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Voor alle gebruikstrainingen wordt er van uitgegaan dat de deelnemer affiniteit 

heeft met techniek en al ervaring heeft met de genoemde systemen.

Cursusduur:   Eén dag

Cursusdata:   In overleg

Cursus locatie:   Layher BV, Lissenveld 18 Raamsdonksveer, Nederland

   Layher NV, Mouterij 6, Kontich België (Alleen Event)

Cursusprijs:   Info: mail@layher.nl

Aantal deelnemers: 9 personen per groep

BELANGRIJKE INFO 
•  De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat van de 

gemaakte toets ontvangt de cursist een certificaat (geldigheidsduur: 5 jaar)

•   U dient zelf zorg te dragen voor veiligheidsschoenen, helm, valbeveiliging en 

handschoenen

•   De cursus wordt gegeven en getoetst door een extern bedrijf

•  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de gereserveerde opleiding zal 

volledige betaling plaatsvinden tenzij Layher zeven dagen van tevoren 

schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld

Deze trainingen bevatten een theoretisch en praktisch gedeelte en worden 

afgesloten met een toets. Indien dit alles met goed gevolg wordt doorlopen 

krijgt de betrokkene een certificaat, respectievelijk:

  Certificaat gebruikerstraining Layher Allround eenvoudige gevelsteiger

  Certificaat gebruikerstraining Layher Blitz eenvoudige gevelsteiger

  Certificaat gebruikerstraining Layher Eventsysteem

Met de gebruikerstraining Allround en Blitz is dan met een certificaat de 

deskundigheid van de betreffende persoon vastgelegd voor de opbouw, 

gebruik en demontage van deze steigersystemen voor een gevel met een 

maximale bouwhoogte van 14 meter. Uiteraard hoort bij deze deskundigheid 

ook nog een stuk ervaring die in de praktijk opgedaan moet worden.

Deze training voorziet niet in de gestelde eisen aan beroepsmatige 

steigerbouwers zoals bepaald door de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. 

Voor complexe en hoge gebouwen (kerken, kastelen, gevels met uitbouwen, 

industriële installaties, etc.) is het raadzaam de volledige meerdaagse cursus 

(1e) monteur steigerbouw te volgen.

Met de gebruikstraining Layher Eventsysteem is dan met een certificaat de 

deskundigheid vastgelegd voor assisteren en opbouw van Layher Eventsystemen.

ÉÉNDAAGSE GEBRUIKERSTRAININGEN
EENVOUDIGE GEVELSTEIGER

WAAROM DEZE CURSUSSEN?
Volgens de Arbowet (NL) en het Koninklijk Besluit (B) dient iedereen die met arbeidsmiddelen werkt deskundig te zijn in het correcte gebruik van de door 

hem/haar ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen. Om tegemoet te komen aan de wensen van klanten die Layher Blitz, Allround en Event gebruiken en 

zelf  eenvoudige opstellingen bouwen, organiseren wij te Raamsdonksveer (NL) en Kontich (BE) trainingen. Layher biedt deze trainingen aan omdat er in 

opleidingsland geen specifieke merk- en systeemgebonden opleidingen bestaan.
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CURSUSINFORMATIE 1 DAAGSE GEBRUIKERSTRAINING ALLROUND GEVELSTEIGER

DOELGROEP Niet professionele steigergebruikers die zelf Layher Allround systeemsteigers monteren, demonteren en modificeren.

DOELSTELLING Het veilig monteren, demonteren en gebruiken van Allround systeemsteigers aan rechte gevels tot een hoogte van 14 m.

CURSUSINHOUD Na succesvolle afsluiting is de cursist:

• in staat eenvoudige gevelsteigers van Allround te monteren, demonteren en modificeren

• in staat steigermateriaal te keuren aan de hand van de bestaande criteria

•  in staat tot het zelfstandig toepassen van relevante voorschriften, richtlijnen en eisen met betrekking tot montage, demontage en 

modificatie van de systeemsteiger

• in staat aan de hand van vuistregels de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen

• in staat aan de hand van tekeningen / schetsen een materiaalstaat op te maken

// INFORMATIE
• Begripsomschrijving

• Onderdelen en onderdelenlijst

• Omschrijving van de onderdelen

// (DE)MONTAGE
• Handleiding montage

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Veiligheid tijdens montage

• Inspectiepunten

• Periodieke inspectie steigermateriaal

• Oefenopdrachten

// TOEGANG
• Ladders/trappen

// KRACHTENLEER
• Werkvloerbelastingen

•  Sterkte, stijfheid, stabiliteit

• Verankering

CURSUSINFORMATIE 1 DAAGSE GEBRUIKERSTRAINING TRAINING BLITZ GEVELSTEIGER

DOELGROEP Niet professionele steigergebruikers die zelf Layher Blitz systeemsteigers monteren, demonteren en modificeren.

DOELSTELLING Het veilig monteren, demonteren en gebruiken van Blitz steigers aan rechte gevels tot een hoogte van 14 m.

CURSUSINHOUD Na succesvolle afsluiting is de cursist:

• in staat eenvoudige gelvelsteigers van Blitz te monteren, demonteren en modificeren

• in staat steigermateriaal te keuren aan de hand van de bestaande criteria

•  in staat tot het zelfstandig toepassen van relevante voorschriften, richtlijnen en eisen met betrekking tot montage, demontage en 

modificatie van de frame- of elementensteiger

•  in staat aan de hand van vuistregels de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen

•  in staat aan de hand van tekeningen / schetsen een materiaalstaat op te maken

1.11.1

1.2

// INFORMATIE
• Begripsomschrijving

• Onderdelen en onderdelenlijst

• Omschrijving van de onderdelen

// MONTAGE
• Handleiding montage

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Veiligheid tijdens montage

• Inspectiepunten

• Periodieke inspectie steigermateriaal

• Oefenopdrachten

// TOEGANG
• Ladders/trappen

// KRACHTENLEER
• Werkvloerbelastingen

• Sterkte, stijfheid, stabiliteit

• Verankering
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CURSUSINFORMATIE 1 DAAGSE MONTEUR GEBRUIKERSTRAINING ALLROUND EVENT

DOELGROEP Personen die in de praktijk te maken krijgen met Layher Eventsystemen.

DOELSTELLING Het veilig monteren, demonteren en gebruiken van het Layher Eventsysteem.

CURSUSINHOUD Na succesvolle afsluiting is de cursist:

• in staat systeem- en eventsteigers te monteren, demonteren en modificeren

• in staat steigermateriaal te keuren aan de hand van de bestaande criteria

•  in staat tot het zelfstandig toepassen van relevante voorschriften, richtlijnen en eisen met betrekking tot montage,                      

demontage en modificatie van de systeem- en eventsteiger

• in staat aan de hand van vuistregels de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen

1.3

// INFORMATIE
• Voorschriften

•  Ondergrond van tijdelijke constructies

• Begrippen en onderdelen

• Podiumonderbouw met Allroundsysteem

• Layher Allround Eventonderdelen

• Layher Allround Podium en tribunes

• Het Layher Allroundsysteem

• Toegangsmogelijkheden- en middelen

// MONTAGE
• Allround montage-adviezen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Veiligheid tijdens montage

• Verantwoord tillen en lasten dragen

• Inspectiepunten

• Periodieke inspectie steigermateriaal

• Oefenopdrachten

// KRACHTENLEER
•  Stabiliseren van een constructie

•   Aandachts- en inspectiepunten 

 evenementenconstructies
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CURSUS MONTEUR STEIGERBOUW 
VOLGENS SVWOH EISEN (NEDERLAND)

WAAROM DEZE CURSUS?
Voor professionele steigerbouwers is voor het realiseren van steigers door de Nederlandse VSB (Vereniging van Steiger-, 

Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en SVWOH (Stichting veilig Werken Op Hoogte) een opleidingstraject opgezet. 

Deze structuur richt zich op het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van steigermonteurs.

2

Doelgroep:  Steigerbouwers die zich conform de SVWOH eisen willen laten 

certificeren tot monteur steigerbouw

Vooropleiding: Cursist beschikt over:

 •  kennis en vaardigheden van een hulpmonteur    

(zie competentieprofiel op de VSB site http://www.vsbweb.nl)

 •  een geldig certificaat Basisveiligheid VCA

 •  minimaal 1,5 jaar aantoonbare geregistreerde werk ervaring als 

hulpmonteur

Cursusinhoud:  Het theoretisch en praktisch voorbereiden op het examen volgens de 

door de SVWOH vastgestelde vak be kwaamheidseisen. 

  De cursus wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

Doelstelling: Het afleggen van het examen volgens de gestelde eisen

Certificering: Na het behalen van het examen

 •  ontvangt u een door DNV-GL afgegeven persoonscertificaat met een 

geldigheidsduur van 5 jaar

 •  wordt u opgenomen in het Centraal Diploma Register

 •  bent u gecertificeerd voor het uitvoeren van alle gangbare montage- 

en demontagewerkzaamheden aan standaard configuratiesteiger of 

ondersteuningsconstructie en onder toezicht werkzaamheden aan 

complexere steigers en ondersteuningsconstructies.

Cursusduur: 4 dagen inclusief examendag

Cursusdata: In overleg

Cursus locatie: Layher BV, Lissenveld 18, Raamsdonksveer, Nederland

Cursusprijs:  Info: mail@layher.nl

Deelnemers: Maximum 9 personen per groep

// BELANGRIJKE INFO
• De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

• U dient zelf zorg te dragen voor veiligheidsschoenen, helm, valbeveiliging en handschoenen

• Van de cursist wordt naast de cursusdagen ook zelfstudie verwacht

• De cursus wordt gegeven door een extern bedrijf

• De cursus wordt getoetst door een onafhankelijk examenbedrijf

•  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de gereserveerde opleiding zal volledige betaling plaatsvinden 

tenzij Layher zeven dagen van tevoren schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld

7
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CURSUS GEBRUIKER STEIGERBOUW 
VOLGENS AV-021 EISEN (BELGIË)

WAAROM DEZE CURSUS?
Voor steigergebruiker die zelf monteert, modificeert en demonteert als bedoeld in de Code van goede praktijk gebruik en montage 

steigers België. Onder vereiste opleidingen tabel 1 zijn opleidingseisen vastgesteld door het Belgische BESACC. Deze cursus 

voorziet in het opleidingstraject en examen volgens deze eisen.

3

Doelgroep:  Steigergebruiker die zelf monteert, ombouwt en demonteert. Die praktijkervaring wil opdoen en kennis wil verwerven van 

veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen.

Vooropleiding: Cursist beschikt over een verklaring van medische geschiktheid en is minimaal 18 jaar oud. 

Cursusinhoud:  Het theoretisch en praktisch voorbereiden op het examen volgens de door de AV021 vastgestelde eisen. De cursus wordt  afgesloten 

met een theoretisch en praktisch examen.

Doelstelling: Het afleggen van het examen volgens de gestelde eisen

Certificering: Na het behalen van het examen ontvangt u een persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar

Cursusduur: 1 dag inclusief examen

Cursusdata: In overleg

Cursus locatie: Layher NV, Mouterij 6, Kontich, België

Cursusprijs:  Info: mail@layher.be

  Deze cursus wordt gegeven door een extern bedrijf. Indien men gebruik wenst te maken van bestaande subsidieregelingen  

(o.a. winteropleiding of KMO) wordt de facturering ook door dit bedrijf uitgevoerd.

Deelnemers: Maximum 9 personen per groep

// BELANGRIJKE INFO
• De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

• U dient zelf zorg te dragen voor veiligheidsschoenen, helm, valbeveiliging en handschoenen

• De cursus wordt gegeven en getoetst door een extern bedrijf

• In het praktijkdeel wordt gebruik gemaakt van zowel Layher Allround-, Blitz- en Rolsteigermateriaal

•  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de gereserveerde opleiding zal volledige betaling plaatsvinden tenzij Layher zeven dagen van tevoren 

schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld
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PRODUCTTRAININGEN

WAAROM DEZE CURSUSSEN?
Het Layher productassortiment is zeer uitgebreid in zowel Allround-, Blitz- en Eventsystemen. Naast het standaardassortiment zijn er vele 

mogelijkheden en oplossingen die het werken met deze Layhersystemen nog slimmer, sneller of goedkoper maken. Om inzicht van deze 

toepassingen en mogelijkheden te geven heeft Layher voor Blitz en Allround een 1 daagse producttraining samengesteld.

LAYHER ALLROUND PRODUCTTRAINING
Doelgroep:  Personen die in de praktijk te maken hebben met het 

Allroundsysteem en verder willen specialiseren in de 

toepassingsmogelijkheden

Vooropleiding:  Voor deze cursus wordt van de cursist verwacht dat 

men ervaring heeft met het Layher Allroundsysteem

Doelstelling:  Het leren kennen van uitgebreide toepassingsmogelijk-

heden van het Layher Allroundsysteem en de 

mogelijkheden van deze systeemsteiger.

Cursusinhoud:  Uitgebreide productinformatie van het Layher Allround-

systeem en praktijk ervaring met een aantal oplossingen

Cursusduur: Eén dag

Cursusdata: In overleg

Cursus locatie:  Layher BV, Lissenveld 18, Raamsdonksveer, Nederland

 Layher NV, Mouterij 6, Kontich, België 

Deelnemers: Maximum 9 personen per groep

Cursusprijs: Info: mail@layher.nl

// BELANGRIJKE INFO
• De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel

• De cursus voorziet in een cursus syllabus

• De cursus wordt niet afgesloten met een examen

• Op basis van deze cursus wordt een “certificaat van deelneming” uitgereikt.

•  Deze cursus is een producttraining, hierbij wordt gemeld dat deze cursus geen alternatief is voor de certificering 

volgens de richtlijn steigers voor o.a. “Hulpmonteur steigerbouw” of “(1e) Monteur steigerbouw”

•  Voor het praktijkdeel dient U zelf zorg te dragen voor veiligheidsschoenen, helm, valbeveiliging en handschoenen

•  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de gereserveerde opleiding zal volledige betaling plaatsvinden tenzij 

Layher zeven dagen van tevoren schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld

// PROGRAMMA ONDERDELEN
•  Achtergronden van het systeem 

• Detail productinformatie

• Standaard configuraties

• Veiligheid bij montage en demontage

• Vloeren

• Overbruggingen

• Ladders en trappen

• Ondersteuningen

• Dak- en wandmogelijkheden

9
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LAYHER BLITZ PRODUCTTRAINING
Doelgroep:  Personen die in de praktijk te maken hebben met het 

Layher Blitz systeem en zich verder willen specialiseren in 

de toepassingsmogelijkheden

Vooropleiding:  Voor deze cursus wordt van de cursist verwacht dat men 

ervaring heeft met het Layher Blitzsysteem

Doelstelling:  Het leren kennen van uitgebreide toepassingsmogelijk-

 heden van het Layher Blitzsysteem en de mogelijkheden  

 van deze systeemsteiger.

Cursusinhoud:  Uitgebreide productinformatie van het Layher Blitz-

 systeem en praktijkervaring met een aantal oplossingen

Cursusduur: Eén dag

Cursusdata: In overleg

Cursus locatie: Layher BV Lissenveld 18 Raamsdonksveer, Nederland

 Layher NV Mouterij 6 Kontich België 

Deelnemers: Maximum 9 personen per groep

Cursusprijs: Info: mail@layher.nl

// BELANGRIJKE INFO
• De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel

• De cursus voorziet in een cursus syllabus

• De cursus wordt niet afgesloten met een examen

• Op basis van deze cursus wordt een “certificaat van deelneming” uitgereikt.

•  Deze cursus is een producttraining, hierbij wordt gemeld dat deze cursus geen alternatief is voor de certificering 

volgens de richtlijn steigers voor o.a. “Hulpmonteur steigerbouw” of “(1e) Monteur steigerbouw”

•  Voor het praktijkdeel dient U zelf zorg te dragen voor veiligheidsschoenen, helm, valbeveiliging en handschoenen

•  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de gereserveerde opleiding zal volledige betaling plaatsvinden tenzij 

Layher zeven dagen van tevoren schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld

// PROGRAMMA ONDERDELEN
•  Achtergronden van het systeem 

• Detail productinformatie

• Standaard configuraties

• Veiligheid bij montage en demontage

• Vloeren

• Overbruggingen

• Ladders en trappen

• Ondersteuningen

• Dak- en wandmogelijkheden

4.2
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Layher B.V.
Lissenveld 18
4941 VL RAAMSDONKSVEER (NL)
+31 (0)162 58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher N.V.
Mouterij 6 
2550 KONTICH (B)
+32 (0)15 31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be

Blitz steigersysteem

Allround
steigersysteem

Eventsystemen

Accessoires

Dak- en wand-
afscherming

Ondersteuning

Rolsteigers

Ladders en trappen
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