
INTERNATIONAL QUALITY CONSULTANCY 

IQC is een zakelijk dienstverlener. Wij doen 
kwaliteit en kwantiteit controles op het gebied 
van steigerbouw en isolatie in de bouw en 
industrie. Daarnaast nemen wij examens af 
voor diverse vakbekwaamheids profielen 
conform ISO 17024. Onze dienstverlening is 
gericht op het verhogen van de veiligheid en 
het bewaken van de kwaliteit in de bouw en 
scheepsbouw, offshore, en industrie. 
 
IQC is gevestigd in Kapelle (Zeeland) met 
deskundige inspecteurs en adviseurs verspreid 
over Europa. Wij kennen veiligheid en zijn goed 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
binnen uw bedrijfstak. Wij combineren onze 
praktijkervaring en expertise van de lokale 
wetten en normen, waardoor u verzekerd bent 
van de beste partner en een gedegen 
consultant. U kunt rekenen op onze 
deskundigheid en zeer uitgebreide vakkennis. 
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: +31(0)113 – 276008 
Website: www.IQC-Safety.com 
E-mail: info@IQC-Safety.com 

 

INSPECTIE VAN 
ROLSTEIGER- 
ONDERDELEN 
EXAMENPROFIEL 

 

 
 

 



DOELGROEP 
Het examen is bedoeld voor personen die zijn 
belast met het inspecteren van 
rolsteigeronderdelen 

DE WET 
De Europese unie en dus alle lidstaten hebben 
vastgelegd dat, de werkgever / verhuurder 
verantwoordelijk is voor een veilig 
arbeidsmiddel. Wanneer dit arbeidsmiddel 
onderheven is aan slijtage dient deze zo vaak 
te worden geïnspecteerd door een deskundig 
persoon als noodzakelijk wordt geacht.  

HET CERTIFICAAT 
Wanneer u bij IQC het examen “Inspectie van 
Rolsteiger onderdelen” (IRO) met voldoende 
resultaat heeft afgerond, krijgt u een DNV 
persoonscertificaat. Hiermee kunt u uw 
vakbekwaamheid als inspecteur aantonen. Met 
dit certificaat heeft u bewezen de kennis en 
kunde te bezitten om alle onderdelen die 
betrokken zijn bij het arbeidsmiddel rolsteigers 
te inspecteren op onvolkomenheden.  

LOCATIE 
IQC verzorgt het examen “IRO” op eigen locatie 
of op locatie bij de klant. 

GELDIGHEID 
Gezien de risico’s en de technische 
ontwikkelingen binnen het vak steigerbouw, is 
een DNV persoonscertificaat 5 jaar geldig. 
Indien u het certificaat wilt verlengen, kunt u 
zichzelf laten hercertificeren. Zo blijft u altijd op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het 
vakgebied.  
 
 
 
 
 

 
EINDTERMEN 
Na het behalen van het examen “IRO” is de 
kandidaat: 
 
 bekend met de bij rolsteigers gebruikte 

onderdelen en kan deze benoemen;  
 in staat rolsteigeronderdelen te inspecteren 

aan de hand van de geldende normen en 
voorschriften;  

 in staat de gebreken die ontstaan zijn door 
onjuist gebruik te herkennen en kan advies 
geven om dit te voorkomen;  

 in staat de inspecties uit te voeren en 
schriftelijk vast te leggen met gebruik van 
de door de Waarborgcommissie 
goedgekeurde inspectielijst. 

 
Voor meer informatie kunt u altijd kijken op 
onze website: www.IQC-Safety.com. 
 
EXAMENDUUR 
Het gehele examen duurt 1,5 uur: 0,5 uur 
theorie- en 1,0 uur praktijkexamen. Het praktijk 
gedeelte bestaat uit het zelfstandig inspecteren 
van 10 onderdelen met behulp van een 
inspectielijst.  
 
Type examen voor “IRO”: 
 Regulier examen (klassikaal theorie 

examen) 
 Eén op één examen (regulier theorie 

examen maar met één kandidaat per 
toezichthouder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOSTEN 
Voor actuele prijzen over de verschillende 
typen examens kunt u het beste contact met 
ons opnemen. www.IQC-Safety.com 

GEADVISEERDE ERVARING 

 Minimaal voorbereidend beroepsonderwijs 
denk- , lees- en schrijfniveau; 

 Ervaring met de opbouw en het gebruik van 
rolsteigers. 

VOORWAARDEN EXAMEN 

 Minimaal 18 jaar oud 
 Per examen groep maximaal 10 personen 
 Het benodigde examenmateriaal en locaties 

moeten voldoen aan de exameneisen en 
het reglement van DNV. Deze informatie is 
te vinden op www.IQC-Safety.com. 

AANMELDEN 
Aanmelden is mogelijk door een ingevuld 
aanmeldingsformulier naar ons te sturen of met 
ons contact op te nemen.  
 
Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op:  
 

www.IQC-Safety.com 
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