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Erkend examencentrum Risicovolle Taken VCA 

Opleiding: Steigercontroleur(AV-022) 

Opdracht: 

o Doelgroep: 

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

doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur wordt 

do de gebruiker/werkgever op geregelde tussenpozen ingezet om vast te stellen of 

een steiger nog veilig kan betreden en gebruikt worden. 

o Toelatingsvoorwaarden: 

✓ Minimum 18 jaar zijn. 

✓ Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid. 

o Doelstellingen:  

aanleren om op een doeltreffend 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  

voorwerpen vallen; 

✓  Toepassing van veiligheidsmaatregelen om risico’s te beheersen bij 

veranderende weersomstandigheden; 

✓ De naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting. 

Inhoud:  

o  Theorie 

• Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie. 

• De algemene veiligheidsregels kennen. 

o Praktijk  

• Kunnen toepassen van de veiligheidsregels, interactie met mensen 

Methodologie:  

o Syllabus + PowerPoint presentatie. 

Uitvoeringsmodaliteit: 

o Opleidingsduur: 2 dagen 

o Examen: 20 minuten theorie + 45 minuten praktijk 

o On site/klassikaal/bij de klant/in opleidingsgebouw via Nitra. 

o Uitvoering door Nitra BVBA. 

Evaluatie: 

o Attest van slagen na examen. 

o 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. 

 

Annulatievoorwaarden:  
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o Een annulatie kan enkel schriftelijk. 

o Een annulatie kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de start van de opleiding. 

o Minder dan 10 en tot 3 werkdagen voor aanvang opleiding: 

annulatievergoeding €100 per deelnemer. 

o Minder dan 3 werkdagen voor aanvang opleiding: volledige factuurbedrag 

wordt aangerekend.  
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