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Regeling Steigerbouw examens in verband met het corona virus 

COVID-19 
 

Deze regeling is opgezet in lijn met het protocol “Samen veilig doorwerken” van de 

Rijksoverheid in verband met de Corona crisis, versie 8, 21-08-2020. 

 

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. 

Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 21 augustus 2020 en de 

verscherpte maatregelen vanaf 29 september. . 

Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en 

alle werkenden over veilig werken tijdens de Corona crisis. Het protocol is door Bouwend 

Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het 

overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en 

vakbonden aangevuld en vastgesteld. 

 

Evaluatie impact in relatie tot de certificatie vereisten 

 

Registratie als aspirant hulpmonteur, waarvoor een VCA-diploma verplicht is, is lastiger, 

omdat veel VCA opleidingen en examens zijn opgeschort. VCA-examens kunnen op dit 

moment voortgang vinden als er één op één wordt geëxamineerd.  

 

Alternatieve Examen methoden, zoals op afstand Examen afnemen is bij het 

praktijkexamen Steigerbouw niet mogelijk omdat de kandidaten samen moeten werken 

om een steiger te kunnen bouwen volgens de examenopdracht.  

Certificatie is hierdoor volgens de huidige regeling niet volledig mogelijk, omdat de 1,5 

meter afstand van elkaar niet geheel gevolgd kan worden. Hiervoor is onderstaande 

regeling bedoeld.  

 

Aantal kandidaten en andere belanghebbenden: 

 

Er worden maandelijks gemiddeld 160 kandidaten geëxamineerd. Als examens stoppen, 

dan kan later een golf van aanvragen tegelijk komen, die logistiek niet of lastig te 

managen is. 

Er zijn vijf examenbureaus die examens Steigerbouw afnemen.  

Er is één CI (DNV GL) 

Er is één beheerstichting (SVWOH). 

 

Deze regeling geldt zolang de maatregelen van de overheid i.v.m. de Corona crisis van 

kracht zijn. Deze regeling kan wijzigen als de maatregelen veranderen.  

 

Dispensatie regeling: 

 

Steigerbouwers met een verlopen certificaat tussen de periode 13 maart en 1 juli 2020, moeten 

uiterlijk 1 september 2020 examen doen, om geregistreerd te blijven. De oorspronkelijke 

geldigheidsdatum wordt aangehouden. 

Steigerbouwers met een persoonscertificaten dat vanaf 1 juli verloopt, moeten voor de 

verloopdatum weer examen doen.  (dat is dus al snel voor degenen die in juli verlopen). 

De dispensatie regeling is per 1 september afgelopen.  
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Uitgangspunten: 

 

Maatregelen die gelden voor de werklocaties:  

In principe kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen namelijk 

een verminderde kans op besmetting. 

 

Steigerbouw examens kunnen plaatsvinden, mits er aan de wettelijke regels (vereisten 

volgens het RIVM) kan worden voldaan:  

Belangrijk hierbij is:  

• Iemand mag geen luchtwegklachten hebben, zoals hoesten, kortademigheid, 

longontsteking, neusverkoudheid, loopneus, keelpijn of koorts (zie RIVM voor meest 

actuele symptomen) 

 

• Voorgeschreven voorzorgsmaatregelen worden nageleefd: 

• Was de handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Schud geen handen 

De examinator neemt de voorzorgsmaatregelen door met de kandidaten en ziet erop toe.  

De examinator en toezichthouders houden zich ook aan bovenstaande. Andere personen 

mogen de examenlocatie niet betreden.  

 

Extra maatregelen om de examens binnen de voorschriften uit te 

kunnen voeren: 
 

Algemene hygiëneregels: 
 

• Geen handen schudden 

• Regelmatig,  de handen wassen met water en zeep. Indien dit niet mogelijk is, en/of 

gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol 

• Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, 

na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken 

• Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf 

papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna 

handen wassen 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de 

werkplek als op de werkplek zelf 

• Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in 

• Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM-hygiëne regels letten 

• Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropyl 

alcoholdoekjes  

• Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen 

• Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon 

• Ventileer werk- en kantoorruimte 

• Werk zoveel mogelijk in vaste teams, zodat men niet telkens met anderen in contact 

komt 
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Het streven is 1,5 meter afstand houden. Het gaat hierbij ook om het bewustzijn van 

mensen op de werklocaties te vergroten. Als mensen niet anders kunnen dan dichter dan 

1,5 meter bij elkaar in de buurt komen, dan gelden de hygiëne eisen van het RIVM.  

 

Als minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, dan dus streng zijn en scherp 

toezien op de hygiëneregels:  

 

Dit geldt bijvoorbeeld ook tijdens de lunch. Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes 

en schaftplekken aan.  

 

In het kader va de bewustwording: 

 

De kandidaten ondertekenen een verklaring waarop de maatregelen die in acht moeten 

worden genomen zijn vermeld.  

Ze verklaren de eerdergenoemde ziekteverschijnselen niet te hebben. Ook dat mensen 

uit hun directe privé omgeving deze klachten niet hebben.  

 

Verder opgenomen dat ze zelf verantwoordelijk zijn om tijdens het praktijkexamen en de 

pauzes, daar waar mogelijk ze op 1,5 meter uit elkaar moeten blijven. In deze verklaring 

is eveneens opgenomen dat ze de examenlocatie, examenbureau en DNV GL niet 

aansprakelijk kunnen stellen als ze het COVID-19 hebben opgelopen.  

 

De examinator en toezichthouder bewaren ten alle tijde 1,5 meter afstand van de 

kandidaten. Dit geldt ook voor het beantwoorden van vragen.  

 

Theorie-examen  

 

Er is (nog) geen verplichting tot het dragen van mondkapjes, maar het wordt wel 

dringend aanbevolen. 

 

In de theorie locatie:  

• Hang de regels en instructies op  

• Zorg dat er desinfecterende gel aanwezig is in de examenruimte(s) 

Bepaal een maximum aantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 m afstand 

gehouden kan worden. Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte aanwezig zijn.  

• Indien nodig verdeel de groep in twee ruimtes of in meerdere groepen. De 

examinator checkt van tevoren of de ruimte voldoet voor het aantal deelnemers dat 

wordt verwacht. Hij neemt maatregelen in overleg met de locatie om de afstand van 

1,5 meter te waarborgen.  

• Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand.  

• Bij instructie en vragen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen 

kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerdere kleine groepen.  

• Instrueer de medewerkers en deelnemers aan het examen vooraf.  

• Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep/ontsmettingsmiddel 

en wegwerphanddoeken aanwezig zijn.  

• Maak de tafels vooraf en nadat de kandidaten weg zijn schoon met een 

desinfecterend middel. 

• Bij digitaal examen: Maak scherm, toetenbord en muis schoon met een 

desinfecterende middel  
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• Maak de materialen die tijdens het examen worden gebruikt (zoals bij examen 

Steigerinspecteur) steeds met een desinfecterende gel schoon na iedere kandidaat. 

• Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: Leg waar mogelijk 

telefonisch contact. 

 

De examens worden uitgedeeld door de examinator, die hierbij wegwerp latex 

handschoenen draagt, voordat de kandidaten aanwezig zijn en ingenomen als de 

kandidaten de ruimte één voor één hebben verlaten. Bij de inname van de examens 

draagt de examinator wegwerp latex handschoenen. 

 

ID CONTROLE  

Kandidaten leggen hun ID op tafel, doen een stap naar achteren, examinator pakt het ID 

m.b.v. een handschoen, checkt en legt deze weer neer. 

 

 

Praktijk Examen 

 

Er is (nog) geen verplichting tot het dragen van mondkapjes, maar het wordt wel 

dringend aanbevolen. 

Indien het praktijk examen binnen is, zorg voor voldoende ventilatie zodat er een goede 

luchtdoorstroming is.  

 

Als gebruikelijk worden de PBM’s gecheckt, nu voordat de kandidaten deze aan hebben. 

De examinator draagt wegwerp Latex handschoenen  

 

De kandidaten dragen altijd een helm, handschoenen en veiligheidsbril.  

 

Werkwijze wanneer het werk vraagt om samenwerking waarbij het niet 

mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden:  

 

Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Indien minder dan 1,5 

meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch 

veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne-richtlijnen van het RIVM. 

Er wordt in groepen van maximaal drie twee gewerkt. Kandidaten lezen om beurt de 

tekening, of er wordt aan ieder een tekening verstrekt. 

Eventueel overleg vindt op 1,5 meter uit elkaar plaats. 

Bij het halen en brengen van materiaal bewaren de kandidaten eveneens 1,5 meter 

afstand. Indien nodig wachten ze op elkaar. De examinator ziet hierop toe. 

De examinator ziet er ook op toe dat de kandidaten niet onnodig dicht bij elkaar werken 

Als er handelingen zijn die ze met z’n tweeën moeten uitvoeren duren deze zo kort 

mogelijk, daarna wordt de 1,5 meter weer aangehouden 

 

De examinator stuurt de getekende verklaringen van alle kandidaten i.v.m. COVID-19 

mee met de examenbescheiden. De examenorganisatie stuurt de COVID-19 verklaringen 

met de dossiers mee naar DNV GL. 

 

 

Samen in een bus reizen 

 

Het liefst komen kandidaten met eigen vervoer.  
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Als er toch samen gereisd moet worden, hanteer dan de volgende aanwijzingen: 

• Gezondheidscheck bij het instappen. Bij (milde) klachten is samen reizen niet 

toegestaan. De collega met klachten blijft thuis tot de klachten minimaal 24 uur over 

zijn, of er negatief getest is op het corona virus. 

• Extra ventilatie in vervoersmiddel, door raam te openen bij mooi weer of het 

ventilatiesysteem te gebruiken. 

• Telkens op dezelfde plek plaatsnemen 

• Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan. 

• Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, 

versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 

70% Isopropyl alcoholdoekjes. 

• Vanaf drie inzittenden is het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht 

 

Communicatie  

 

De Rijksoverheid heeft een uitgebreide hoeveelheid campagnemiddelen (posters, flyers 

etc.) met uitleg over de richtlijnen van het RIVM en praktische aanwijzingen over hoe de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronavirus-beeld-en-

video/communicatiemiddelen-campagne 

kunt u deze downloaden. Deze posters en flyers kunt u gebruiken binnen uw bedrijf en 

op uw bouwplaats. Er is ook materiaal beschikbaar voor laaggeletterden. Sociale partners 

hebben hun eigen kanalen om te communiceren (o.a. via Helpdesk Corona Bouw en 

Techniek, Volandis en ArboTechniek). Via de website van de Helpdesk zijn bij het 

protocol behorende posters in verschillende talen te downloaden, zowel voor de 

bouwplaats als voor werkzaamheden aan huis. 

 

Bijlage: verklaring kandidaten  
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