Toetstermen aanvullende module rolsteiger

Vaktechnisch
Eindterm
1

p/t

Opmerking

Voor gebruik (of voor vervoer naar de locatie)
visueel controleren (o.a. op beschadigingen en
keuringen)

2

t/p

Op juiste manier sorteren en vervoeren onderdelen

Checken of gewicht niet te

van de rolsteiger. Voorkomen beschadigingen.

hoog is voor vervoer; goed
vastbinden en voldoen aan
wegenreglement

3

t

Afzetten werkplek

4

p

Uitvoeren LMRA

5

p

Gebruik PBM’s (in ieder geval helm)

6

p

Opbouw rolsteiger: wielen in 1e opbouwframe

7

p

Twee horizontaal schoren op juiste wijze met wielen

Twee personen

aan het frame bevestigen en tweede frame met
wielen gemonteerd hieraan verbinden.
8

p

Eerst horizontaal schoor en dan de eerste 2
diagonale schoren en bordes plaatsen, als laatst de
andere 2 diagonale schoren plaatsen.

9

p

Wielen op rem zetten en de basis horizontaal
afstellen.

10

p

Stabilisatoren op juiste wijze monteren.

11

p

Opbouw frames aan de zijkant aangeven /
aanpakken, plaatsen en borgen.

12

p

Horizontaal op kniehoogte eerst dan de 2 diagonale
schoren achter plaatsen.

13

P

Bordes plaatsen.

14

P

2 diagonale schoren voor plaatsen. Horizontaal
terug

15

P

Opbouw frames aan de zijkant aangeven /

Juist en niet te veel bukken

aanpakken, plaatsen en borgen
16

P

Horizontaal eerst, dan de 2 diagonale schoren
achter plaatsen.

17

P

Bordessen plaatsen. Luiken moeten naar buiten

Op juiste manier tillen

opslaan.
18

P

2 diagonale schoren voor plaatsen. Horizontaal
terug. Touw omhoog

19
20

P
P

Leuningframes, horizontale schoren en de kantplank

Op juiste wijze vastknopen en

aan de kopse kant ophijsen

hijsen

Horizontaal schoren moeten van binnenuit geplaatst
zijn op de juiste hoogte.
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21

P

Rolsteiger afbreken: achtereenvolgens kantplank,

Op juiste wijze vastknopen en

schoren en leuningframes demonteren en aan de

laten zakken

kopse kant laten zakken.
22

P

Horizontale schoor plaatsen op kniehoogte en
voorste diagonalen demonteren

23

P

Bordessen een voor een eruit halen en op een juiste
wijze aangeven

24

P

Achterste diagonalen demonteren en dan
horizontaal schoor

25

P

Opbouwframes demonteren

26

P

Horizontale schoor plaatsen op kniehoogte en
voorste diagonalen demonteren

27

P

Bordes een eruit halen en op een juiste wijze
aangeven

28

P

Achterste diagonalen demonteren en dan
horizontaal schoor

29

P

Opbouwframes demonteren en aangeven

30

P

Stabilisatoren op juiste wijze demonteren

31

P

Diagonalen, bordes en achterste diagonalen
demonteren

32

P

Een opbouwframe demonteren en wielen
verwijderen

33

P

Horizontale schoren demonteren ander frame
demonteren en wielen verwijderen

34

P

Pionnen en helm opruimen

35

P

Kijk goed of de materialen op de juiste wijze ZIJN
gesorteerd en teruggeplaatst.

36
37

p
t

Zowel tussentijds als aan einde werkdag de

Rekening houden met

werkplaats goed achterlaten.

omstanders

Weten wat te doen bij onverwachte situaties en

Weten wanneer de

ongelukken

leidinggevende gebeld moet
worden
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