Praktijkbeoordeling taak Technisch Leider Baan
Praktijkbeoordelaar
Gegevens kandidaat:
Kandidaatnummer:
Naam + voorletter(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Bedrijf:
Bedrijfsonderdeel:

Instructie voor de beoordelaar:
De werkgever beoordeelt of de kandidaat
voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, aan de
hand van de beoordelingslijst. Neem van
tevoren de beoordelingslijst met de kandidaat
door en maak afspraken over de tijdsduur van
de beoordeling en over het moment van de
nabespreking. De beoordeling eindigt met een
gesprek, waarbij u de kandidaat feedback geeft
over het behaalde resultaat.
Per beoordelingscriterium geeft u aan:
dit criterium is voldoende of dit criterium is
onvoldoende.

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

Datum:

Indien u een criterium als onvoldoende
beoordeelt, onderbouwt u uw oordeel.
U stuurt/mailt de eerste twee ingevulde en
ondertekende pagina’s van de beoordelingslijst
op naar BTC. De beoordeling zelf bewaart u in
uw eigen dossier.

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

…………………………………..

Handtekening
kandidaat:

…………………………………..

Datum:

…………………………………..

De volgende beoordelaars hebben de aanmelding
beoordeeld:
Naam beoordelaar 1: ………………………………….
(eventueel)
Naam beoordelaar 2: …………………………………...
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Werkgeversverklaring toelatingsvoorwaarden
De werkgever verklaart dat de medewerker:
 in staat is om een onafhankelijk oordeel over de kandidaat uit te spreken.
 niet de praktijkopleider zal zijn van de te beoordelen kandidaat (De relatie tussen
praktijkbeoordelaar en de te beoordelen kandidaat moet een zuiver en objectief oordeel mogelijk
maken).
 beschikt over minimaal het certificaat TL Baan (er geldt een overgangssituatie bij de start).
 een dienstverband heeft bij een door ProRail erkende aannemer.

Naam verantwoordelijk leidinggevende:

…………………………………….

Handtekening verantwoordelijk leidinggevende: …………………………………….

…………………………………….

Plaats, datum:
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Beoordelingslijst Praktijkbeoordelaar taak Technisch Leider Baan
Datum

Naam kandidaat

Naam verantwoordelijk leidinggevende

Criteria

Voldoende

Onvoldoende

Kan de vakbekwaamheid van de medewerker inhoudelijk goed
beoordelen (met behulp van de beoordelingsinstrumenten van
railAlert)
1

Kan aangeven waarom de te beoordelen aspecten die op de
beoordelingslijst van de TLB van belang zijn. Kan aangeven wat de
risico’s zijn bij niet juist uitvoeren van de taak en aangeven waarom
iets geregeld is zoals het geregeld is.

2

Weet waarop hij moet letten om een beoordeling om de
vakbekwaamheid te kunnen opmaken.
Kan het beoordelingsproces goed uitvoeren op basis van kennis
van beoordelingstechnieken en – vaardigheden

5

Kent de veel voorkomende fouten bij het beoordelen (bijvoorbeeld
halo- en horn effect, vooroordelen, stereotypen, selffulfilling prophecy
e.d.) en kan aangeven hoe deze te vermijden.

6

Kan goed en objectief observeren.

7

Kan veiligheidsgedrag en -attitude aspecten die bepalend zijn voor
veilig werken goed beoordelen.
Beoordeelt met de juiste instelling/attitude

10

Laat zich niet beïnvloeden door externe factoren; toont zich
standvastig, objectief en betrouwbaar.
Stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van de bedrijfsbelangen voor
zover die strijdig zijn met de te beoordelen vakbekwaamheidseisen
en belangen van de te beoordelen medewerker.

11

Gaat open en eerlijk op zoek naar het aanwezige niveau van
vakbekwaamheid.

12

Is zich bewust van het belang van de beoordeling voor de
spoorwegveiligheid.

13

Is doortastend en in staat door te vragen.

14

Kan de betrokken kandidaat op zijn gemak te stellen.
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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

Eventueel vervolg beoordelingsmoment
Datum
Werkplek
Resultaat

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

Handtekening kandidaat
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