Praktijkbeoordeling Gereedschapmachinist (Gmcn)

Vink aan wat van toepassing is:
Gmcn initieel

Gegevens kandidaat:

Gmcn hercertificering

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
Beoordelen van de aangeleverde instructie op veilige
uitvoerbaarheid.
1. Controleert de instructie op fouten en ontbrekende informatie met betrekking tot:
1.1 Normen uit de geldende wet- en regelgeving
1.2 De uitvoerende veiligheidsorganisatie
1.3 De aangeleverde documenten
1.4 Gegevens van de lokale situatie
2. Onderbouwt met de juiste argumenten (zie bullet 1 t/m 4 onder 1) waarom de
instructie wel of niet geaccepteerd wordt:
2.1 Beschrijft en licht toe wat er fout is of ontbreekt
2.2 Geeft de consequenties aan van fouten of ontbrekende punten
2.3 Geeft suggesties ter verbetering

In bedrijf nemen van het spoorvoertuig
3. Controleren van de technische staat inclusief de remwerking:
3.1 Kennis van het voertuig
3.2 Herkent storingsindicaties en/of gebreken
3.3 Herstelt gebreken of laat deze herstellen
3.4 Controleert de beremming van het voertuig
3.5 Voert de juiste seinvoering
3.6 Controleert op aanwezigheid van geldige certificaten en keuringen
4.

M
M
M

Vaststellen of veiligheidsvoorzieningen juist zijn ingesteld:
4.1 De instelling van hoogte – en zijwaartse begrenzing
4.2 Volgens de normen die van toepassing zijn conform wet en regelgeving M
4.3 Volgens de normen die van toepassing zijn conform bedieningsinstructies
4.4 Volgens de instructie van de LWB/LLV/BBD

Uitvoering

Bedienen en verplaatsen van het spoorvoertuig
5.

Bedienen en verplaatsen van het spoorvoertuig op veilige wijze
5.1 Inzetten van het voertuig op de Railinfra
5.2 Rijdt conform de voertuiginstructie
5.3 Beoordeelt en berijdt de infra – elementen en overwegen correct
5.4 Bedient een enkelvoudig wissel op juiste wijze
5.5 Informeert de LWB over de stand van infra – elementen wanneer deze door
de Gmcn gewijzigd is
5.6 Volgt de relevante seinen op buitendienstgesteld spoor op
M
5.7 Voert de communicatie (gesprekdiscipline en bediening
communicatieapparatuur) correct
5.8 Rijdt volgens de procedures en regels op buitendienstgesteld spoor
5.9 Communiceert over de voortgang met LWB/LLV/BBD
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Beoordelingsmoment
1
2
3
4

Criteria
6. Adequaat handelen in bijzondere situaties (afwijken van gegeven instructie,
schriftelijk instructie/tekeningen en calamiteiten situaties).
6.1 Herkent bijzondere situaties
M
6.2 Past bestaande procedures en regels toe m.b.t. het handelen in bijzondere
situaties
M

Beëindiging

Evalueren van de veiligheidsmaatregelen
7.

Evalueren van het veiligheidsproces met LWB/LLV/BBD na afloop van het
werk.
7.1 Benoemt zijn verbeterpunten m.b.t. de veiligheidsmaatregelen/documenten
7.2 Meldt zijn ervaringen met LWB/LLV/BBD met m.b.t. veiligheidsmaatregelen
7.3 Doet suggesties om de kwaliteit van de veiligheid te verbeteren
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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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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
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Handtekening praktijkbeoordelaar
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