Praktijkbeoordeling BBD

Vink aan wat van toepassing is:

 BBD initieel
 BBD 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
1
2
3
4

Criteria
Voorbereiding
Beoordelen van de instructie op veilige uitvoerbaarheid.
1. Controleert de instructie op fouten en ontbrekende informatie met betrekking tot:

normen uit de geldende wet- en regelgeving;

de uitvoerende veiligheidsorganisatie;

de aangeleverde documenten;

gegevens van de locale situatie;

de verschillende middelen en de gevolgen daarvan voor het (de)activeren
en (ont)sleutelen van overwegen.
2. Onderbouwt met de juiste argumenten (zie bullet 1 t/m 5 onder 1) waarom de
instructie wel of niet geaccepteerd wordt:

Beschrijft en licht toe wat er fout is of ontbreekt

Geeft de consequenties aan van fouten of ontbrekende punten

Geeft suggesties ter verbetering
3. Bepaalt of de werkzaamheden wel of niet veilig zijn uit te voeren aan de hand
van een praktische veiligheidstoets (LMRA)

Verzorgen van de veiligheidsinstructie aan de bestuurder
4. Voert op een duidelijke en overtuigende wijze een veiligheidsinstructie uit:

Maakt gebruik van de juiste documenten

Hanteert een logische opbouw

Sluit aan op het niveau van de doelgroep

Controleert (tijdens en/of aan het einde) door het stellen van
controlevragen of de bestuurder de instructie begrepen heeft

Uitvoering

Begeleiden van het spoorvoertuig op een veilige wijze
5. Begeleiden van het spoorvoertuig op een veilige wijze:

Controleert de aanwezigheid van een geldige keuringsticker

Rijdt conform de voertuiginstructie

Beoordeelt, bedient en berijdt de infra-elementen correct

Kent de relevante seinen op BD spoor

Past de veiligheidscommunicatie correct toe

Past de regels en procedures m.b.t. rijden op bd spoor toe

Plaats beveiligingsmiddelen conform procedures en instructies

(de-)activeert de werkzoneschakelaar in opdracht van de LWB
6.

M
M
M
M

Adequaat handelen in bijzondere situaties. Het betreft situaties die afwijken van
de gegeven instructie, de schriftelijke instructie/tekeningen en
calamiteitensituaties

Herkent bijzondere situaties
M

Past bestaande procedures en regels toe m.b.t. het handelen in
bijzondere situaties
M
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Criteria
Toezichthouden op naleving van veiligheidsmaatregelen
7.

Beoordelingsmoment
1
2
3
4

Op effectieve wijze aanspreken van mensen op naleving van de
veiligheidsmaatregelen.

Benoemt wat er gebeurd en geeft de mogelijke consequenties aan

Geeft op basis van de situatie de noodzakelijk opdracht(en)

Communiceert over het inzetten, verplaatsen en uitzetten van
spoorvoertuigen met de juiste mensen.

Beëindiging

Evalueren van de veiligheidsmaatregelen
8.

Evalueren van het veiligheidsproces met LWB/LLV/Gmcn na afloop van het
werk.

Benoemt/legt vast de verbeterpunten m.b.t. de veiligheidsmaatregelen en documenten

Vraagt de LWB/LLV/Gmcn naar de ervaringen met veiligheidsmaatregelen
 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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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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