
Beoordelingslijst SECT praktijkexamen 1C-GLAS VOORBEELDEXAMEN

Naam kandidaat: ………………………...………Kandidaatnummer: ………………………...………

Examenlocatie: ………………………...………Datum examen: ………………………...………

Starttijd examen: ………………………...………Eindtijd examen: ………………………...………

Werkplek: ………………………...………

O V

1 Bepalen correcte 

brekingsindex

2 Instellen juiste 

brekingsindex in OTDR

3 Instellen OTDR volledig 

handmatig 

Meetopstelling 4 Gebruiken voor- en 

naspanhaspel in 

meetopstelling

5 Keuze pulsbreedte 

(duidelijke weergave van 

het tracé op OTDR 

zichtbaar)
6 Instellen juiste 

golflengten op de OTDR

7 Aantal gevonden events

8 Overige meetwaarden

Afstand van connector tot 

event

Demping van de gevonden 

events

Bepaling gemiddelde 

waarde

9 Aantal gevonden events

10 Overige meetwaarden

Afstand t.o.v connector

Demping van de gevonden 

events 

Bepaling gemiddelde 

waarde

Reflectiemeting 11 1310nm reflectiewaarde 

van connectoren (A & B)

Waarneming

OTDR meting 

1550nm

Beoordeling
Onderdeel Controlepunt

Brekingsindex / 

handmatig 

meetbedrijf

OTDR meting 

1310nm

OTDR instelling
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Naam kandidaat: ………………………...………Kandidaatnummer: ………………………...………

Reflectiemeting 12 1550nm 

reflectiedemping van 

connectoren (A & B)

OPDRACHT 3 

Analyse OTDR-

metingen

13 Verklaringen van events 

14 Referentie opstelling 

met de 2 jumpermethode

15 Toepassing relatieve 

meetmethode 

16 Uitkomsten van de 

metingen

OPDRACHT 5 

Microscoop 

onderzoek

17 Conclusies connectoren

18 Gebruik van 

meetinstrumenten en 

patchssnoeren (bediening, 

efficiënt gebruik)

19 Inspecteren 

connectoren voor gebruik 

20 Schoonmaken 

connectoren bij vuil 

0 0

OPDRACHT 4 

Dempingsmeting

(power meting)

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

Totaal

Algemeen
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Eindoordeel, de kandidaat scoort: ONVOLDOENDE

Kandidaat nr.: T

Eindoordeel:

Om een voldoende te krijgen moeten:

● alle cruciale punten met een voldoende beoordeeld zijn én

● minimaal 7 ‘normale’ beoordelingspunten (60%) met een voldoende beoordeeld zijn.

Assessor 1: ………………………...………

Plaats: ………………………...………

Datum: ………………………...………

Handtekening:

Assessor 2: ………………………...………

Plaats: ………………………...………

Datum: ………………………...………

Handtekening:

Toelichting beoordeling controlepunten:

Onvoldoende =

Voldoende = het beoordelingspunt voldoet aan de eisen, voldoende werktempo, zie toelichting

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

slordigheden, het werk is niet af, zie toelichting

Er zijn 9 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 11 ‘normale’ beoordelingspunten.                            

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

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

minimaal worden afgevinkt, een opmerking toevoegen mag. Een algehele indruk moet altijd worden 

ingevuld en ondersteunt het eindoordeel.
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