Praktijkbeoordeling Werkzone Leider Veiligheid (WLV)

Vink aan wat van toepassing is:

 WLV initieel
 WLV hercertificering

Gegevens kandidaat:
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
Criteria
1
2
3
4
De kandidaat kan aangeven waarvoor hij als WLV verantwoordelijk is en wat het belang van zijn
taak is. Hij kent de taken en verantwoordelijkheden van de functionarissen waarmee hij
samenwerkt
Hij geeft er in de praktijk blijk van dat hij handelt conform de eisen en
verantwoordelijkheden die voor hem en de functionarissen waarmee hij werkt
zijn vastgelegd en de beschreven veiligheidsprocedures.

De kandidaat kan goed omgaan met het ontvangen van een veiligheidsinstructie en kan een
goede veiligheidsinstructie geven aan personeelwaarvoor hij verantwoordelijkheid draagt
1.

2.

3.

4.

Hij kan het belang van een duidelijke veiligheidsinstructie aangeven en laat
in de praktijk zien dat hij zorgvuldig omgaat met veiligheidsinstructies die hij
krijgt en geeft.
Hij begrijpt de veiligheidsinstructies van de Lwb en kan beoordelen of hij
voldoende informatie en de juiste informatie heeft om zijn taak verantwoord
uit te voeren
Hij kan de veiligheidsinstructie van de Lwb doorgeven aan de medewerkers
in zijn werkgebied op een zodanige wijze dat zij precies weten wat er wel en
niet mag. Hij checkt of de informatie goed is overgekomen
Hij kan bij de communicatie met de Lwb en de medewerkers in zijn
werkgebied op correcte wijze de gespreksregels en het NATO alfabet
toepassen (conform de TSI Operations)

Kan de door de Lwb aangegeven veiligheidsmaatregelen correct en met inzicht in de
consequenties voor zijn taak uitvoeren.
1.
2.

3.

Kent de begrippen links en rechtsleidend wissel en kan in de praktijk goed
beoordelen of een wissel links of rechtsleidend ligt
Kan aangeven hoe een werkzone schakelaar werkt, en op welke wijze de
grens van de werkzone kenbaar wordt gemaakt. Kan een werkzonetekening
lezen
Meldt het spoor na afloop van de werkzaamheden vrij en onbelemmerd aan
de Lwb

Kent de gevaren van spanningvoerende delen en weet hoe daar mee om te gaan
Kan de gevaren uitleggen aan de medewerkers in zijn werkgebied en kan
aangeven welke maatregelen moeten worden genomen

Houdt zich nauwlettend aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Houdt toezicht op
de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen door de medewerkers in zijn werkgebied
conform de WBI en neemt zo nodig maatregelen.
1.

2.

Inspireert de medewerkers in zijn werkgebied tot goed veiligheidsgedrag en
spreekt ze zo nodig effectief aan. Effectief wil zeggen; zodanig dat de
medewerkers hun gedrag in overeenstemming brengen met het gewenste
gedrag. Neemt zo nodig contact op met de Lwb voor maatregelen
Toont voorbeeldgedrag; houdt zich consequent aan de regels en verkregen
veiligheidsinstructie. Bij noodzakelijke afwijkingen van de regels neemt hij
contact op met de Lwb.

Evalueert de werkzaamheden
Hij stelt na afloop van de werkzaamheden met Lwb en de ploegleden vast of de
werkzaamheden correct zijn verlopen. Noteert en rapporteert verbeterpunten
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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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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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