Opleidingsfiche

Steigers module 1 - 2 - 3
Rolsteigers

DOELGROEP

ü
ü
ü

Module 1 en 2
Verplichte opleiding voor iedere werknemer die een rolsteiger gebruikt
Aanleren om op een veilige manier rolsteigers te monteren
Verwerven van de noodzakelijke veiligheidsaspecten

ü

Module 3
Verplichte opleiding voor iedere werknemer aangesteld als bevoegd
persoon
Aanleren om op een doeltreffende manier rolsteigers te controleren

TOELATINGS
VOORWAARDEN

ü

Minimum 18 jaar

AANTAL
DEELNEMERS

ü

Max 10-15 (afhankelijk van het aanwezige steigermaterieel)

OPLEIDINGSDUUR

ü

8h

ü

Theorie

PROGRAMMA

Module 1- Gebruik
ü
ü
ü
ü

Introductie, wet- en regelgeving
Maatregelen ter preventie dat personen of voorwerpen vallen
De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden
De voorwaarden inzake toelaatbare belasting

Module 2 - Montage
ü
ü
ü

Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema
van eenvoudige rolsteigertypes
Kennen en kunnen interpreteren van de montage en gebruiksregels
voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige
rolsteigertypes
Ieder ander risico dat de montage-, demontage of
ombouwwerkzaamheden met zich zou kunnen meebrengen

Module 3 – Bevoegd persoon
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Waken over de toepassing van de preventiemaatregelen tegen vallen
van personen en vallende voorwerpen.
Waken over de toepassing van de preventiemaatregelen inzake
veranderen weersomstandigheden.
Waken over de toepassing en de naleving van de toelaatbare belasting.
Uitvoeren van controles en nagaan of de steiger blijft beantwoorden aan
de berekeningsnota
Opstellen van montage- en demontageschema.
Opstellen van een instructienota

Praktijkopdrachten
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ATTESTERING

ü
ü
ü

Diverse types rolsteigers op een veilige manier opbouwen
Gebruik van collectieve valbeveiligingsytemen
Gebruik van individuele valbeveiliging bij rolsteigers (rozetsteiger)

ü

De deelnemer ontvangt een attest met een geldigheidsduur van 5 jaar

De klant zorgt voor

PRAKTISCHE
AFSPRAKEN

ü
ü
ü
ü
ü

een leslokaal met beamer of tv scherm
een whiteboard
een oefenterrein & ruimte
minimaal één rolsteigertype
de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen met minimaal:
• veiligheidsschoenen
• veiligheidshelm
• werkkledij
• Individuele valbeveiliging (veiligheidsharnas met korte dubbele
levenslijn en valdemper)
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