Algemene voorwaarden
Gecertificeerd ECC-assessor
De European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) is eigenaar van het ECC
(European Chainsaw Certificate). De doelstelling van het ECC is om duidelijke en
transparante kwaliteitsstandaarden voor motorkettingzaagcertificering neer te zetten
binnen Europa, ter bevordering van veiligheid, vakmanschap en mobiliteit. Om dit te
bereiken is een operationeel en duurzaam certificeringssysteem uitgewerkt. Landelijk
opererende National Agency’s, geaccrediteerde ECC-Certificeringscentra én ECCassessoren dragen hiertoe bij.
IPC Groene Ruimte is door EFESC geaccrediteerd als National Agency (hierna NA). IPC
volgt daarmee zoveel mogelijk de normen die zijn vastgelegd in het EFESC-handboek.
Begrippen:
Een ECC-assessor is een persoon die verantwoordelijk is voor het beoordelen van ECCexamenkandidaten volgens de geldende EFESC-richtlijnen.
De ECC-assessor voert zijn/haar werkzaamheden zelfstandig uit, of als lid van een team
van ECC-Assessoren. Hij/zij is in dienst van een geaccrediteerd ECCCertificeringscentrum en/of kan als externe ingehuurd worden door het desbetreffende
ECC-Certificeringscentrum.
Een lead-assessor is een door de NA aangestelde persoon die de algehele
verantwoordelijkheid heeft over alle assessoren.
Voorwaarden ECC-assessor
1. De ECC-assessor moet één niveau hoger hebben als het niveau waarop hij/zij
examineert. Uitgezonderd is daarbij ECC3; daarbij geldt dat de ECC assessor
minimaal hetzelfde niveau dient te hebben.
2. De ECC-assessor houdt zich aan de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van
ECC-examens (examendocument, beoordelingscriteria, examenduur).
3. De ECC assessor mag maximaal twee (2) kandidaten per keer beoordelen; dit om
alle beoordelingsonderdelen goed te kunnen beoordelen.
4. De ECC-assessor zal training en examinering gescheiden uitvoeren, met dien
verstande dat hij/zij een ECC-kandidaat niet zowel mag trainen als examineren.
5. De opname in het ECC-register is geldig voor een termijn van drie jaar. Voor
verlenging is het noodzakelijk om twee intervisie- en/of
deskundigheidsbijeenkomsten bij te wonen met andere assessoren onder leiding
van een lead-assessor. Is de termijn verlopen zonder het bijwonen van
bijeenkomsten, dan is een nieuwe beoordeling van het uitvoeren van een ECCassessment door een lead-assessor noodzakelijk.
De National Agency (NA)/ Lead Assessor
1. Een lead-assessor van de NA zal de vereiste ECC-assessor-certificering uitvoeren.
2. De NA voegt de assessor bij positief advies van de Examencommissie toe aan het
register van ECC-assessoren.
3. De lead-assessor zal jaarlijks intervisiebijeenkomsten voor ECC-assessoren
organiseren, met als doel de kwaliteit op het gebied van vakvaardigheid en wijze van
beoordelen te harmoniseren. De lead-assessor zal de ECC-assessor hierover tijdig
(drie maanden vooraf) informeren.
4. De lead-assessor zal de ECC-assessor tijdig informeren over ontwikkelingen
aangaande ECC-Certificeringseisen.

