DEELREGLEMENT
1e Monteur Steigerbouw / Stb. B (EMSB)

Toezichthouder
Het theorie-examen wordt afgenomen door een door de examenorganisatie aan de
Cerificerende Instelling (CI) voorgedragen en door de CI geautoriseerde toezichthouder/
beoordelaar.
Algemeen
 Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet men een score van minimaal 60%
halen.
 De verdeling van de score (theorie/ praktijk) is 50:50. Deze verdeling staat vermeld op
de toetsmatrix bladzijde twee van het examen.
Theorie-examen
 De tijdsduur van het theorie-examen “1e Monteur Steigerbouw” is 120 minuten en
wordt schriftelijk afgenomen.
 Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en 6 practicum opdrachten. Deze moeten
geselecteerd zijn uit een door de Examencommissie goedgekeurde itembank.
 Het examen is in overeenstemming met de taxonomie en de percentages die vermeld
staan op de eindtermen 1 tot en met 28, met de nadruk op 19 tot en met 28.
 Het examen is in overeenstemming met de taxonomie en de percentages die vermeld
staan op de toetsmatrix.
 Gebruik van correctielak/ -tape als correctiemiddel is niet toegestaan.
 Het hulpmiddel potlood mag alléén gebruikt worden bij practicum opdrachten om te
tekenen/schetsen.
 Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet de kandidaat een minimale score
van 60% behalen.
Practicum
 Tijdens het schriftelijke theorie examen worden de schriftelijke practicum opdrachten 4
en 5 geëxamineerd. De score die behaald wordt voor deze 2 opdrachten wordt
meegenomen bij de totaalscore van het praktijkexamen.
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Praktijkexamen
Examinator praktijkexamen
Het praktijkexamen wordt afgenomen door een door de examenorganisatie aan de CI
voorgedragen en door de CI geautoriseerde inhoudsdeskundige.
 De tijdsduur van het praktijkexamen “1e Monteur Steigerbouw” is 270 minuten.
Verdeeld in 210 minuten opbouwen, 15 minuten beoordelen (groep van maximaal 3
personen) en plus minus 45 minuten demonteren van de opdracht.
 Het examen bestaat uit het monteren, demonteren en beoordelen van een staande
steiger in systeem, met een staanderonderbreking en een hangsteiger in buiskoppeling.
De te maken opdracht wordt geselecteerd uit de door de Examencommissie
goedgekeurde opdrachten.
 Het praktijkexamen wordt door de kandidaten in groepen van minimaal 2 en maximaal 3
personen uitgevoerd. De samenstelling van de groepen en de te maken praktijkopdracht
wordt middels een loting vastgesteld.
 Elke kandidaat wordt individueel beoordeeld op de punten welke vermeld staan op het
resultaatoverzicht praktijkexamen.
 De uitgevoerde opdracht wordt beoordeeld op de punten welke vermeld staan op de
achterkant van het resultaatoverzicht van het praktijkexamen.
 Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet men een minimale score van 60 %
behalen.
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