DEELREGLEMENT
MONTEUR STEIGERBOUW (MS)

Algemeen
 Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet de kandidaat een score van
minimaal 60% voor zowel het theorie als het praktijkexamen behalen.
 De verdeling van de score is in overeenstemming met de taxonomie en de
percentages die vermeld staan op de toetsmatrix.
Toezichthouder theorie examen
 Het theorie-examen wordt afgenomen door een door de examenorganisatie aan
de Certificerende Instelling (CI) voorgedragen en door de CI geautoriseerde
toezichthouder/beoordelaar.
Theorie-examen
 De tijdsduur van het theorie-examen “Monteur Steigerbouw” is 120 minuten en
wordt schriftelijk afgenomen.
 Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen en 7 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 18, met de nadruk op eindtermen
12 tot en met 18.
De opdracht keuren van steigermateriaal moet worden afgenomen aan een aparte
tafel waar 10 steigerbouwonderdelen op liggen uitgestald, welke genummerd zijn
van 1 tot en met 10.
Hierbij moeten onderdelen liggen die goed zijn en onderdelen die één of meerdere
gebreken vertonen. Alle onderdelen staan vermeld op een keuringslijst met
vermelding per onderdeel van de aangetroffen gebreken.
 De lijst is samengesteld door een beoordelaar welke door de examenorganisatie
aan de CI is voorgedragen en door de CI is geautoriseerd.
 Het examen is in overeenstemming met de taxonomie en de percentages die
vermeld staan op de toetsmatrix.
 Alle vragen moeten met een blauwe of zwarte pen worden beantwoord
 Gebruik van type-ex als correctiemiddel is niet toegestaan.
 Het hulpmiddel potlood mag alléén gebruikt worden bij practicum opdrachten om
te tekenen/schetsen.
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Examinator praktijkexamen
 Het praktijkexamen wordt afgenomen door een door de examenorganisatie aan
de CI voorgedragen en door dde CI geautoriseerde inhoudsdeskundige die
voldoet aan de minimale eisen opgesteld door de Waarborgcommissie.
Praktijkexamen
 De tijdsduur van het praktijkexamen “Monteur Steigerbouw” is 270 minuten.
Verdeeld in 210 minuten monteren, 15 minuten beoordelen (groep van maximaal
3 personen) en ± 60 minuten demonteren van de opdracht.
 Het examen bestaat uit het monteren en demonteren van een praktijkopdracht.
De opdracht wordt geselecteerd uit de door de CI 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
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.
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