergonomisch en eenduidig) 

• Nazien of de hangsteiger gekeurd is door een EDTC Oef. Jaarlijkse en 3-maandelijkse keuring 

• Nazien of er voldoende maatregelen voorhanden zijn in 

geval van noodsituaties 

Oef. Uitvallen van bediening 

Blokkeren 

• Nazien of de nodige afbakeningen voorhanden zijn en 

correct gebruikt worden 

Oef. Kegels 

Linten 

• Nazien of de nodige veiligheidsmaatregelen in verband 

met de belasting voorzien zijn 

Oef.  

4 Checklists voor keuring bij ingebruikname en voor regelmatige keuringen kunnen gebruiken. Hierbij 

worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd 

• Checklists correct kunnen toepassen Oef. Staande steiger 

Rolsteiger 

Hangsteiger 

  


