
 

p1 – activiteitenlijst erkenning   
 

Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Hulpmonteur steigerbouw duaal” 

Sectoraal Partnerschap Bouw 
 

In de opleiding hulpmonteur steigerbouw duaal leert men helpen bij montage en demontage van tijdelijke constructies 
in steigermateriaal (steigers, trappen, platformen, ondersteuningen, …), voornamelijk door het controleren van het 
materiaal dat vanop de grond hiervoor vertrekt, volgens de gangbare veiligheidsregels teneinde veilige 
steigerconstructies te helpen realiseren. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding hulpmonteur 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.  
Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert, is erkenning voor een deel van de opleiding mogelijk. 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of sporadisch uitgevoerd 

 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

o Werkt in teamverband 1 2 3 
 

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

o Ontvangt en begrijpt de werkopdracht 1 2 3 
 

o Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk 1 2 3 
 

o Gebruikt machines en gereedschappen 1 2 3 
 

o Werkt op hoogte 1 2 3 
 

MONTEREN, DEMONTEREN EN OMBOUWEN VAN STEIGERS 

o Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen 
onder begeleiding 

1 2 3 
 

o Voert logistieke handelingen uit onder begeleiding 1 2 3 
 

o Helpt bij het veilig monteren, demonteren en ombouwen van steigers 1 2 3 
 

  

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

o Bvb. plaatsen van gevelbekleding,  … 


