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ECC-beoordelaars moeten beschikken over relevante industriële ervaring /
beroepsmatige deskundigheid (bewijs van vaardigheden met een kettingzaag), hetzij
met het gebruik en/of het aanleren van de vaardigheden als kettingzaaggebruiker in
verhouding tot de kwalificatie.
U moet ook houder zijn van de ECC-kwalificatie als kandidaat en moet voldoen aan de
bijkomende vereisten vermeld in de gedragscode voor beoordelaars.
U moet dan bij uw Nationaal Agentschap een aanvraag indienen om erkend te worden
als ECC-beoordelaar. Het is aanbevolen om zodra u contact hebt opgenomen, een
bezoek te brengen aan uw Nationaal Agentschap en een aantal beoordelingen bij te
wonen voor u beslist om beoordelaar te worden.
Bewijs van technische bekwaamheid / industriële geloofwaardigheid:
Uw technische vaardigheden voor de desbetreffende kwalificatie moeten ook worden
bevestigd met een technische beoordeling voor u kan verder gaan.
Hiermee zal de reikwijdte van je begrip en kennis van je gekozen kwalificatie beoordeelt
worden door een auditor aangewezen door het Nationaal Agentschap.
Bewijs van beoordelaar / examinator kwaliteiten:
Je vaardigheden in beoordelingsmethodiek moeten ook geëvalueerd worden en
bewijzen dat dit met succes is bereikt. Dit zal normaalgezien bevestigd worden met
een ‘piloot beoordeling’ (= 1e verificatie) door de hoofdverificateur van het Nationaal
Agentschap.
Als deze ‘screening’ succesvol is verlopen kan je naar de volgende stap:
Zodra je erkend bent als ECC-beoordelaar, ontvang je een bevestigingsbrief, een
certificaat enz. die 3 jaar geldig blijven vanaf de datum van erkenning. Het Nationaal
Agentschap registreert je ook bij EFESC.
Om ‘actief’ te blijven als ECC-beoordelaar moet je minimum om de 3 jaar
geverifieerd worden door een auditor aangeduid door het Nationale Agentschap.
Het is noodzakelijk om minstens 1 update / standaard -evenement georganiseerd door
het Nationaal Agentschap (of examencentrum) bij te wonen in die 3 jarige periode.
Je zal je technische kennis continu bijschaven (verdere professionele ontwikkeling) in je
expertisegebied.
Je moet in het bezit zijn van minstens één ECC niveau hoger dan hetgene je gaat
beoordelen (tenzij houders van ECC3 of ECC4 die geen mogelijkheid hebben om een
hoger niveau te bereiken).
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Samenvatting:
1. Bewijzen voorleggen van een relevant aantal jaren praktische ervaring als
geschoold kettingzaaggebruiker (of instructeur).
2. In het bezit zijn van minimum één ECC-niveau hoger dan het te beoordelen niveau
3. Een geldig EHBO-attest aangepast aan bosbouw / boomverzorging bezitten.
4. Alle vereiste documenten opsturen naar het National Agentschap met een
aanvraag om aanvaard te worden als beoordelaar.
5. Slagen voor een technische beoordeling van de praktische vaardigheden/kennis. Deze
beoordeling moet worden uitgevoerd door een verificateur.
6. Slagen voor een opleiding beoordelaar of bewijs hebben van ervaring / evaluatie /
certificering als beoordelaar.
7. Een beoordeling van een ECC kandidaat uitvoeren onder toezicht en gementord
door de verificateur.

Hierna zal je geregistreerd worden door het Nationaal Agentschap en EFESC.

Naam:

Datum:

Ondertekening voor akkoord:

Rijksregisternummer:
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