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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“monteur steigerbouw duaal” 
Sectoraal Partnerschap Bouw 

 

In de opleiding monteur steigerbouwer duaal leert men enerzijds steigers met standaardconfiguraties monteren, 
demonteren, ombouwen en herstellen en anderzijds helpen bij het monteren, demonteren, ombouwen en herstellen 
van steigers met complexe configuratie teneinde veilige steigerconstructies te realiseren..  

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding monteur steigerbouw duaal op de werkplek 
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het 
opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 
Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende 
erkenning.  
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of nauwelijks door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

   Algemene activiteiten 

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

o Ontvangt en begrijpt de werkopdracht 1 2 3 
 

o Gebruikt machines en gereedschappen  1 2 3 
 

o Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 1 2 3 
 

o Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk 1 2 3 
 

   Steigerbouw 

o Voert een Last Minute Risico Analyse uit onder begeleiding 1 2 3 
 

o Stelt een materiaalstaat op voor een steiger met standaardconfiguratie 1 2 3 
 

o Monteert, demonteert en bouwt een steiger met standaardconfiguratie veilig 
om 

1 2 3 
 

o Herstelt of brengt een onveilige steiger met standaardconfiguratie terug in 
veilige staat 

1 2 3 
 

o Leert toezicht houden op de hulpmonteur(s) 1 2 3 
 

o Helpt bij het veilig monteren, demonteren en ombouwen van een steiger met 
complexe configuratie 

1 2 3 
 

o Helpt bij het herstellen of terug in veilige staat brengen van een steiger met 
complexe configuratie 

1 2 3 
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VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 


