EFESC Verificatieformulier versie 2016
Naam beoordelaar:

RRN:

Naam verificateur:

RRN:

Naam kandidaat:

RRN:

ECC niveau:

Datum:

A: Heeft de beoordelaar

Ja

Locatie:

neen

Opmerkingen

A1. faciliteiten en middelen (nodig voor de
beoordeling) beschikbaar en veilig te gebruiken?
A2. Een riscoanalyse uitgevoerd met kandidaat,
akkoord, vervolledigd en getekend?
A3. De identiteit van de kandidaat gechecked?
A4. Gechecked of de kandidaat specifieke behoeften
heeft?
A5. De beoordelingsprocedure duidelijk aan kandidaat
meegedeeld?
A6. Duidelijke aanwijzingen aan de kandidaat gegeven
tijdens de beoordeling?
A7. Punten besproken op aanmoedigende manier
zonder de kandidaat te gaan leiden?
A8. De beoordeling onopvallend begeleid?
A9.Het beoordelingsblad aangevuld naarmate de
beoordeling vorderde ( incl. feedback ) ?
A10. De kandidaat op hoogte gebracht van het
resultaat van de beoordeling?
A11. De kandidaat heldere evaluatiefeedback
gegeven over de beoordeling?
A12. De kandidaat aangemoedigd om verklaring en/of
advies te zoeken over het resultaat van de
beoordeling?
A13. De kandidaat om commentaar en een
handtekening verzocht?
A14. Indien nodig, gewenste administratie voor de
kandidaat ingevuld?
B: Over het technische begrip van de verschillende onderdelen tijdens de demonstratie heeft de beoordelaar
B1. De beoordelingscriteria correct geïnterpreteerd
volgens de EFESC-normen.
B2.. Alle relevante criteria volgens de EFESC-normen
beoordeeld?
B3. Zich verzekerd dat de prestatie van de kandidaat
overeen kwam met de EFESC normen?
C: Tijdens het ondersteunende gesprek met de kandidaat, kan deze bevestigen dat:
C1. De beoordelaar de kandidaat op zijn gemak heeft
gestelt?
C2. De beoordelaar de kandidaat volledig
informeerde over wat er verwacht werd?
C3. De kandidaat zich gerust voelde om uitleg te
vragen als hij/zij niet begreep wat er gevraagd werd?
C4. Het beoordelingsresultaat volledig werd
verklaard?

Handtekening kandidaat

Gelieve alle items in te vullen. Is er iets niet van toepassing tijdens de audit, noteer dan ‘NVT’

EFESC Verificatieformulier versie 2016
Naam beoordelaar:

Datum:

Feedback besproken met beoordelaar:
Pt.No:

Positieve punten – Vermeld het item nr. en becommentarieer:

Pt.No:

Verbeterpunten - Vermeld het item nr. en becommentarieer:

Actie door (afspraak):

Commentaar beoordelaar

Verklaring beoordelaar: Ik ga akkoord met de inhoud van dit verslag en aanvaard de aanbevelingen van de verificateur.

Handtekening beoordelaar:

Datum:

Handtekening verificateur:

Datum:

Gelieve alle items in te vullen. Is er iets niet van toepassing tijdens de audit, noteer dan ‘NVT’

