Verklaring met betrekking tot voorafgaande werkervaring
Om met succes een taak als Steigerinspecteur te kunnen vervullen, dient een Steigerinspecteur over
voldoende praktische ervaring te beschikken om de inspecties 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.
In het verleden is gebleken dat kandidaten met te weinig ervaring of kennis, zich hebben aangemeld
voor het examen Steigerinspecteur. De DNV GL Waarborgcommissie WMVWH, waaronder het
certificatieschema van de Steigerinspecteur valt, heeft op verzoek van marktpartijen in haar vergadering
van 27 maart 2008 een uitspraak gedaan over de noodzakelijke praktijkervaring die een
Steigerinspecteur zou moeten bezitten om gecertificeerd te kunnen worden als Steigerinspecteur. Dus
kandidaten met te weinig ervaring of kennis, voldoen daarmee niet aan de gestelde toelatingseisen.
Onderstaand treft u de tekst die is opgenomen in haar besluit:

De kandidaat Steigerinspecteur moet middels een eigen- + ondertekende verklaring van de
werkgever (incl. bedrijfsstempel) aantonen dat hij daadwerkelijk minimaal 5 jaar in de
praktijkwerkzaamheden heeft verricht m.b.t. Steigerbouw als leidinggevende.

Het is helaas niet mogelijk om door middel van een niveau assessment vrijstelling te krijgen van
deze verklaring.

DNV GL zal voorafgaand aan het verstrekken van het persoonscertificaat, controleren of de
verklaringen aanwezig zijn en per steekproef toetsen of deze werkervaring door de kandidaat
afdoende kan worden aangetoond. Indien bij de toetsing door DNV GL blijkt dat de verklaarde
werkervaring niet afdoende kan worden onderbouwd, zal DNV GL niet overgaan tot certificering.
Heeft de kandidaat toch het theoretische examen met positief resultaat afgerond, dan kan de
kandidaat een bewijs van deelname aan het examen verkrijgen totdat de noodzakelijke
praktijkervaring alsnog kan worden aangetoond.
Verklaring kandidaten:
De kandidaten verklaren individueel door ondertekening te beschikken over minimaal 5 jaar aantoonbare
relevante ervaring in werkzaamheden met betrekking tot Steigerbouw.
Naam kandidaat

Voornaam

Geboortedatum

Handtekening

Bevestiging werkgever:
Ondergetekende: ............................................................
Functie:

............................................................

Contactgegevens: Tel.:

.................................................

E-mail: .................................................
In naam van werkgever:

.................................................

Examendatum:

.................................................

Bedrijfsstempel

Bevestig de ondertekende dat de bovenvermelde kandidaten, over tenminste 5 jaren aantoonbare
relevante werkervaring beschikken in werkzaamheden met betrekking tot Steigerbouw
Opgemaakt te: ..................................

Datum: ....................... ......

Dit ondertekende document zal met de examenresultaten voor verificatie aan DNV GL ter beschikking worden gesteld zoals
vastgesteld door de WBC WMVWH d.d. 27 maart 2008

