
BBL Monteur / 1e Monteur Steigerbouw

Profiteer van volledig 
gefaciliteerde BBL-opleidingen

Met de Richtlijn Steigers wordt voldaan aan de 
geldende wet- en regelgeving op uw vakgebied. Daar 
hoort ook de deskundigheid en de betrokkenheid 
van uw monteurs bij. Lerend werken levert extra 
gemotiveerde medewerkers op: salaris vanaf de 
eerste dag en in minder dan 2 jaar een echt diploma 
op zak, een leven lang geldig!

De echte doorzetter kan zelfs doorgaan voor 1e 
Monteur. Ervaren monteurs kunnen direct opgaan 
voor 1e Monteur Steigerbouw.

Via m’n vader rolde ik in de steigerbouw. 
Hij wilde alleen wel dat ik vakman werd. De 
BBL-opleiding is daarvoor ideaal. Je werkt 
en gaat regelmatig naar school. Een mooie 
balans tussen theorie en praktijk.
Dave Verschoor, 1e Monteur (MBO 3)

“ “



Wij zijn super tevreden over de manier waarop de leerlingen onder de vleugels van Opleidingsbedrijf  VSB 
een gedegen opleiding krijgen met fraaie balans tussen theorie en praktijk. Zo leer je pas echt een vak!
Klaas Kragt, directeur Yelloo

“

“
De voordelen op een rij
• Monteurs vanaf eerste dag bevoegd en inzetbaar
• Voor nieuwe en bestaande medewerkers
• Monteur Steigerbouw, 18 maanden werken en leren 
• 1e Monteur Steigerbouw, 24 maanden werken en leren
• Rijkserkend diploma met registratie in het Centraal Diploma Register
• Geen 5-jaarlijkse certificering
• Combinatie van leren en werken met begeleiding van een collega 

(leermeester)
• Op vaste locaties in Hoogeveen,  Dordrecht of in uw regio bij voldoende 

deelname
• Interessante subsidiemogelijkheden

Variant A
• Medewerker in dienst bij het steigerbedrijf
• Scholing en ondersteuning via het Opleidingsbedrijf VSB 

Variant B
• Medewerker in dienst bij het Opleidingsbedrijf VSB
• Detachering bij steigerbedrijf op basis van inleenovereenkomst
• Scholing en ondersteuning via het Opleidingsbedrijf VSB
• Mogelijkheid tot in diensttreden gediplomeerde werknemer bij  

steigerbedrijf

Opleidingsbedrijf VSB
Het Opleidingsbedrijf VSB is uw partner, als het gaat om de Beroeps Begeleidende Leerweg: lerend werken, waarbij u alle zorg(en) uit handen wordt genomen. 
Het opleidingsbedrijf VSB helpt u niet alleen bij het opleiden van nieuwe instroom naar gediplomeerde steigermonteurs maar biedt hiervoor ook verschillende 
opties. Zelfs detachering behoort daarbij tot de mogelijkheden. Daarmee is een langere proeftijd mogelijk bereikt en kan de overeenkomst zonder gevolgen 
worden opgezegd wanneer de leerling in de eerste 24 weken afhaakt. Werken met het Opleidingsbedrijf VSB biedt zo alleen maar voordelen.

Voor meer informatie
Neem contact op met het Opleidingsbedrijf VSB voor meer informatie of het 
maken van een afspraak. Meer informatie via www.opleidingsbedrijfvsb.nl


