
Beoordelingslijst SECT praktijkexamen 3C-HAS  VOORBEELDEXAMEN

Naam kandidaat: Datum examen: 

Examenlocatie:

*Beoordeling

O V

1  Maatvoering, afwerking 

2 Correct en efficiënt gebruik van o.a. strippers, 

mantelsnijders, kabelmessen, Instellen juiste 

snijdiepte(-n), juiste maatvoering

3 Kabel met lus invoeren in AOP. Kabel voorzien 

van juiste bevestigingsmiddelen.

4 Aarding AOP aanbrengen op aard-blok.

5 Afwerking (CPD effecten o.a. geen vingers 

aan de afscherming/ kern, braam) maatvoering, 

correcte aansluiting

6 Gebruikt  juiste meetapparatuur (signal level 

meter of analyser) en op de juiste wijze

7 Meetwaardes correct gemeten en ingevuld (+/- 

2dBµV) Controleren invulblad. 

8 Correct vaststellen en beoordelen lengte C6 

(inclusief correcte berekening)

Controleren invulblad.     

Berekening én uitkomst correct = V

9 Op juiste wijze strippen en bevestigen op RJ45. 

(incl. trekontlasting)

10 Verbindingscheck met UTP tester
Vverbindingscheck achteraf met UTP tester door 

assessor

11 Correct gebruik van gereedschap

12 Juiste analyse en onderbouwing op 

invulblad (bijlage 3) Controleren invulblad. 

13 Meetwaardes correct gemeten (+/- 2dBµV) Controleren invulblad. 

14 Correct vastleggen van meetgegevens op 

invulblad (bijlage 3) Controleren invulblad. 

15 Laat situatie in originele staat achter

OPDRACHT 6 Snifferen 16 Juiste wijze sniffermethode toegepast

17 Juiste methode toegepast en juiste 

meetwaarden uitgelezen

18 Correct uitvoeren speedtest met correcte 

waarden

19 Controle op meetsnoeren (geen koppelbus op 

koppelbus)

20 Netjes en veilig werken

0 0

Algehele indruk van de kandidaat (inclusief opmerkingen en eventuele leerpunten):

OPDRACHT 4     

montageopdracht UTP

Onderdeel Controlepunt Opmerking / waarneming

ALGEMEEN

Totaal

OPDRACHT 3     

Signaalmeting AOP en 

multitap

OPDRACHT 2     

Vervanging AOP in 

meterkast

OPDRACHT 5 Analyse 

storing binnenhuis-installatie

OPDRACHT 1     

Montage C6 in meterkast

OPDRACHT 7 Uitlezen 

modem
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Eindoordeel de kandidaat scoort :

Kandidaat nr.: Voldoende 

Onvoldoende

Eindoordeel:

Om een voldoende te krijgen moeten:

● alle cruciale punten met een voldoende beoordeeld zijn én

● minimaal 8 ‘normale’ beoordelingspunten (60%) met een voldoende beoordeeld zijn.

Assessor 1: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening:

Assessor 2: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening:

Toelichting beoordeling:

Onvoldoende =

Voldoende = het beoordelingspunt voldoet aan de eisen, voldoende werktempo

Er zijn 6 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 14 ‘normale’ beoordelingspunten.                            

(Cruciaal wil zeggen dat een kandidaat hiervoor altijd minimaal een voldoende moet  scoren, anders is hij sowieso 

gezakt. Dus 1 cruciaal punt een onvoldoende = eindoordeel gezakt.)

het beoordelingspunt voldoet op 1 punt niet aan de eisen, of bevat meerdere 

slordigheden, het werk is niet af

Elk onvoldoende oordeel moet met waarnemingen ondersteund worden. Elk voldoende oordeel moet minimaal 

worden afgevinkt, een opmerking toevoegen mag. Een algehele indruk moet altijd ingevuld worden en ondersteunt het 

eindoordeel.
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