Veilig werken met rolsteigers
Samenvatting
De training Veilig werken met rolsteigers maakt deelnemers bekend met de actuele
normering en regelgeving rondom rolsteigers. Het opbouwen en werken met en op een
rolsteiger lijkt eenvoudig, maar vraagt een grote zorgvuldigheid en concentratie van de
gebruiker. Kennis over veilig werken is hierin van groot belang. De training sluit aan bij de
specifieke praktijksituaties in het aardbevingsgebied en geeft weer hoe men op veilige wijze
rolsteigers effectief kan opbouwen, gebruiken en demonteren. Speciale aandacht is er voor
uitwijkconsoles en werken in een woonomgeving.
Instroomniveau:
Mbo-niveau
Doelgroep:
Uitvoerend bouwplaats- en
kaderpersoneel

De training Veilig werken met rolsteigers wordt in samenwerking met de Vereniging van
Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) uitgevoerd en is ontwikkeld aan de
hand van de veiligheidseisen die gelden sinds januari 2018.

Resultaat
Als deelnemer kun je na de training:
- op een verantwoorde en veilige wijze een rolsteiger (de-)monteren;
- een gemonteerde steiger beoordelen op veiligheid;
- op een verantwoorde en veilige wijze werken met en op een rolsteiger;
- werken volgens de vastgestelde procedures en specificaties van de opdrachtgever/
fabrikant;
- rekening houden met de bewoners en de omgeving en ben je je bewust van de
veiligheidsrisico’s.
Als werkgever ben je verplicht te voldoen aan de eisen van de Arbowet en werknemers te
voorzien van o.a. voorlichting en instructies, deze training draagt daaraan bij op het gebied
van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Inhoud
Tijdens de training oefenen deelnemers met het veilig en effectief opbouwen, gebruiken en
afbreken van rolsteigers. Er wordt aandacht besteed aan een theorie- en praktijkgedeelte,
waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:
soorten rolsteigers, kwaliteitskenmerken rolsteigermaterieel, rolsteigeronderdelen,
montage en demontage, wettelijke verplichtingen, inspectie/keuring, belasting en stabiliteit,
bijzondere constructies, verplaatsen van rolsteigers, opstelplaatsen, beklimmen van de
rolsteiger verankering, veilig gebruik en veilig werken op de rolsteiger, aandacht voor
bewoners en omgeving.
Aan het einde van de training wordt het theorie- en praktijkgedeelte getoetst. Als er
voldoende score is behaald op de onderdelen dan ontvangt de deelnemer een persoonlijk
certificaat van EPI-kenniscentrum.

Afronding
Voor het behalen van het persoonlijk certificaat gelden de volgende voorwaarden:
- aanwezig zijn op de trainingsdag (volledige trainingsuren)
- een voldoende behalen op de (schriftelijke) toets (er is één
herkansingsmogelijkheid)
- een voldoende behalen op het praktijkgedeelte (er is één
herkansingsmogelijkheid)

Trainers
Vanuit het opleidingsbedrijf VSB zal een ervaren en deskundige trainer de training verzorgen.

Doelgroep
Uitvoerend bouwplaats- en kaderpersoneel, iedereen die te maken krijgt met het werken
met en op een rolsteiger.

Instroomniveau
Mbo-niveau
Duur: 8 uur
Kosten: €299

Instroomeisen
Voor de training zijn werkkleding, veiligheidsschoenen, helm en handschoenen vereist.
Daarnaast dient de deelnemer in bezit te zijn van een geldig VCA-diploma.

Startdata
Wilt u trainingen liever
in-company? Of denkt u aan
een opleiding die niet op
onze website staat?
In bijna alle gevallen is
maatwerk mogelijk.

U kunt zich te allen tijde inschrijven voor deze training. Bij voldoende deelname start
de training met enige regelmaat waarbij wij u ruim op tijd op de hoogte brengen van de
definitieve data en tijden.

Omvang en spreiding
De training duurt één dag van 8 uren.

Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 8 uren training op locatie.
Contact of meer informatie?
050-799 9910
info@epi-kenniscentrum.org
www.epi-kenniscentrum.org

Prijs
€299,- per persoon excl. btw. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.

Locatie
EPI-Kenniscentrum, Admiraal de Ruyterlaan 2 te Groningen (gebouw Alfa-college).

Groepsgrootte
Maximaal 9 personen.

Aanmelden
Aanmelding voor de training dient te geschieden via www.epi-kenniscentrum.org of via
www.centrumveiligwonen.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: planning@epi-kenniscentrum.org
of via telefoonnummer 050 799 9910.

