Praktijkbeoordeling HHT
Vink aan wat van toepassing is:
LWB HHT initieel
LWB HHT hercertificering

Gegevens kandidaat:
Kandidaatnummer:
Naam + voorletter(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bedrijf:
Bedrijfsonderdeel:

De gecertificeerde 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 gecertificeerde 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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Beoordelingscriteria
1.

De kandidaat beheerst het nemen en verwijderen van veiligheidsmaatregelen met behulp van de
Handheld Terminal in samenhang met de procedurele maatregelen.
De kandidaat:
−
Kan de werkzone correct identificeren,
−
Neemt en geeft volgens de voorgeschreven procedures de juiste werkzone(s) buiten resp. in
dienst. Communiceert hierbij volgens de voorgeschreven procedures met TRLD en LLV.,
−
(De)blokkeert of laat (de)blokkeren volgens de voorgeschreven procedures de juiste werkzone(s).
Communiceert hierbij volgens de voorgeschreven procedures met TRLD en LLV.
−
Controleert de werkzonestatus, de gebruikerstatus, de wisselstatus en de verbindingstatus.
−
Benoemt, bedient en blokkeert wissels in de werkzone volgens de voorgeschreven procedures en
kan opdracht geven aan een LLV om wissels te bedienen of te blokkeren.
−
Benoemt en bedient volgens de voorgeschreven procedures grenswissels in overleg met de
TRLD.
−
Benoemt en bedient op de juiste wijze conflicterende wissels.
−
Benoemt en verricht de juiste handelingen om werktreinen toe te laten in de werkzone(s) en te
laten vertrekken uit de werkzone(s)

2.

De kandidaat kan de Handheld Terminal bedienen.

De kandidaat:
−
Kan de gebruikerstatus en de controle van het icoon aflezen.
−
Kan de functie “Overdracht eigendom” toepassen.
−
Kan de zone identificeren, nemen, teruggeven, overdragen, accepteren, (de)blokkeren, de status
van de zone aflezen en controleren of de werkzone ge(de)blokkeerd is.
−
Kan wissel blokkeren, deblokkeren, status wissel aflezen, wissel bedienen en controleren of wissel
ge(de)blokkeerd is.
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Beoordelingslijst HHT
Naam kandidaat:

Naam gecertificeerd praktijkbeoordelaar:

Doel
Met dit beoordelingsformulier wordt de kandidaat beoordeeld op zijn vaardigheden in het gebruik van de
Hand Held Terminal en het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen die genoemd zijn in de WBI.
Werkzone …………………….. vul hier de werkzone(s) in die van toepassing is / zijn.

Handeling van de LWB op de HHT
Aanzetten GSM-R telefoon
Aanzetten HHT
Inloggen in HHT
Communicatie met treindienstleider over afstemming werkzaamheden
en opmaken WECO
Nemen werkzone(s) …………………..door de LWB

Beoordelingsmoment
1
2
3
4

Blokkeren van werkzone ………..……door de LWB
Nemen werkzone ………………………door de LWB
Blokkeren van werkzone(s)……………door de LWB
LWB geeft opdracht aan de LLV om de werkzone te blokkeren
Opdracht geven aan de LLV om de werkzaamheden te starten
Opdracht/toestemming geven aan de LLV om een wissel in zijn
werkzone te sturen
Ontvangen van de LLV dat de werkzaamheden zijn beëindigd
Werkzone terug krijgen van de LLV
Deblokkeert werkzone …………………………..
Werkzone ………………………… teruggeven aan de TRDL
Communicatie met de TRDL
Communicatie met de LLV
Treindienstleider verzoeken om grensmaatregelen van wissel op te
heffen omdat wissel een conflicterend wissel is (M)
Wissel omsturen naar de juiste stand
Wissel blokkeren
Wissel deblokkeren
Controleren de status van wissel
Controleren de status van werkzones
Werkzone overdragen aan een LWB via de |HHT
Toelaten van rail-wegvoertuig
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Naam kandidaat

Naam praktijkbeoordelaar

Handeling van de LWB op de HHT

Beoordelingsmoment
1
2
3

4

Toelaten en vertrekken van werktrein
In- en uitzetten rail-wegvoertuig
Storingssituaties oplossen
*indien van toepassing (M) zie onder
Reageren op storingen en foutmeldingen die kunnen optreden tijdens
het werken met de HHT (M) zie onder
Tijdens het uitvoeren van bovenstaande opdracht kunnen één of meerdere storingen
optreden. Mogelijk voorkomende storingen zijn:
― Verbindingstoring;
― Inlogprobleem;
― Wissel niet lokaal bedienbaar;
― Werkzone kan niet teruggegeven worden aan de treindienstleider.
De LWB kan:
― Mogelijke oorzaak bepalen en handelingen laten verrichten om de storingen op te heffen.
― Communiceren met de betrokken veiligheidsfunctionarissen over de storing.
Situatie1: Geen verbinding tussen HHT en systeem
Mogelijke oorzaak:
―
Verbindingstoring
Reactie LWB:
― Controleer GSM-R toestel
― Reset de HHT
― Probeer het op een ander locatie
― Vervang de HHT

Situatie2: LWB kan werkzone niet nemen
Mogelijke oorzaak:
― HHT in verkeerde RBC ingelogd op de A15 tracé
Reactie LWB:
― Bekijk status van de werkzone
― Log uit en log opnieuw in de juiste RBC (alleen op de A15 tracé)
Situatie3: LWB kan werkzone niet deblokkeren
Mogelijke oorzaak:
― Eén of meerdere wissels in de werkzone zijn nog geblokkeerd
Reactie LWB:
― Bekijk status van de werkzone en wissels

Situatie4: Wissel komt, na lokale bediening door de LWB, niet in de eindstand
Mogelijke oorzaak:
― Controleert de status van het wissel
― Controleert of er niets tussen de tongen ligt?
Reactie LWB:
― Bekijk status van het wissel
― Stuur wissel weer in oude stand en probeer opnieuw
― Volgende sturing biedt geen oplossing, bel TRDL en SMC
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Naam kandidaat:

Naam gecertificeerd praktijkbeoordelaar:

Beoordelingsmoment 1
Datum
Werkplek
Resultaat

voldoet aan alle criteria
Voldoet niet aan alle criteria
Voor beoordelingsmoment 1 is het volgende afgesproken:

Handtekening kandidaat:

Handtekening gecertificeerd praktijkbeoordelaar:

Beoordelingsmoment 2
Datum
Werkplek
Resultaat

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

Handtekening kandidaat:

Handtekening gecertificeerd praktijkbeoordelaar:

Beoordelingsmoment 3
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Datum
Werkplek
Resultaat

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

Handtekening kandidaat:

Handtekening gecertificeerd praktijkbeoordelaar:

Beoordelingsmoment 4
Datum
Werkplek
Resultaat

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

Handtekening kandidaat:
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