Checklist beoordeling DAV-1 leerwerktraject
Naam DAV-1

:

Naam Mentor

:

Activatiedatum traject

:

Certificaatnummer

:

Geldigheidsdatum certificaat :
Verloopdatum certificaat

:

Randvoorwaarden voor beoordeling

Artikel

Is er een ingevulde en getekende leerwerkovereenkomst (Scf-502) aanwezig?

1.1

Is er een ingevulde en getekende verklaring (SCf-504) aanwezig?

1.2

Zijn van alle dagen logboeken aanwezig en zijn deze leesbaar?

1.3

Vallen alle logboeken binnen de geldigheid van het certificaat en nà de

1.4

Voldoet

activatiedatum?
Zijn er dagen dubbel ingevoerd en zo ja, zijn ook uren dubbel ingevoerd?

1.5

Heeft de DAV-1 voldaan aan de eisen qua dagen en uren?

1.6

- tenminste 120 pakuren
- tenminste 30 pakuur in containment
- tenminste 40 dagen van tenminste 1 pakuur
Zijn alle opdrachten uitgevoerd en leesbaar aangeleverd?

1.7

Heeft de mentor de DAV-1 tijdens het traject aantoonbaar minimaal één keer

1.8

bezocht op de projectlocatie?
Inhoudelijke beoordeling; logboeken
Komt het aantal ingevoerde pakuren overeen met de pakuren op de logboeken?

voldoet
2.1

Vervolgvel

Bevatten de logboeken de in- en uitgangstijden van het werkgebied van de DAV-

2.2

1?
Bevatten de originele logboeken de naam en handtekening van de DTA?

2.3

Staat de uitvoeringsdatum op de originele logboeken?

2.4

Bevatten de logboeken de adresgegevens van de locatie? Dit mag ook zijn

2.5

aangegeven op het aanvullende logboek, mits het aanvullende logboek volledig is
ingevuld en ondertekend en de naam van de DTA overeenkomt met het originele
logboek.
Bevatten de logboeken de aard en een beschrijving van de uitgevoerde

2.6

werkzaamheden, (wat is er gedaan, wat is verwijderd, containment / open lucht,
risicoklasse)? Dit mag ook zijn aangegeven op het aanvullende logboek, mits het
aanvullende logboek volledig is ingevuld en ondertekend en de naam van de DTA
overeenkomt met het originele logboek.
Zijn naderhand gemaakte aanvullingen op logboeken geparafeerd door de

2.7

verantwoordelijke DTA?
Komt de naam en handtekening van de verantwoordelijke DTA op het

2.8

aanvullende logboek overeen met de naam op het originele logboek?
Inhoudelijke beoordeling; opdrachten
Zijn op alle opdrachten de bevindingen van de verantwoordelijke DTA

voldoet
3.1

beschreven?
Zijn op alle opdrachten de dagtekening van uitvoering én een handtekening van

3.2

de verantwoordelijke DTA gezet?
Zijn van alle data waarop opdrachten zijn afgetekend logboeken aanwezig?

3.3

Is de opdracht uitgevoerd in de range van de werkzaamheden die op het logboek

3.4

staan? Met andere woorden: is de uitvoering van de opdracht mogelijk geweest?
Komt de naam van de DTA op de opdrachten overeen met de naam van de DTA
op het originele logboek?

3.5

Vervolgvel

Overig
Zijn er bijzonderheden opgevallen m.b.t. de veiligheid of Arbo technische zaken in
dit traject?
Zijn er andere zaken opgevallen of van belang?
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4.1

