Praktijkbeoordeling Werkhouding en gedrag
‘Beoordelen infrabeschikbaarheid bij WBI-/TSB-aanvragen´

Vink aan wat van toepassing is:



BI Initieel
BI hercertificering

NB
Beoordeling door de
Vakinhoudelijk leidinggevende

Gegevens kandidaat:
Naam + voorletters:

………………………………...

Geboortedatum:

…………………………………

Geboorteplaats:

…………………………………

Bedrijf:

…………………………………

Bedrijfsonderdeel:

…………………………………

De praktijkbeoordelaar verklaart dat de kandidaat in
de praktijk heeft laten zien dat hij aan alle
beoordelingscriteria voldoet:
Naam + voorletters:

……………………………….

.
Handtekening:

……………………………….

Datum:

………………………………..

De praktijkbeoordelaar heeft van de volgende
informanten gebruik gemaakt:
Naam informant 1:

……………………………….

Naam informant 2:

……………………………….
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Beoordelingslijst
Naam kandidaat

Naam praktijkbeoordelaar

criteria

beoordelingsmoment
De taak uitvoeren met de juiste werkhouding en
adequaat gedrag laten zien V = voldoende, O =
onvoldoende

Criteria
1

Veiligheidsbewust
De kandidaat laat in zijn gedrag zien dat hij zich bewust is
van (aanvaardbare) risico’s op het gebied van veiligheid en
kan hiernaar handelen:

a



heeft aandacht voor veiligheidsrisico’s voor zichzelf en
zijn omgeving bij het uitvoeren van de dagelijkse
werkzaamheden (denken):

b



is in staat (veiligheids)risico’s in te schatten en daarover
te adviseren (denken);

c



is erop gericht de veiligheid van zichzelf en zijn omgeving
te borgen (doen);

d



werkt volgens afspraken, procedures, wet- en regelgeving
(doen);

e



kan in veiligheidskritische situaties handelend optreden
(doen);

f



is in staat de omgeving aan te spreken op onveilig gedrag
en onveilige situaties (verbinden).

2

Oplossingsgericht en besluitvaardig zijn
De kandidaat:

a



maakt ook in onoverzichtelijke situaties verantwoorde
keuzes (doen)

b



spreekt een duidelijk standpunt uit (doen).

c



signaleert kansen en problemen, neemt hierin beslissingen
en zet zaken gericht om in actie (doen).

3

Plannen en organiseren
De kandidaat:

a



1

2

3

overziet de werkzaamheden, deelt deze planmatig in
(acties, tijd, middelen), stelt prioriteiten, bewaakt de
voortgang (denken, doen).
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4

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

Handtekening praktijkbeoordelaar
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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

Handtekening praktijkbeoordelaar
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