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Entreecriteria en verklaring voor het examen Steigerinspecteur 

Om de verantwoordelijkheid van een Steigerinspecteur op de juiste wijze en conform de Richtlijn Steigers te 
vervullen, dient een Steigerinspecteur over praktische kennis en ervaring te beschikken om de inspectie van 
complexe steigers succesvol en veilig uit te voeren. Naast deze praktische ervaring is ook een gedegen 
theoretische kennis van het vak Steigerbouw onmisbaar, inclusief de daaraan verbonden risico’s, 
veiligheidsvoorschriften en normering. 

   
Voor toelating tot het examen Steigerinspecteur gelden de volgende entreecriteria: 

1. De examenkandidaat beschikt over een geldig persoonscertificaat 1e monteur én 1,5 jaar 
werkervaring als 1e Monteur: 
a) Dit geldt voor de 1e Monteur die doorgroeit naar het functieniveau van Steigerinspecteur. 
b) De 1e Monteur die minimaal 5 jaar in bezit is van een persoonscertificaat 1e Monteur, hoeft 

deze verklaring niet te ondertekenen. 

2. Voor de examenkandidaat die niet beschikt over een persoonscertificaat 1e Monteur gelden de 
onderstaande entreecriteria. Dit betreft de kandidaat die namens de opdrachtgever of een derde 
deskundige partij als Steigerinspecteur ingezet wil worden: 
a) Hij verstrekt een curriculum vitae (cv) waaruit blijkt dat hij minimaal 5 jaar ervaring in de 

Steigerbouw heeft. 
b) Hij verklaart door ondertekening, tezamen met een door de werkgever ondertekende 

verklaring, dat hij minimaal 5 jaar in de praktijk werkzaamheden heeft verricht in de 
Steigerbouw, bij voorkeur als leidinggevende (dit kunnen dus meerdere verklaringen zijn als 
de kandidaat de afgelopen vijf jaar verschillende werkgevers heeft gehad). 

c) Heeft hij een eigen bedrijf of is hij werkzaam als zelfstandige, dan dient er een 
verklaring van opdrachtgever(s) of een accountantsverklaring als bewijs 
aangeboden te worden. 

3. Het is niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor de verklaringen genoemd bij punt 2. 
4. DNV zal voorafgaand aan de certificatiebeslissing controleren of alle verklaringen aanwezig zijn 

en per examenkandidaat toetsen of de werkervaring afdoende wordt aangetoond. Als bij de 
toetsing door DNV blijkt dat de verklaarde werkervaring niet afdoende wordt aangetoond, zal 
DNV niet overgaan tot verstrekking van het persoonscertificaat. 

 

Verklaring examenkandidaat: 
De examenkandidaat verklaart hierbij door ondertekening te beschikken over minimaal 5 jaar aantoonbare 
relevante werkervaring in de Steigerbouw. 

 

Naam kandidaat Voornaam Geboortedatum Handtekening 
    

Werkgeversverklaring: 

Ondergetekende bevestigt dat de bovenvermelde 
examenkandidaat over minimaal 5 jaren aantoonbare relevante 
werkervaring beschikt in de Steigerbouw. 

Naam: ............................................................................. 

Functie: ............................................................................. 
Contactgegevens: telefoon: .............................................................. 

e-mail:  ............................................................... 
Naam van werkgever: ............................................................... 
Examendatum: ............................................................... 
 
Plaats: …………………….. Datum: .............. Handtekening  ……………………….. 
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