Vink aan wat van toepassing is:

 Krukken GMcn initieel
 Krukken GMcn hercertificering

Gegevens kandidaat:
Kandidaat-nummer:
Naam + voorletter(s):

N.B.
Beoordeling door een
gecertificeerd
praktijkbeoordelaar

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bedrijf:
Bedrijfsonderdeel:

De praktijkbeoordelaar verklaart dat de
kandidaat in de praktijk heeft laten zien dat hij
aan alle beoordelingscriteria voldoet:
Naam + voorletter(s):
Handtekening bevoegd
praktijkbeoordelaar:
Handtekening namens
verantwoordelijk
werkgever:
Datum:

De praktijkbeoordelaar heeft van de volgende
informant(en) gebruik gemaakt:
Naam informant 1: ………………………………….
Naam informant 2: …………………………………

De kandidaat verklaart dat de beoordeling met
hem besproken is:
Naam kandidaat:
Handtekening kandidaat:
Datum:
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Beoordelingslijst
Naam kandidaat

Naam praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment
1
2
3
4

Criteria
Voorbereiding
Algemene Kennis
1. De kandidaat herkent een ééndelig wissel.
2. De kandidaat ken de handelswijze benoemen bij het krukken van
verschillende typen wisselsstellers

NSE

Ebi-switch

vaSIG UNISTAR HR

3. De kandidaat kan gegrendelde wissels, ontspoortongen; stopontspoorblokken; en ontspoorplaten herkennen.
4. De kandidaat kan aangeven wanneer een wissel niet gekrukt mag worden.
Dit betreft in ieder geval:

een gekoppeld wissel waarbij één van beide zijden zich bevindt in een in
dienst zijnd spoor;

wissels die leiden naar een in dienst zijnd spoor (grenswissels); en



verbod op krukken/ toestemming tot krukken in VTI en/ of
beeldinstructie
5. De kandidaat kan geklemde wissels en wisselsturingen als gevolg van
beveiligingsmaatregelen herkennen op de beeldinstructie.
6. De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een beeldinstructie en
een werkplekontrekkingstekening (WOT)
Het krukken van een ééndelige wissel
1a. Krukken van wissel met wisselsteller type NSE, de kandidaat:
a. brengt de wisselkruk aan in het krukgat
b. verwijdert zo nodig vreemde voorwerpen tussen de wisseltong en de
aanslagspoorstaaf
c. draait de wisselkruk in de richting, die de wisseltongen doet bewegen;
d. draait de wisselkruk zover door tot een “klik” wordt gehoord en veel
weerstand wordt ondervonden
e. controleert of de wisseltongen zich in de juiste eindstand bevinden;
f. neemt de wisselkruk uit de wisselsteller;
g. Indien een wisselkruk kastje aanwezig is, moet de kruk hierin worden
opgeborgen.
1b. Krukken van wissel met wisselsteller type EBI-switch, de kandidaat:
a. opent het krukdeksel en duwt de hendel in de wisselsteller in verticale
positie
b. brengt de wisselkruk aan over de vierkante pen
c. verwijdert zo nodig vreemde voorwerpen tussen de wisseltong en de
aanslagspoorstaaf
d. draait de wisselkruk in de richting, die de wisseltongen doet bewegen;
e. draait de wisselkruk zover door tot het mechanisme blokkeert;
f. controleert of de wisseltongen zich in de juiste eindstand bevinden;
g. neemt de wisselkruk uit de wisselsteller.
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Criteria
Voorbereiding
1c. Krukken van wissel met wisselsteller type vaSIG UNISTAR HR,
de kandidaat:

Beoordelingsmoment
1
2
3
4

a. neemt vooraf de werkschakelaar in de WAK;
b. loopt de gehele tong na en controleert dat er zich geen voorwerpen
bevinden die het krukken kunnen belemmeren;
b. ontgrendelt het krukklepje door de afsluitstrip naar boven te draaien;
c. zet de schakelaar in de gewenste stand (RIGHT- wissel linksleidend en v.v.)
d. steekt de handel over de stift van de noodbediening en beweeg de handel
heen en weer in de richting van de dubbele pijl tot de wisseltongen zijn
omgesteld;
e. draait de wisselkruk zover door tot het mechanisme blokkeert;
f. controleert of de wisseltongen zich in de juiste eindstand bevinden;
g. zet de schakelaar weer in de midden-stand “Motor”, leg de kruk weer op zijn
plaats;
h. sluit het klepje en breng het hangslotje weer aan. Neem de werkschakelaar
in de WAK.
1d. Krukken van GW 1:15 NG (laag tongprofiel) met 2 wisselstellers,
de kandidaat:
a. Krukt steller 1 voor ~ 50%
b. Krukt steller 2 voor 100%
c. Krukt steller 1 voor de resterende 50%
1e. Krukken van GW 1:18,5 NG (laag tongprofiel) met 3 wisselstellers,
de kandidaat:
a.
b.
c.
d.
e.

Krukt steller 1 voor ~ 50%
Krukt steller 2 voor ~ 50%
Krukt steller 3 voor 100%
Krukt steller 2 voor de resterende 50%
Krukt steller 1 voor de resterende 50%

2. De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen,
belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en)
3. Kandidaat geeft aan dat hij de wisselkruk uit de wisselsteller verwijderd
voordat het wissel bereden wordt.
Uitwisselen veiligheidsberichten bij het krukken van wissels
1. De kandidaat:
a. hanteert op juiste wijze de berichtenstructuur inclusief dienstuitdrukkingen;
b. maakt juist gebruik van het NATO-spelalfabet bij het krukken van wissels;
c. benoemt taak en voertuig;
d. benoemt locatie en wisselnummer;
e. benoemt de stand van het wissel;
f. benoemt de gewenste stand;
g. benoemt de vraag om toestemming om het wissel te mogen krukken;
h. benoemt de bevestiging van deze toestemming;
i. benoemt de stand waarin het wissel na passeren wordt achtergelaten.
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Naam kandidaat

Naam praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment 1
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 2 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat

Handtekening praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment 2
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 3 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat
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Beoordelingsmoment 3
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 4 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat

Handtekening praktijkbeoordelaar

Beoordelingsmoment 4
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Het volgende is afgesproken:

Handtekening kandidaat
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