Praktijkbeoordeling VHM/GRW

Vink aan wat van toepassing is:

 VHM/GRW initieel
 VHM/GRW 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:
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
Voorbereiding
De kandidaat kan aangeven waarvoor hij als veiligheidsman/grenswacht verantwoordelijk is en
wat het belang van zijn taak is. Hij kent de taken en verantwoordelijkheden van de functionarissen
in de veiligheidsorganisatie waar hij mee samenwerkt. Hij kent de voor zijn taak geldende
formulieren en voorschriften
1. De VHM/GRW laat zien dat hij handelt conform de eisen en
verantwoordelijkheden die voor hem en de functionarissen waarmee hij
samenwerkt zijn vastgelegd.
2. De VHM/GRW houdt zich aan de beschreven veiligheidsprocedures.
3. De VHM/GRW houdt zich consequent aan de regels
De kandidaat kan goed omgaan met het ontvangen van een veiligheidsinstructie en kan een
goede veiligheidsinstructie geven aan het ploeglid/de ploegleden waarvoor hij verantwoordelijk is
4. De VHM/GRW geeft het belang van een duidelijke veiligheidsinstructie aan
M
5. De VHM/GRW laat zien dat zorgvuldig wordt omgegaan met de
veiligheidsinstructie die hij ontvangt en geeft
6. De VHM/GRW vertoont voorbeeldgedrag
7. Op basis van de gegeven veiligheidsinstructie van de LWB, LLV of VGC-U
beoordeelt de VHM of hij de werkzaamheden veilig kan laten uitvoeren in
veiligheidsniveau PW-VHM
8. Op basis van de gegeven veiligheidsinstructie van de LWB, LLV of VGC-U
beoordeelt de GRW of hij de werkzaamheden veilig kan laten uitvoeren
9. De VHM/GRW benoemt de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen vanuit
de informatie en documenten
10. De VHM/GRW spreekt bij afwijkingen en/of opmerkingen de LWB, LLV of
VGC-U aan
M
11. De VHM/GRW geeft een veiligheidsinstructie waarbij hij duidelijk spreekt, in
een rustig tempo en voor iedereen verstaanbaar
12. De VHM/GRW verzorgt de veiligheidsinstructie met de volgende aspecten:
12.1 de looproute van en naar de werkplek
12.2 de activiteiten en de volgorde hiervan
12.3 de te nemen veiligheidsmaatregelen
12.4 bereiken van de veilige wijkplaats
12.5 de waarschuwingsmethode voor naderend treinverkeer (VHM) en/of
bij het naderen van de zonegrens (GRW)
13. De VHM/GRW controleert of de veiligheidsinstructie door iedereen is
begrepen door het stellen van controlevragen over de
veiligheidsorganisatie en -maatregelen
14. De VHM controleert op de werkplek of de zichttijd en de wijkplaats voldoen
aan de eisen
15. De GRW controleert op de locatie of de werkplek voldoet aan de eisen cf.
instructie
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Beoordelingsmoment
1
2
3
4

Criteria
16. Bij inzet als Grw onder GW controleert de Grw :
1. of is voldaan aan de eisen die gelden voor een veilige wijkplaats
2. bij toepassing van een ovw.installatie als GW of de activiteiten binnen
maximaal 25 meter vanuit de ovw.bevloering plaatsvinden
3. of daadwerkelijk ingrijpen mogelijk is bij niet opvolgen van het signaal van
de GW in relatie tot de groepsgrootte
Uitvoering

De kandidaat kan de door de LWB/LLV, WBU of VGC-U aangegeven veiligheidsmaatregelen in de taak
van VHM correct uitvoeren

17. De VHM draagt oranje waarschuwingskleding
18. De VHM past afhankelijk van de werksituatie het juiste waarschuwingsmiddel
toe:

18.1 hoorn
18.2 rode vlag
18.3 mondfluit
18.4 schouderklop

M
M
M

19. De VHM let geconcentreerd op het treinverkeer. Hij laat zich niet afleiden (geen
mobiele telefoon/muziek etc.)
20. De VHM waarschuwt tijdig voor treinverkeer

21. De VHM past afhankelijk van de werksituatie het juiste waarschuwingssignaal
toe:

21.1 werkspoor
21.2 nevenspoor
21.3 werkhervatting
21.4 gevaar (ploeglid en trein)

M

22. De VHM controleert of het ploeglid na het signaal voor vrijmaken de
gevarenzone verlaat met meenemen van materiaal en gereedschap
23. De VHM controleert of het ploeglid de wijkplaats pas verlaat nadat hij het
hervattingsignaal heeft gegeven
De kandidaat kan de door de LWB/LLV, WBU of VGC-U aangegeven veiligheidsmaatregelen in de taak
van GRW correct uitvoeren
24. De GRW draagt oranje waarschuwingskleding

25. De GRW past afhankelijk van de werksituatie het juiste waarschuwingsmiddel
toe:

25.1 hoorn
25.2 rode vlag
25.3 mondfluit
25.4 afbakening

M

M
M

26. De GRW let geconcentreerd op dat de ploegleden niet zone A of B naderen. Hij
laat zich niet afleiden (geen mobiele telefoon/muziek etc.)
27. De GRW past afhankelijk van de werksituatie het juiste waarschuwingssignaal
toe:

27.1 nevenspoor
27.2 gevaar
De kandidaat houdt zich in zijn taak als VHM/GRW nauwlettend aan de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen. Houdt toezicht op de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen door de
medewerker(s) in zijn werkgebied volgens de instructie en neemt zo nodig maatregelen

28. De VHM/GRW controleert of iedereen zich houd aan de gemaakte afspraken
en corrigeert op effectieve wijze de personen die afwijken. Effectief wil zeggen
dat het ploeglid/de ploegleden zich weer gedraagt/gedragen volgens voorschrift
en zijn aanwijzingen. Hij escaleert zo nodig naar de LWB, LLV of VGC-U
M
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29. De VHM/GRW toont voorbeeldgedrag
30. De VHM/GRW wijkt niet af van de gegeven veiligheidsinstructie. Weet dat en
wanneer hij bij afwijkingen de LWB, LLV of VGC-U moet aanspreken
M
31. De VHM/GRW legt het werk stil als de veiligheid niet geborgd is

M

32. De VHM/GRW kan de regels toepassen die gelden voor
veiligheidscommunicatie bij uitwisselen van veiligheidsberichten

Beëindiging
De kandidaat draagt bij aan een goede evaluatie van de veiligheidsorganisatie

33. De VHM/GRW evalueert na afloop van het werk met de LWB, LLV of VGC-U:
33.1 Benoemt wat goed en fout ging in het veiligheidsproces van het werk
33.2 Benoemt de verbeterpunten in het veiligheidsproces van het werk
33.3 Doet suggesties om de kwaliteit van de veiligheid te evalueren
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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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