
INITIATIEF: 

• Sectie Steigerbedrijven VSB samen met
Opleidingsbedrijf VSB

• Samenwerkende partijen Richtlijn Steigers
• Samen met gerenommeerde opleidings- en

certificerende instanties
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Waarom nieuwe scholingsstructuur?

• Duidelijkheid voor klanten: wie voldoet wel/niet?

• Duidelijkheid voor steigermontagebedrijven: welke

opleiders te kiezen?

• Aantoonbare vakbekwaamheid voor de monteurs

• Onderstreept kwaliteit en veiligheid branche

• Erkenning van het vak steigermonteur

• Upgraden van steigerbouwer A en B naar Monteur

en 1e Monteur

• Geborgd in Richtlijn Steigers

Wat is EVC?

• Erkenning van Verworven Competenties

• Aantonen van opgedane kennis, vaardigheden en

ervaring (vakbekwaamheid)

• Formeel vastleggen in een portfolio, beoordelen

en erkennen van vakbekwaamheid

Voor wie?

• Voor monteurs zonder diploma’s, certificaten met

alleen jarenlange werkervaring

• Voor monteurs met verlopen certificaten en

werkervaring

• Voor monteurs met niet-erkende certificaten en

diploma’s en werkervaring

• Voor monteurs in het bezit van steigerpasje A of B

en werkervaring

Waarom EVC?

• Kwalificering van ervaring monteurs steigerbouw

• Vaststellen eventueel ontbrekende

vakbekwaamheid, met scholingsadvies

Wat levert EVC op?

• Een door de branche erkend (ervarings)certificaat

• Zo nodig aangevuld met gerichte technische

training: een branche certificaat

• Zo nodig aangevuld met scholing: een officieel

MBO-diploma

Hoe gaat EVC in zijn werk?

1 Bepalen niveau tijdens intake-gesprek met 

monteur 

2 Vullen van portfolio, samen met begeleider en 

bedrijf

3 Beoordeling door assessor van portfolio en 

interview

4 Uitreiken branche-erkend (ervarings) certificaat 

met eventueel advies ten aanzien van 

vervolgscholing MBO-niveau

• Duur: 4 maanden van intake tot eindgesprek

Wat kost het?

• Vallend onder BouwCAO: gratis

• Niet onder BouwCAO:

1.950 Euro per persoon

1.850 Euro per persoon, bij 5 aanmeldingen

Informatie: info@opleidingsbedrijfvsb.nl

Belangrijk

• Tijdens de overgangsperiode van 2013 tot 1 

januari 2017 wordt een weging uitgevoerd van 

bestaande diploma’s�en certificaten. Hieruit 

volgt een passend advies. 

Erkenning Verworven Competenties: aantoonbare vakbekwaamheid van ervaren monteurs 
Branche op weg naar 2017, steigerbouw op hoog niveau

• Geregistreerd in centraal diplomaregister




