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Deze bijlage is een bindend document van EFESC 

EFESC Verificatie Systeem 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie voor de rol van EFESC-verificateur 

 

 Rol als verificateur 

Verificateurs ondersteunen de kwaliteit van beoordelingen die door beoordelaars worden geleverd, om 

ervoor te zorgen dat EFESC-kwalificaties worden geleverd in overeenstemming met de voorgeschreven 

vereisten, terwijl ze beoordelaars en centra voorzien van begeleiding, ondersteuning en actuele sector-

expertise. 

 

Verantwoordelijkheden en Rapportering 

Verificateurs zijn verantwoordelijk voor en rapporteren aan hoofdverificateur(s) volgens de planning zoals 

bepaald en aangegeven door het Nationaal Agentschap. 

 

In partnerlanden waar het aantal beoordelaars laag is, kan het voldoende zijn om slechts één verificateur aan 

te wijzen. Hij of zij fungeert dan als hoofdverificateur in EFESC-bijeenkomsten en workshops (zie hieronder). 

 

Taken van de verificateur 

• Verificatiebezoeken afleggen bij beoordelaars, ervoor zorgen dat de kwalificaties worden uitgevoerd, 
geïmplementeerd en geïnterpreteerd volgens de vereiste EFESC-normen 

• Bevestigen dat beoordelaars voldoen aan de huidige criteria om door EFESC te worden goedgekeurd, 
inclusief beroepscompetenties en voortdurende professionele ontwikkeling door middel van technische 
evaluatie en verificatie. 

Het EFESC-verificatiesysteem is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging van EFESC. 

(Hoofd) Verificateurs zorgen voor een goede kwaliteit van beoordelingen door middel van 

beoordelaarsverificaties. Dit zijn dan ook belangrijke informatiebronnen.  

(Hoofd) Verificateurs verspreiden informatie van EFESC-niveau naar Examencentra en Nationale 

Agentschappen en brengen ook aandachtspunten uit verificaties, die van algemeen belang zijn, onder 

de aandacht van het Standaardcomité. 
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• Het invullen van een schriftelijk verslag van elk verificatiebezoek met behulp van de huidige EFESC-
documentatie, het verstrekken van kopieën aan de beoordelaar, het Examencentrum en het Nationaal 
Agentschap, en indien nodig feedback geven 

• Verificatierapporten ter beschikking te stellen voor inspectie zoals vereist door EFESC. 

• Uitvoeren van 'Technische Evaluaties' van toekomstige of reeds actieve beoordelaars. 

• Assisteren bij de organisatie van regelmatige evenementen voor technische updates, standaard/norm 
bepaling en/of beoordelaarstrainingen in samenwerking met de hoofdverificateurs en het Nationaal 
Agentschap en/of EFESC-team voor kwaliteitsborging. 

• Indien nodig deelnemen aan de oproepprocedure en onderzoeken. 

 

Competenties van een verificateur 

Een verificateur 

• Begrijpt het controleproces (technische en procedurele kwesties) 

• Heeft beroepsbekwaamheid, d.w.z. praktische bekwaamheid in kettingzaagwerk, en begrijpt de 

relevante sector 

• Heeft minimaal ECC3 (ECC4 wordt geadviseerd) 

• Heeft ervaring met beoordelen en/of controleren 

• Heeft goede sociale vaardigheden (samenwerking, conflictoplossing, zelfreflectie etc.) 

 

 

Aanwerving van een verificateur 

Verificateurs worden aangesteld door de hoofdverificateur en goedgekeurd door het Nationaal Agentschap. 

Als er slechts één verificateur is, wordt hij of zij aangesteld door het Nationaal Agentschap. Het voldoen aan 

de criteria wordt regelmatig gecontroleerd tijdens NA-audits door EFESC. 

 

 

  



 
 

 
 
Mei 2021  3 

 

 

Specificatie voor de rol van EFESC-hoofdverificateur 

 

Rol als hoofdverificateur 

Hoofdverificateurs worden aangesteld door Nationale Agentschappen (NA), zodat het NA kan verzekeren 

dat: 

• Er wordt voldaan aan het EFESC-beleid voor kwaliteitsborging door ondersteuning en begeleiding te 

bieden aan lokale Examencentra, verificateurs en beoordelaars. 

• Alle theoretische en praktische beoordelingen, uitgevoerd binnen EFESC Examencentra, zijn eerlijk, 

consistent, geldig en voldoen aan de vereisten van de kwalificatienormen. 

 

Het is mogelijk dat een hoofdverificateur  (HV) ook een verificateur is. Als er meer dan één HV in een land is 

(d.w.z. een Comité van hoofdverificateurs), moet één vertegenwoordiger voor EFESC-vergaderingen worden 

aangewezen als contactpersoon voor het Standaardcomité. 

Elk Nationaal Agentschap zorgt ervoor dat er minimaal één HV is. 

 

Taken van de hoofdverificateur 

• Verificateurs aanwijzen in samenspraak met het Nationaal Agentschap 

• Ondersteuning, coördinatie en monitoring van de activiteiten van het verificateurs team, inclusief 

training en ontwikkeling 

• Controle van het beoordelings- en verificatieproces voor Nationale Agentschappen, in overeenstemming 

met de criteria van het EFESC-handboek 

• Verstrekking van controlerapporten, inclusief constructieve feedback aan de verificateurs, 

Examencentra, Nationale Agentschappen en de EFESC-accreditatiecommissie, zoals vereist 

• Ondersteuning en begeleiding naar EFESC, Nationale Agentschappen en Examencentra op het gebied 

van verificatie- en kwaliteitsborgingskwesties, verificateurs en beoordelaars goedkeuren en ontwikkeling 

van kwalificatienormen zoals vereist. 

• Bijwonen van vergaderingen van het EFESC-standaardcomité (SC) en rapporteren aan de Nationale 

Agentschappen 
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Competenties van een hoofdverificateur 

Een hoofdverificateur: 

 

• Moet in het Engels kunnen lezen en communiceren (of mits een vertaler) 

• Heeft beroepsbekwaamheid, d.w.z. praktische bekwaamheid in kettingzaagwerk, en begrijpt de 

relevante sector 

• Heeft minimaal ECC3, of ECC4 als het niveau wordt aangeboden door het Nationaal Agentschap. 

• Heeft aantoonbare (sector) ervaring als beoordelaar, praktische verificatie/controle en kwaliteitsborging 

• Kent en begrijpt wat er in het EFESC-handboek staat 

• Kent en begrijpt het administratieve systeem en procedures (extern en intern) 

• Begrijpt het controleproces (technische en procedurele kwesties) 

• Heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden (samenwerking, conflictoplossing, zelfreflectie 

enz.) en methodologische vaardigheden 

• Heeft goede modererende vaardigheden die nodig zijn om teamvergaderingen te houden om de 

standaard/norm bepaling te coördineren, trainingssessies en andere updates en ontwikkelingen voor 

Nationale Agentschappen, Examencentra, verificateurs en beoordelaars te coördineren en te modereren 

• Is bereid om op de hoogte te blijven van persoonlijke vaardigheden, ontwikkelingen in de sector en 

eventuele training die nodig is om de rol van EFESC hoofdverificateur te vervullen 

 

Aanwerving van een hoofdverificateur  

HV's worden voorgedragen door het Nationaal Agentschap. Het Nationaal Agentschap benoemt de HV.  

Het voldoen aan de criteria wordt regelmatig gecontroleerd tijdens NA-audits door EFESC. 
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EFESC Verificatie Schema 

 

Verificateur Versie 

 

 

 

 

Hoofdverificateur versie 

 


