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Naam kandidaat: Feedback commentaar naar kandidaat   
&   Resultaat (Groen of Rood)         

 Beoordelingscriteria ECC1 
 KETTINGZAAGONDERHOUD EN AFKORTTECHNIEKEN: AANBEVOLEN GELEIDERLENGTE 30 – 38 KM (12”-15”) 

                                                                       Max. toegestane tijd - 60min  
ECS1-1 Bescherm jezelf (PBM) en anderen rond je op het werk – Kandidaat draagt aangepaste PBM’s voor onderhoud, tekent RA 

& toont ID: 

1:1 Veiligheidsschoeisel k  

1:2 Gepaste oog (& gehoor) bescherming k 

1:3 Persoonlijke /Bedrijfs EHBO Kit – op elke werkplek  k 

1:4 Handschoenen aangepast aan het werk   

ECS1-2 Routine / dagelijks kettingzaagonderhoud 

 Kandidaat controleert de functionaliteit van de 
veiligheidsvoorzieningen (motor uit): 

  

2A:1 Kettingrem k 

2A:2 Anti-vibratie rubbers/veren  

2A:3 Veiligheidsketting  

2A:4 Gashendelbeveiliging k 

2A:5 Uitlaat wijst weg van de bediener  

2A:6 Kettingvanger k 

2A:7 Leesbaarheid van de veiligheidsstickers/symbolen  

2A:8 Rechterhandbescherming  

2A:9 Linkerhandbescherming  

2A:10 Beschermhoes  

2A:11 Goed gemarkeerde aan/uit knop  

 Kandidaat maakt de gehele ketting scherp (Beoordelaar 
zorgt voor voorbeelden als de zaag reeds scherp is):  

   

2B:1 
Ketting wordt gecontroleerd op schade en compatibiliteit 
met geleider en tandwielen 

 

2B:2 
Beiteltanden worden onder de correcte hoeken gescherpt 
met een vijl van de juiste afmeting met gepast handvat 

k 

2B:3 Gelijke lengte van de beiteltanden blijft behouden  

2B:4 Indien nodig vijlbraam verwijderen  

2B:5 
Hoogte en vorm van de dieptestellers gecontroleerd / 
bijgewerkt 

k 

 Kandidaat onderhoud het zaagblad (beoordelaar voorziet 
voorbeelden als het zaagblad al in goede toestand is): 

  

2C:1 Rechtheid van de geleider wordt gecontroleerd  

2C:2 
Ongelijkheid/beschadigingen/blauw geworden/barsten 
worden geconstateerd  

k 

2C:3 Bramen worden verwijderd en randen bijgewerkt  

2C:4 
Groef ( dieptecontrole ) en oliegaatjes worden 
schoongemaakt  

 

2C:5 Indien mogelijk wordt het neuswiel gesmeerd  

2C:6 Geleider wordt gedraaid om sleet te beperken  

2D:1 
Tandwiel wordt gecontroleerd op beschadiging en slijtage: 
 

  

2D:2 
Kettingrem wordt schoongemaakt en gecontroleerd (indien 
beschadigd eerst herstellen of labelen met ‘eerst herstellen 
voor gebruik’): 

k  

2D:3 
Kandidaat monteert ketting, zaagblad en zijplaat op de juiste 
manier. (Beoordelaar controleert het vastdraaien van de 
moeren) 

  

2E:1/2 
Luchtfilter wordt schoongemaakt en gecontroleerd: De 
kandidaat: verwijderd het vuil rond de luchtfilter en reinigt 
de luchtfilter terwijl de carburateurinlaat wordt beschermd  

  

 Periodiek / wekelijks onderhoud: te controleren items (of voorziene voorbeelden door beoordelaar worden gecontroleerd) 

2F:1/2/
3 

Repeteerstarter reinigen/controleren/spanning testen    
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ECS1-3 Zorg voor je eigen veiligheid (pbm) en dat van anderen op de werkplek– Kandidaat draagt aangepaste PBM’s voor het zaagwerk  

3:1 Zaag beveiligde broek k  

3:2 Zaag beveiligd schoeisel k 

3:3 Helm indien aangewezen  k 

3:4 Oog- en gehoorbescherming k 

3:5 Handschoenen aangepast aan het werk  

3:6 Geen losse, bijkomstige kleding  

3:7 Fluitje/GSM/Radio  

 Werkplanning en wat te doen in geval van nood - De kandidaat herkent de gevaren van de werkplek en het te verzagen hout 

3:8 RISICOANALYSE - Terreinverkenning, TOELICHTING, 
PLANNING  NOODPROCEDURE – informatiecontrole 

k 
 

ECS1-4 Werking veiligheidsvoorzieningen controleren – Kandidaat controleert kettingzaag op de toestand, scherpte en veiligheid: 

4:1 Koude/warme start methode (grond/”been klem”)   

4:2 
Veilige startafstand van brandstof (min. 1m. of meer 
volgens nat. voorschriften, niet morsen, overdruk lossen) 

 

4:3 Kettingrem testen met draaiende ketting k 

4:4 
Kettingolietoevoer testen (bv. oliespoor op hout of 
aanwezigheid op kettingschakels) 

 

4:5 Ketting stil bij stationair toerental (ketting kruipt niet)  

4:6 
Aan/uit knop controleren (indien niet stilleggen op choke-
stand en machine labelen met ‘niet te gebruiken’ ) 

 

4:7 Kettingspanning na warmdraaien controleren  

ECS1-5 Voldoet aan wet- en regelgeving qua natuur & milieu volgens nationale normen – Kandidaat controleert: 

5.1 
Bescherming van flora & fauna, water en specifieke 
omstandigheden van vervuiling/schade, plaatskeuze 
brandstofoplag  

k  

ECS1-6 Inspecteren van het hout en het gebruik van veilige afkorttechnieken 

 Kandidaat gaat hout, met enige spanning maar niet dikker dan het zaagblad lang is en volgens opgegeven maten afkorten . Min. 10 

afkortzaagsneden moeten getoond, zowel met duwende als trekkende ketting, inclusief minimaal 2 x met een verticale steektechniek.  
6:1 Controle van de werkplek en het te verzagen rondhout    

6:2 Veilige houding (in balans)  

6:3 Zaagblad uitgelijnd om nauwkeurig te zagen  

6:4 Hoofd/hals mogen niet in de lijn van ketting/zaagblad k 

6:5 Juist gebruik van gashendel voor veiligheid en efficiëntie   

6:6 Linker duim om de draagbeugel  

6:7 Gebruik van steektechniek waar ruimte beperkt is  

6:8 
Volgorde van de zaagsneden voorkomt het klemmen van de 
zaag of ongecontroleerde reactie van het hout 

 
 

6:9 De zaagsneden van druk- en trekzijde komen mooi samen  

6:10 
Juist gebruik kettingrem: opzetten bij verplaatsing, als 
machine wordt neergezet of wordt gelost met één hand 

 
 

6:11 Veilig terugnemen van de zaag uit de zaagsnede  

6:12 
Ergonomie: rechte rug, gebruik van de benen om de zaag te 
controleren, buigen van de knieën 

 

ECS1-7 Keuze en gebruik van geschikte hulpmiddelen – Kandidaat demonstreert het gebruik van hulpmiddelen om hout te verplaatsen: 

7:1 Correcte houding tijdens heffen   
7:2 Vermijden van heffen door te schuiven, rollen, hefboom...  

7:3 De werkplek wordt veilig en netjes achtergelaten  
 

DATUM & LOKATIE:  

Duur beoordeling (min): Uur start: Uur stop: Totaal: 

Resultaat: Nog niet competent 
(Kritieke fouten of niet verbeterde 
gecumuleerde kleinere fouten) 

Competent  
(Enkel gecorrigeerde kleinere fouten 
tijdens beoordeling) 

Naam kandidaat (schrijf en teken): 
Rijksregisternummer: 
Commentaar kandidaat op feedback en 
resultaat: 

                                                                                                                  Akkoord naam op website 
website                                  

                                                                                                                                                     
 

Beoordelaar  (schrijf en teken):                                                                                       RRN: 
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