(Her)toets
Beoordelen Infrabeschikbaarheid
bij WBI-/TSB-aanvragen
Werkgeversverklaring

Nummer

Datum

Titel

Pag.

1.3

14-04-2015

Werkgeversverklaring Beoordelen Infrabeschikbaarheid (BI)

1/3

1

Beschrijving

1.1

Doel werkgeversverklaring

Voor de initiële toetsing en de hertoetsing van de kritische taak ‘Beoordelen
Infrabeschikbaarheid bij WBI-/TSB-aanvragen’ moet een werkgeversverklaring worden
opgesteld. Met deze werkgeversverklaring geeft u als werkgever aan dat de kandidaat voldoet
aan de criteria van de taak.
Deze werkgeversverklaring geeft u af nadat de vakinhoudelijk leidinggevende de
praktijkbeoordelingslijst ‘Werkhouding en gedrag’ heeft ingevuld en ondertekend. Gebruik
hiervoor het document Praktijkbeoordelingslijst Werkhouding en gedrag.

1.2

Criteria werkgeversverklaring

In de werkgeversverklaring moeten een aantal onderwerpen beschreven worden, namelijk:






Bij welk bedrijf, bij welke afdeling en in welke functie de kandidaat werkzaam is.
Of het de initiële certificering of de hercertificering betreft.
Of de kandidaat voldoet aan de criteria zoals gesteld door railAlert voor de betreffende
taak:
o de BI-taak naar behoren en met regelmaat uitvoert of zal uitvoeren (minimaal 1x
per maand voor WBI en minimaal 1x per jaar voor TSB (test of echt));
o functioneert op WEB-4 werk- en denkniveau (niveau MBO-4): volledig zelfstandig,
middenkaderniveau, met brede inzetbaarheid of specialisatie, heeft een technische
opleiding (voeg voor het initiële traject altijd bewijzen toe);
o de juiste werkhouding en gedrag laat zien (zie praktijkbeoordelingslijst);
o Nederlands spreekt en schrijft op het niveau van B1 CEFR (= gemeenschappelijk
Europees referentiekader voor talen, (laag) gemiddeld niveau)/2F Cie Meijerink:
begrijpt belangrijkste punten uit teksten over vertrouwde zaken, redt zich goed in
de meeste situaties, beschrijft/bespreekt ervaringen, gebeurtenissen,
verwachtingen en geeft redenen, meningen, verklaringen.
Bij hercertificering: of de kandidaat over een geldig certificaat beschikt op het moment van
de aanvraag.

De brief is ondertekend door de directie/manager van het bedrijf en is afgedrukt op briefpapier
van het betreffende bedrijf.
Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een werkgeversverklaring beschreven.
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Voorbeeld Werkgeversverklaring (WGv)

Gegevens van het bedrijf
Gegevens van de schrijver van de brief

Gegevens van BTC:
BTC
Postbus 165
3800 AD Amersfoort
Of per e-mail

Onderwerp:
Werkgeversverklaring certificering/hercertificering Beoordelen Infrabeschikbaarheid (BI)
(P. Klaassen)
Geachte heer/mevrouw,
Met deze werkgeversverklaring verklaart het management van ProRail dat de heer P.
Klaassen, werkzaam als medewerker bij onze afdeling Infrabeschikbaarheid regio West,
voldoet aan de criteria BI zoals gesteld door railAlert. Dit blijkt uit de volgende punten:








P. Klaassen is werkzaam als medewerker Infrabeschikbaarheid bij ProRail.
Hij/zij voert de BI-taak naar behoren en met regelmaat uit of zal deze uitvoeren
(minimaal 1x per maand voor WBI en minimaal 1x per jaar voor TSB (test of echt)).
Hij/zij functioneert op WEB-4 werk- en denkniveau (niveau MBO-4).
Hij/zij laat de juiste werkhouding en gedrag zien (zie praktijkbeoordelingslijst).
Hij/zij spreekt en schrijft Nederlands op het niveau van B1 CEFR (=
gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen, (laag) gemiddeld
niveau)/2F Cie Meijerink.
Hij/zij beschikt over een geldig certificaat BI (alleen her).

Als bijlage sturen wij mee:
 Het CV van de kandidaat (alleen initieel).
 Bewijsstukken van het opleidingsniveau (alleen initieel).
 De door de vakinhoudelijk leidinggevende ondertekende praktijkbeoordelingslijst
Werkhouding en gedrag
 Een kopie van het geldende certificaat (alleen her).
Met vriendelijke groet,

T. Pietersen
Manager Infrabeschikbaarheid, regio West
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