Europass Certificaatsupplement1
BELGIE / VLAANDEREN

1. Titel van het certificaat (NL)

Ervaringsbewijs: stellingbouwer (m/v)
In de oorspronkelijke taal

2. Vertaalde titel van het certificaat

Certificate of professional experience: scaffolder (m/f) (EN)
Titre de compétence professionnelle: monteur d’échafaudages (h/f) (FR)
Deze vertaling heeft geen wettelijke status.

3. Beschrijving van verworven competenties
De standaard werd ontwikkeld en goedgekeurd door de sectorale sociale partners.
Een houder van het ervaringsbewijs kan:

de stelling stabiliseren:
 brengt onderleghout aan in functie van de belasting en de ondergrond;
 positioneert de spindel centraal op het onderleghout;
 draait de vleugelmoer maximum 1/3 van de spindel uit;
 plaatst het voetstuk op de spindel;
 zet de grondslag waterpas vanaf het hoogste punt;
 slaat de spieën vast in het voetstuk na het waterpas zetten van de grondslag;
 verankert de stelling aan draagkrachtige punten;
 monteert de verankeringsbuis aan de staander en maximum 30 cm onder het knooppunt van de werkvloer.
De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van:
 de verankering in functie van een al dan niet beklede stelling en de verhouding van de kleinste basisafmeting van de stelling tot de hoogte;
 de uit te voeren verstevigingen bij windlast, bij hoge stellingen en bij stellingen met meer dan 5 vlakken.

de stelling monteren en demonteren:
 kiest stellingmateriaal in functie van de op te bouwen stelling;
 laadt het stellingmateriaal in de bak in functie van het monteren;
 monteert liggers, dwarsliggers en diagonalen in de daartoe voorziene opening van de rozet;
 monteert versterkte liggers en/of monteert schuifkoppelingen waar nodig;
 monteert 1 diagonaal in elk vlak; monteert 2 diagonalen op trek en 2 op druk per steigerslag en monteert minimaal 1 diagonaal extra om de 5 vlakken;
 monteert dubbele diagonalen bij een uitbouw vanaf 2 meter;
 verstevigt met pennen, bouten en diagonalen in functie van de constructie van de stelling;
 zorgt er bij het demonteren voor dat liggers en dwarsliggers steeds met 1 spie vastzitten in de rozet;
 slaat bij het demonteren eerst de onderste spie en dan de bovenste spie van een diagonaal los, uitgezonderd bij de grondslag.
De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van:
 de verschillende mogelijkheden om een uitbouw te plaatsen en de bijhorende maximale uitbouw.

ladders plaatsen:






plaatst de ladder onder een hoek van 65° tot 85°;
monteert de bouten van de haakse koppelingen van de ladderbevestiging aan de buitenkant van de ladderboom;
vermijdt valse treden bij het plaatsen van een ladder;
plaatst de ladder tot 1 meter boven de toegangsplaats;
gebruikt 3 haakse koppelingen voor elke ladderbevestiging.

Toelichting
Dit document dient om aanvullende informatie over het specifieke certificaat te verschaffen en bezit op zichzelf geen enkele wettelijke status.
Het is gebaseerd op de resolutie 93/C 49/01 van de Raad van 3 december 1992 over de doorzichtigheid van kwalificaties, op de resolutie
96/C 224/04 van de Raad van 15 juli 1996 over de doorzichtigheid van beroepsopleidingscertificaten en op de aanbeveling 2001/613/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding,
vrijwilligers, leerkrachten en opleiders.
Meer informatie op: http://europass.cedefop.europa.eu
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de stelling beveiligen:
 plaatst werkvloeren en kantplanken zodat ze onbeweeglijk zitten;
 plaatst onmiddellijk een dubbele leuning rondom een werkvloer;
 bakent de werkzone duidelijk af en houdt hierbij rekening met noodzakelijke toegangen;
 hangt het label ‘niet betreden’ op iedere toegang zodra deze geplaatst is;
 brengt onderleghout aan op een dergelijke manier dat struikelgevaar wordt vermeden;
 gebruikt geen beschadigd stellingmateriaal;
 verlengt liggers met een laspen en een laskoppeling.
De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van:
 de verlenging van de liggers met een laspen en een laskoppeling.

veilig werken:












tekent de werkvergunning af en houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften die erin staan;
draagt werkkledij, helm, handschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en veiligheidsharnas op de werf;
gebruikt individuele valbeveiliging bij afwezigheid van een dubbele leuning;
plaatst het stellingmateriaal goed geborgd;
demonteert de verankering pas wanneer de stelling de verankeringshoogte passeert;
laat leuningen en ladder staan tot op afbreekhoogte;
demonteert de werkvloer vanaf een lager gelegen montagevloer;
overbelast de stelling niet;
monteert een katrol enkel aan een stabiele staander;
verzekert het stellingmateriaal zodat het niet loskomt bij het hijsen en dalen;
past ergonomische tiltechnieken toe.

4. Reeks sectoren en beroepen relevant voor de houder van het certificaat
De houder van het ervaringsbewijs kan werken als stellingbouwer in de bouwsector.

5. Officiële grondslag van het certificaat
Naam en rechtspositie van de erkende instelling die het
certificaat toekent
Testcentrum erkend door de Vlaamse overheid
Niveau van het certificaat (nationaal of internationaal)
Vlaams niveau
EVC (Erkenning van Verworven Competenties)

Naam en rechtspositie van de regionale instantie die
de accreditatie/erkenning van het certificaat verzorgt
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
Beoordelingsscore / minimumvereisten
Alle competenties zoals beschreven in punt 3 moeten
worden bewezen.

Internationale reglementen

Juridische grondslag

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende
het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (= ervaringsbewijs)

Ministerieel besluit van 5 maart 2007 tot bepaling van de standaard voor de titel van stellingbouwer (=
ervaringsbewijs)
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6. Erkend traject waardoor het certificaat verkregen is

Beschrijving gevolgde trajecten

Percentage van het totale programma
(%)
100

Assessment van verworven competenties
(EVC)
Totale duur van het assessment dat tot het certificaat heeft geleid

Duur
(uren/weken/maanden/jaren)
Max. 8 uur
Max. 8 uur

Aanvullende informatie
Het assessment werd ontwikkeld volgens de standaard stellingbouwer, zoals opgesteld en goedgekeurd door
werknemersvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers uit de bouw-, metaal- en montage- en
kraanverhuurbedrijfsector. Het assessment bestaat uit een optionele beoordeling van een portfolio en de eigenlijke afname van
een assessment door 2 beoordelaars volgens de standaard stellingbouwer.
Meer informatie beschikbaar op:

www.ervaringsbewijs.be
Vlaams overzicht van Europass-Certificaatsupplementen
Hier kun je de Vlaamse Europass-Certificaatsupplement downloaden in verschillende talen en vind je een beschrijving van het
nationale en regionale systeem voor kwalificaties:

www.europass-vlaanderen.be/cs
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