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Naam kandidaat: Datum examen: 

Examenlocatie:

Beoordeling

O V

1 Beoordeling connectoren met 

microscoop

2 Connectoren reiniging (optische controle)

3 Glasvezelmontage volgens opdracht

4 Afwerking patchsnoeren 

5 Juiste glasvezellengtes ingevuld

6 Meetopstelling (OTDR of optische 

powermeting)

8 Uitvoeren powermeting (met 

gekalibreerde powermeter)

10 Juiste optisch niveau signaal 

upstream en downstream (tolerantie +/- 

0,5 dB)

11 Juist afregelen optische ontvanger 

up- en downstream 

12 Juiste niveauinstelling van de RTG

13 Houdt werkplaats netjes en 

overzichtelijk en vermijdt gevaarlijke 

situaties met laserlicht
14 Correct en efficiënt gebruik van 

meetinstrumenten

0 0

In bedrijf stellen

Inregelen

Onderdeel

7 Codering van de labels

Algemeen

Totaal

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

Controlepunt Opmerking/ waarneming

Installatie

Optisch aansluiten

9 Installeren juiste dempers op juiste positie 

(in RC deel)
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Eindoordeel de kandidaat scoort:

Kandidaat nr.: T Voldoende 

Onvoldoende

Eindoordeel:

Om een voldoende te krijgen moeten:

● alle cruciale punten met een voldoende beoordeeld zijn én

● minimaal 5 ‘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

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

is niet af

Er zijn 6 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 8 ‘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.)

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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