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Instructie Examinator 
Praktijkexamen (Eerste) monteur steigerbouw 

 
Deze instructie beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de examinator bij het 
praktijkexamen (eerste) monteur steigerbouw. 

 
Examenbescheiden worden in een gesloten envelop door de examenorganisatie aan de examinator 
beschikbaar gesteld. 

 
Voorafgaand aan het examen 

• Controleer of het examen per kandidaat is ingepland en dat het digitaal 
beoordelingsformulier beschikbaar is om in te vullen. 

• Controleer of de situatie zoals beschreven in de examen-opdracht voldoet.  
• Beschikbare ruimte en benodigd materiaal en materieel (visuele beoordeling of 

uitvoering plaats kan vinden). 
• Controleer de persoonsgegevens van de aangemelde kandidaten op juistheid  
• Stel de ploeg(en) samen die de examen-opdracht gaat uitvoeren. 
• Stel per examenploeg de opdrachtbescheiden samen. 

 
Start examen 

• Verstrek de opdracht en de tekening. 
• Wijs de kandidaten op hun verantwoordelijkheid voor het gebruik van de goedgekeurde 

PBM’s.  
• Verstrek mondeling de opdracht en wijs de locatie aan waar de steiger gemonteerd moet 

worden.  
• Wijs één van de kandidaten aan als verantwoordelijke voor het aansturen van de ploeg. 

 
Uitvoering examen 
Je houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden voor het examen. 
Gedurende het examen zorg je dat de verantwoordelijkheid van het aansturen van de ploeg voor een 
bepaalde periode aan elke kandidaat wordt toegewezen. 
De minimaal te bouwen constructie is aangegeven op de tekening voor de examinator. Voor de 
examinator is een aparte tekening beschikbaar met minimale constructie-eisen, deze tekening mag 
niet gedeeld worden met de examenkandidaten. 
Minimale eisen in tekst: 

- Grondslag compleet 
- Tussenslag inclusief de overbrugging 
- 2e slag minimaal vloer boven de overbrugging dichtleggen 
- Leuningwerk en kantplanken rondom de te bouwen vloer boven de overbrugging 
- Vaste ladderopgang plaatsen 

Je geeft elke kandidaat de opdracht tot de oplevering van de steiger. (let op dat dit binnen de 
looptijd van het examen op een geschikt moment gebeurt, dus na 3 uur vooraankondiging van een 
half uur voor de oplevering). 
In de loop van het examen geef je de opdracht tot demontage. 
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Tijdsduur examen 
• In totaal 6 uur. 
• Monteren circa 3,5 uur (inclusief (deel)oplevering van 5 tot 10 

minuten.  
• Demonteren circa 2,5 uur. 

Na vestrekking van de opdracht start de examentijd voor de uit te voeren opdracht. 
Werkbare tijd conform arbeidstijdenwet. 

 
Situatie examen 

• Tekening met extra informatie voor de examinator is 
aanwezig.  

• Per ploeg is een 2D werktekening aanwezig. 
• Steigermateriaal is op locatie aanwezig. 

De plaats voor de te bouwen steiger wordt door de examinator bepaald. 
Op de plaats van de te bouwen steiger is een niet begaanbaar vak gemarkeerd ter plaatse van de te 
monteren overbrugging. 
Bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd met minimaal 2 personen en maximaal 3 personen. 
Documentatie voor het uitvoeren van de oplevering en de LMRA is per kandidaat aanwezig. 

 
Let op! 
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de benodigde goedgekeurde P.B.M. 
(Persoonlijke Bescherming Middelen). Ontbreken van benodigde en goedgekeurde PBM 
leidt tot uitsluiting van het examen. 

 
Beoordelen examen 
Voor het beoordelen van het examen wordt het digitale beoordelingsformulier per kandidaat 
ingevuld. Tijdens het examen kan de examinator gebruik maken van papieren (folio) versie van het 
beoordelingsformulier als “klad” om uiteindelijk in het systeem het eindoordeel vast te leggen. 

 
Afronding examen 
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond maak je het beoordelingsformulier per kandidaat definitief. 
Definitieve indiening van de beoordeling doe je binnen de vastgestelde doorlooptijd van 3 dagen 
zoals vastgesteld door de certificerende instantie. 
Je vult het proces verbaal volledig in en ondertekent het. 

 
De complete set aan examendocumenten retourneer je naar de examenorganisatie conform 
gestelde eisen van de certificerende instantie. 
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