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Het examen wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria:
Eisen voor het theorie-examen:

• NAW-gegevens locatie
• Er is een ruimte beschikbaar op de locatie voor de opvang van de kandidaten
• De locatie moet voldoende groot zijn voor het aantal aanwezige kandidaten conform
de eisen hieronder.

• Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50 cm x 70 cm vrije
werkruimte

• Tussen de tafels van de kandidaten dient minimaal 75 cm vrije loopruimte te zitten.
• De locatie dient vrij te zijn van verstorende invloeden (lawaai, tocht, hoge / lage
temperaturen, ongewenste toegang)

• De examenlocatie is afsluitbaar
• De locatie dient voldoende verlicht te zijn en te voldoen aan de wettelijke
veiligheidsvoorschriften

• Voor de toezichthouder / examinator is een tafel (bij voorkeur grotere) en stoel

aanwezig
• De examenlocatie is niet voorzien van posters of andere verklarende teksten welke in
het theorie examen zouden kunnen voorkomen
Eisen voor het praktijkexamen:

• Alle benodigde materialen die nodig zijn om het examen van het betreffende
•
•
•
•
•

vakbekwaamheidsprofiel naar behoren uit te voeren moeten aanwezig zijn voor
aanvang van het examen. Zie bijlagen voor de materiaallijsten en -eisen per profiel.
De locatie moet zowel binnen als buiten minimaal 200 m2 zijn en minimaal 8m vrije
hoogte hebben.
De locatie moet over voldoende (kunst) licht beschikken om veilig te kunnen werken
Er is een recente RI&E van de locatie aanwezig (graag kopie toevoegen)
Er is een Bedrijf Hulpverlener (BHV) aanwezig en bereikbaar en / of de
noodnummers zijn bekend
Minimaal 2 kandidaten dienen aanwezig te zijn om een praktijk examen af te nemen.
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Benodigde materialen - Praktijkexamen 1e Monteur
Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar
behoren uit te kunnen voeren.
Materiaaleisen:
• Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf,
olie, of andere verontreinigingen.
• Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen
te voorkomen.
• Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.
Materiaallijst
De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen
Traditioneel /tubelock Materiaal

Ring Systeem

Materiaal omschrijving

Aantal

Materiaal omschrijving

Aantal

Sloffen afm. 20x50 cm
Pijp à 4,0 m.
Pijp à 3,0 m.
Pijp à 2,5 m.
Pijp à 2,0 m.
Pijp à 1,5 m.
Pijp à 1,0 m.
Ladders à 4,0 m.
Ladders à 3,0 m.
Ladders à 2,0 m.
Steigerplank à 2,5 m.
Steigerplank à 2,0 m.
Steigerplank à 1,0 m.
Kruiskoppelingen (bout)
Draaikoppelingen (bout)

30
30
30
30
48
48
30
3
9
6
30
60
15
240
60

Diverse Materialen
Materiaal omschrijving
Scafftags (of gelijkwaardig)
5de Staanders
Veiligheidsdeurtjes
Laddersteunen

Aantal
3
3
6
3

Voetspindels + voetstukken
Staanders à 4,0 m.
Staanders à 3,0 m.
Staanders à 2,0 m.
Staanders à 1,0 m.
Liggers à 2,5 m.
Liggers à 2,0 m.
Liggers à 1,5 m.
Liggers à 1,0 m.
Vakwerkliggers à 4,0 m.
Dubbele liggers à 3,0 m.
Dubbele liggers à 2,5 m.
Dubbele liggers á 2,0 m.
Hulpkortelingen à 2,0 m.
Hulpkortelingen à 1,5 m.
Diagonalen (2,0m. vak)
Diagonalen (1,5m. vak)
Roosters half à 2,0 m.
Roosters half à 1,5 m.
Roosters volledig à 2,0 m.
Roosters volledig à 1,5 m.
Systeem kantplanken à 2,0 m.
Systeem kantplanken à 1,5 m.
Systeem kantplanken à 1,0 m.

30
18
18
18
12
18
30
90
30
8
6
6
6
15
20
24
48
6
6
30
24
24
24
12
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Benodigde materialen - Praktijkexamen Monteur Zie aparte materiaal lijst
Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar
behoren uit te kunnen voeren.
Materiaaleisen:
• Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf,
olie, of andere verontreinigingen.
• Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen
te voorkomen.
• Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.
Zie de aparte Materiaallijst monteur
Benodigde materialen - Praktijkexamen Hulpmonteur
Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar
behoren uit te kunnen voeren.
Materiaaleisen:
• Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf,
olie, of andere verontreinigingen.
• Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen
te voorkomen.
• Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.
Materiaallijst
De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen
Traditioneel /tubelock Materiaal
Materiaal omschrijving
Aantal
Sloffen afm. 20x50 cm
70
Voetplaten
40
Pijp à 4,0 m.
40
Pijp à 3,0 m.
20
Pijp á 2,5 m.
24
Pijp à 2,0 m.
60
Pijp à 1,5 m.
60
Pijp à 1,0m.
40
Ladders à 3,0 m.
10
Ladders à 2,0 m.
16
Steigerplank à 4,0 m.
60
Steigerplank à 3,0 m.
16
Steigerplank á 2,5 m.
32
Steigerplank à 2,0 m.
72
Steigerplank à 1,5 m.
24
Steigerplank á 1,0 m.
32
Kruiskoppelingen (spie/bout)
400
Draaikoppelingen (spie/bout)
80
Laskoppeling
32
Diverse Materialen
Materiaal omschrijving
Scafftags (of gelijkwaardig)

Aantal
4

Cup Systeem
Materiaal omschrijving
Voetspindels
Staanders à 3,0 m.
Staanders à 2,0 m.
Staanders à 1,0 m.
Schakels á 2,5 m.
Schakels à 1,8 m.
Schakels à 1,3 m.
Schakels á 1,0 m.
Hulpkortelingen á 1,8 m.
Hulpkortelingen á 1,3 m.
Diagonaal voor 2,5 m. vak
Diagonaal voor 1,8 m. vak
Diagonaal voor 1,3 m. vak
Diagonaal voor 1,0 m. vak
Roosters half á 2,5 m.
Roosters half á 1,8 m.
Roosters half á 1,3 m.
Roosters volledig á 2,5 m.
Roosters volledig 1,8 m.
Roosters volledig 1,3 m.
Systeem kantplanken á 1,8 m.
Systeem kantplanken á 1,3 m.
Systeem kantplanken á 1,0 m.

Aantal
30
30
25
10
30
100
80
30
32
16
16
32
32
16
4
12
8
24
40
24
28
16
8
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Steigerwielen
5de staanders
Veiligheidsdeurtjes

8
4
4

Kantplank beugels recht
Kantplank beugels hoek
Ondersteuningsconsole 1,3 m.

15
18
8
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