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De eindtermen 3C-HAS: Inhuis module 

 Hebben betrekking op de binnenhuisbekabelinginfrastructuren voor CATV- en CAI netwerken en zijn onderdeel van de kwalificatiestructuur 
“Infratechniek” 

 2 niveau´s in gelijke structuur met verschillende delen van de vakgebieden en disciplines uit de “Infratechniek” zijn hierin opgenomen. 

 Ieder blok bevat de eindtermen van verschillende disciplines volgend en aansluitend bij de naastliggende blokken. De blokken zullen in niveau 1 
grotendeels in specifieke eindtermen per onderdeel vastgelegd zijn. Op niveau 2 worden de kennis en vaardigheden van de onderliggende blokken 
bekend verondersteld voor zover dat voor de betreffende discipline noodzakelijk is.  
De specifieke discipline gebonden eindtermen zullen bij de blokken 2 en 3 meer overgaan in eindtermen met universele drager onafhankelijke 
technologieën, diensten en functies enz. 
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 Eindtermen globaal 
De medewerker: 

Subeindtermen 
De medewerker: 

1 Beschikt over basiskennis van het CAI distributienet en is in 
staat om de globale opbouw van de voorkomende outdoor 
CATV en CAI netwerken te herkennen en de functie te 
verklaren 

1. Kent en herkent op hoofdlijnen de topologie van voorkomende infrastructuren 
van CATV-netwerken en componenten 

2. Kent de globale functie van de knooppuntapparatuur en kan deze benoemen  

3. Kent globaal de belangrijkste functies / diensten van CATV netwerken 

2 Is bekend met de opbouw van de voorkomende indoor CATV 
netwerken en beheerst de verschillende installatiemethoden 
voor single-, combi- en tripleplay in al zijn varianten (zowel de 
woonkamer- als de meterkastoplossingen). 
 

1. Is bekend met de topologie van voorkomende infrastructuren van indoor 
CATV-netwerken 

2. Herkent de voorkomende materialen, kan deze benoemen en weet welke 
eigenschappen zij hebben. 

3. Weet wat de belangrijkste functies  / diensten van CATV netwerken zijn 

4. Kan aangeven wat de belangrijkste kenmerken en instellingen zijn van  
verdelers, aftakelementen AOP, modem en settopbox etc. in CATVnetwerken 

 

3 Is bekend met de belangrijkste aspecten van indoor 
kabelaanleg en van voorkomende kabeltypen 
 

1. Kent de specificaties van de verschillende marktconforme coaxkabels 
 

2. Kan de gebruikelijke signalen en hun niveaus controleren die bij de 
indoorinstallatie cq het storingzoeken voorkomen. 

 

3. Kan aangeven hoe de verschillende kabeltypen afgewerkt en of afgemonteerd 
dienen te worden in de verschillende behuizingen en of voorkomende CPE’s 
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4 Is vertrouwd met het gebruik van hulpmiddelen en 
gereedschappen 
 

Kent het juiste gebruik van de voorgeschreven gereedschappen en hulpmiddelen voor 
het aanleggen, installeren en afmonteren van CATV kabels  en kan deze ook 
hanteren. 

5 Is bekend met de door kabelbedrijven geleverde diensten. 
 

is op de hoogte van de technische specificaties van de door kabelbedrijven geleverde 
breedbanddiensten, -producten 
en installatievoorschriften 

6 Is in staat om installatiefouten te herkennen, 
storingsoorzaken te lokaliseren en deze in 
binnenhuisinstallaties en of randapparatuur op te lossen. 
Beheerst de noodzakelijke meetmethoden. 
 

1. Herkent installatiefouten, zoals bv: dubbele kernen,  geen massa aangesloten 
en kan deze herstellen. 

2. Herkent veel voorkomende storingsoorzaken: defecte AOP’s, geen retour,  
defecte huiscomponenten, signaalverval etc. en kan deze oorzaken verhelpen 

7 Kan de werking van een Huisinstallatie controleren 
 

Kan een verbinding vanaf invoerkabel tot en met CPE, Settopbox of eerst aangesloten 
TV toestel, op basis van een specifieke klacht of waarneembare cq meetbare 
kwaliteitsafwijking, systematisch controleren, meten, optimaliseren en correct werkend 
opleveren 
 

8 Is in staat om bekabeling door te meten op elektrische 
eigenschappen, signaalniveaus,-vorm en kwaliteit 

Kan de gebruikelijke  en gecalibreerde meetapparatuur voor CATV Coaxkabel 
bedienen, instellen, meetrapporten maken en deze interpreteren. 

9 Is in staat de (om)rekenmethodiek toe te passen op gemeten 
signaalniveaus, de specificaties van de aanwezige 
componenten in de huisinstallatie en komt zo tot een 
gefundeerde storingsanalyse.  

1. Is in staat op basis van technische specificatie de gehele passieve 
infrastructuur door te rekenen op fysieke, signaal- en elektrische 
eigenschappen: demping, signaalsterkte etc,  al naar gelang van belang voor 
de betreffende infrastructuur. 

2. Komt tot een juiste besluitvorming aan de hand van zijn storingsanalyse 
 

10 Kan functionele testen van de infrastructuur, inclusief de 
actieve apparatuur, uitvoeren 
 

Kan  met de beschikbare en vereiste meetapparatuur de aan- en afwezigheid van 
analoge- en digitalesignalen vaststellen op aansluitpunten zoals modems, CPE’s etc. 
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11 Kan systematisch storingen zoeken, analyseren en oplossen 
 

Kan voorkomende storingen in de bekabelinginfrastructuur door meting, interpretatie 
en analyse (doorrekenen) van gegevens opsporen en oplossen. (ook 
noodmaatregelen etc.) 

12 Is in staat om aangeleverde gegevens ten opzichte van de 
werkelijke/praktijk situatie te controleren  
 

Is in staat om relevante gegevens uit beheersystemen te verzamelen en te 
interpreteren (service verify) en deze te controleren aan de werkelijke praktijksituatie. 
Kan de niveauhuishouding interpreteren en doorrekenen. 

13 Is in staat om de gebruikelijke bekabeling en signalen voor 
de kabelinfrastructuren te beoordelen, te meten en in 
rapportages vast te leggen. Kan de opnamegegevens, de 
metingen, de analyse resultaten beoordelen. 
 

1. Kan kabeleigenschappen meten, beoordelen en in rapportages vastleggen  

2. Kan een Installatie en de montage daarvan op alle aspecten waaronder het 
toetsen aan normen beoordelen (ook vwb omgevingsfactoren, veiligheid etc.) 

3. Heeft kennis van CPD invloeden. 

14 Kan de huisaansluitkabel aan een poort van de multitap 
controleren 
 

Is in staat aan de hand van meetgegevens aan de poort van een multitap vast te 
stellen of de huisaansluitkabel te veel demping heft en kan een eindversterkerkast op 
de juiste manier openen en sluiten. 
 

15 Is in staat om bekabeling door te meten op elektrische 
eigenschappen, signaalniveaus,-vorm en kwaliteit 

Is bekend met de werking van leakageapparatuur en kan de daarmee vastgestelde 
waarden op de juiste manier interpreteren. 
 

 


