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Eindtermen, theorieonderdeel 1B van Infratechniek: CATV/CAI coax Outdoor. 
 

 Subeindtermen 
 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om:  

1.  Globale opbouw van de 
voorkomende Outdoor 
CATV en CAI netwerken 
herkennen en de functie 
verklaren 

1. op hoofdlijnen de topologie van voorkomende infrastructuren van CATV-netwerken en componenten te kennen.  
2. de voorkomende materialen te herkennen en te benoemen 
3. de globale functie van knooppuntapparatuur te benoemen en te kennen 
4. globaal de belangrijkste functies/diensten van CATV netwerken te kennen 

2.  de belangrijkste 
aspecten van Outdoor 
kabelaanleg  

1. de verschillende typen kabel- en leidingwegen te benoemen en kent de belangrijkste aspecten voor aanleg en installatie 
2. de materialen en werkwijze te kennen voor het invoeren en afdichten van de verschillende kabeltypen in de voorkomende 

behuizingen (zowel AOP, lassen, versterker kasten) 
3. aan te geven hoe de verschillende kabeltypen afgewerkt moeten worden in de verschillende behuizingen (aansnijden, afpellen, 

tellen, coderen etc.) 
4. de belangrijkste hulpmiddelen en gereedschappen voor de aanleg van bekabeling te benoemen en de juiste gebruikersaspecten 

daarvan te kennen 

3.  de belangrijkste 
aspecten van de 
voorkomende 
kabeltypen. Kan 
aangeven hoe deze 
afgemonteerd dienen te 
worden in de 
verschillende soorten 
behuizingen of op 
actieve apparatuur 

1. de opbouw van de belangrijkste marktconforme catvkabels te kennen. 
2. de belangrijkste elektr. eigenschappen van CATV-kabels te benoemen 
3. de gebruikelijke signaalniveaus die bij de outdoorinstallatie voorkomen (analoog) kennen 
4. de belangrijkste aspecten van het monteren en installeren van de bekabeling op de voorkomende actieve apparatuur (black box 

niveau) kennen 
5. aan te geven hoe de bekabeling op de voorkomende trajectversterkers, verdelers, lassen en behuizingen en apparatuur 

gemonteerd dient te worden en kan daarbij tevens juiste opbouw en indeling geven, kan een indeling met bijbehorend codering 
maken 

6. de belangrijkste aspecten voor het aansluiten van de coaxkabels te geven  
7. Kennis hebben van CPD effecten 
8. gebruikelijke tekeningen en installatiebeschrijvingen te lezen, kent de gebruikelijke symbolen en kan deze toepassen. Kan kleine 

wijzigingen in tekeningen en administratie verwerken 
9. om aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen op tek. aan te brengen 
10. de verbinding visueel controleren 

4.  Het controleren van de 
gemaakte verbindingen 
en in bedrijf nemen van 
actieve apparatuur 

1. de belangrijkste aspecten van de gemaakte verbindingen beoordelen en de invloed op de verbindingskwaliteit te kennen 
2. weten hoe de verbinding door gemeten moet worden en de aan of afwezigheid van signaal en signaalkwaliteit vast te stellen  
3. de meest voorkomende en eenvoudige kabelverbindingsfouten en hun oorzaak te benoemen en  
4. de functie en gebruik van de voorkomende verbindingstesters te kennen 

5.  Het gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. aan te geven wat de gebruikelijke gereedschappen en hulpmiddelen voor het aanleggen en installeren van catv-bekabeling zijn. 
2. het juiste gebruik kennen/ uitvoeren 
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Eindtermen, theorieonderdeel 1B van Infratechniek: CATV/CAI coax indoor 
 

 Subeindtermen 
 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om:  

6.  Globale opbouw van de 
voorkomende indoor 
CATV netwerken 

1. op hoofdlijnen de topologie van voorkomende infrastructuren van indoor CATV-netwerken te kennen.  
2. de voorkomende materialen te herkennen en te benoemen en de eigenschappen geven 
3. de globale functie van eindpunt en knooppuntapparatuur te kennen 
4. globaal de belangrijkste functies/diensten te kennen van CATV netwerken 

7.  de belangrijkste 
aspecten van indoor 
kabelaanleg  

1. de verschillende typen kabel- en leidingwegen te kennen en kent de belangrijkste aspecten voor aanleg en installatie 
2. de materialen en werkwijze te geven voor het invoeren en afdichten van de verschillende kabeltypen in de voorkomende 

behuizingen (zowel AOP, settopbox, videodistributie, camerabewaking etc.) 
3. aan te geven hoe de verschillende kabeltypen afgewerkt moeten worden in de verschillende behuizingen (aansn., afp., tellen, cod. 

etc.) 
4. de belangrijkste hulpm. en gereedsch. voor de aanleg te kennen  

8.  de belangrijkste 
aspecten van de 
voorkomende 
kabeltypen. Kan 
aangeven hoe deze 
afgemonteerd dienen te 
worden in de 
verschillende soorten 
behuizingen of op de 
voorkomende actieve 
apparatuur 

1. de opbouw van de belangrijkste marktconforme coaxkabels te kennen. 
2. de gebruikelijke signalen en hun niveaus te controleren die bij de indoorinstallatie voorkomen (analoog) 
3. de belangrijkste aspecten van het monteren en installeren van de bekabeling op de voorkomende actieve apparatuur (black box 

niveau) te kennen 
4. aan te geven hoe de bekabeling op de voorkomende versterkers, camera’s, videodistributiepanelen en behuizingen en apparatuur 

gemonteerd dient te worden en kan daarbij tevens juiste opbouw en indeling geven, kan een indeling met bijbehorend codering 
maken 

5. de gebruikelijke tekeningen en installatiebeschrijvingen te lezen, kent de gebruikelijke symbolen kan deze toepassen en kan kleine 
wijzigingen in tekeningen en administratie verwerken 

6. aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen/afwijkingen op tekening weer te geven 
7. de verbinding visueel controleren 

9.  Controleren van de 
gemaakte verbindingen 
en in bedrijf nemen van 
actieve apparatuur 

1. de belangrijkste (fysieke) aspecten van de gemaakte verbindingen voor het beoordelen van de verbindingskwaliteit te benoemen. 
2. uitvoeren/meten hoe de gemaakte verbinding(-en) gemeten moet worden (elektr). Eigenschappen, niveau en vorm)  
3. de meest voorkomende fysieke en eenvoudige kabelverbindingsfouten en hun oorzaak kennen en functie en gebruik van de 

voorkomende verbindingstesters te kennen 
4. voorkomende apparatuur aan te sluiten, inckbox, geen uitgebreide programmering van software)  

10.  Het gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. de gebruikelijke gereedschappen en hulpmiddelen voor het aanleggen en installeren van catv kabels kunnen hanteren. 
2. het juiste gebruik daarvan te kennen. 
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Eindtermen, praktijkonderdeel 1B van Infratechniek: Coax Outdoor 

 

 Subeindtermen 
(binnen de geldende 
normen en 
installatierichtlijnen): 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels: 

1.  Voorkomende 
CAI/CATV-kabels in 
kabeltracés aan te 
leggen 
 

1. Leggen in open geul 
2. Leggen ( trekken ) in beschermbuis 
3. En kabelgoot (stijgleidingen) 
4. Leggen van individuele huisaansluitkabel. 
5. coderingen aan te brengen en eenvoudige administratie voeren 
 

2.  Voorkomende typen 
Coaxiaalkabels te 
coderen, invoeren en te 
monteren 

1. Kabels bundelen en invoeren in WC – G V – EV kasten 
2. Kabels invoeren in woningen ( MK) 
3. Symbolen herkennen en toepassen 

   

3.  Voorkomende 
CAI/CATV-kabels in 
kabeltracés aan te 
leggen 
 

1. ze op juiste wijze op te slaan 
2. tijdens de aanleg juist te behandelen 
3. in het tracé te leggen 
4. om te gaan met kabelleidingwegen/-goten 

4.  Voorkomende CATV 
kabels aan te pellen en 
af te monteren in 
verschillende soorten 
behuizingen 

1. de verschillende kabeltypen in behuizingen in te voeren (WC – G V – EV kasten, en - LC/RC-behuizingen, MK o.a. C3,  6, 9, 10) 
2. de verschillende kabeltypen aan te snijden, afpellen, tellen en coderen F conn, pers, krimp 
3. op juiste wijze aanpellen, aansnijden, en monteren zodat er geen CPD effecten ontstaan 
4. af te monteren met het juiste gereedschap  
5. Kabels aanpellen met juist gereedschap 

5.  Voorkomende 
eenvoudig administratie 
en codering 
werkzaamheden te 
verrichten 

1. aan de hand van tekeningen en administratie de installatie te realiseren 
2. aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen/afwijkingen op tekening weergeven 
3. coderingen aan te brengen en eenvoudige administratie voeren 

6.  Controleren van de 
gemaakte verbinding 

1. de fysieke verbinding visueel controleren  
2. de verbinding door te meten (elektrische eigenschappen) 
3. De installatiefouten die o.a. CPD-effecten veroorzaken herkennen.  
4. Stromen kunnen meten. 
5. Aanwezigheid van signaal en /of signaalniveau vast te stellen. 

7.  Gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. gereedschappen op juiste wijze te gebruiken. ( stripper, SLT 18.enz.) 
2. hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken 
3. meetinstrumenten op juiste te behandelen en in te stellen 
4. eenvoudige metingen uit te voeren  
5. met signaal tester meting uit te voeren 
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Eindtermen, Praktijkonderdeel 1B van Infratechniek: Coax indoor 

 

 Subeindtermen 
(binnen de geldende 
normen en 
installatierichtlijnen) 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels: 

1.  Voorkomende indoor 
CATV-kabels in 
kabeltracés/goten aan te 
leggen 

1. ze op juiste wijze op te slaan 
2. tijdens de aanleg juist te behandelen 
3. in het tracé te leggen 
4. om te gaan met kabelleidingwegen/-goten 
5. invoeren en afmonteren in verschillende behuizingen 

2.  Voorkomende typen 
Coaxiaalkabels aan te 
pellen en af te monteren 

1. de verschillende kabeltypen in behuizingen in te voeren (zowel AOP als op randapparatuur)C9/C10 
2. de verschillende kabeltypen aan te snijden, afpellen, tellen en coderen F,  
3. af te monteren met het juiste gereedschap 

3.  Voorkomende 
kabeltypen af te 
monteren in de 
verschillende soorten 
behuizingen 

1. op het AOP en op randapparatuur  met de juiste connectoren etc 
2. aan de hand van tekeningen en administratie de installatie te realiseren 
3. aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen/afwijkingen op tekening weergeven 
4. coderingen aan te brengen en eenvoudige administratie voeren 
5. de fysieke verbinding visueel controleren 

4.  Controleren van de 
gemaakte verbinding 

1. de verbinding door te meten (elektrische eigenschappen) 
2. aanwezigheid van signaal en het signaalniveau vast te stellen 
3. De gebruikelijke installatie/montagefoutenj herkennen  

5.  Gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. gereedschappen op juiste wijze te gebruiken 
2. hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken 
3. meetinstrumenten op juiste te behandelen en in te stellen om eenvoudige elektrische- en signaalkwaliteitsmetingen uit te voeren 

   

 



Eindtermen SECT 1B Installeren van bekabelinginfrastructuren          6 

Eindtermen voor praktijkonderdeel 1B van Infratechniek: Glasvezel Outdoor infralasser 

 

 Subeindtermen 
(binnen de geldende 
normen en 
installatierichtlijnen): 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels: 

1.  Voorkomende 
glasvezelkabels in 
kabeltracés aan te 
leggen cq. blazen 

1. ze op juiste wijze op te slaan 
2. tijdens de aanleg juist te behandelen 
3. inblazen 
4. in verschillende tracés te blazen 
5. om te gaan met kabelleidingwegen/-goten 
6. invoeren en afmonteren in verschillende behuizingen  
7. Invoer in woning (MK) 

2.  Voorkomende typen 
glasvezelkabels aan te 
pellen en af te monteren 

1. de verschillende kabeltypen in behuizingen in te voeren (FTU) FttH 
2. te lassen in verschillende lasmoffen en kasten met fusielassen, (lasser) 
3. te lassen in verschillende FttH-behuizing met Mechanische Las (ML in FTU) 
4. de verschillende vezeltypen, te strippen , ontvetten, tellen en coderen, juiste lascassette, lashouder, enz 
5. af te monteren met het juiste gereedschap 

3.  Voorkomende 
kabeltypen af te 
monteren in de 
verschillende soorten 
behuizingen 

1. verschillende behuizingen vanaf FTU AOP –zijde (Ftth) tot POP, ODP 
2. aan de hand van tekeningen en administratie de installatie te realiseren 
3. aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen/afwijkingen op tekening weergeven 
4. coderingen aan te brengen en eenvoudige administratie voeren 
5. de verbinding visueel controleren 
6. maken van een fusielas in kabelmof 
7. maken van een pigtailverbinding (fusielas) 
8. maken van een pigtailverbinding (ML) 

4.  Controleren van de 
gemaakte verbinding 

1. de fysieke verbinding door te meten (powermeting, VFL, Traffictester) 
2. aanwezigheid van signaal en/of signaalniveau vast te stellen 

5.  Gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. gereedschappen op juiste wijze te gebruiken 
2. hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken 
3. meetinstrumenten op juiste te behandelen 
4. eenvoudige optische metingen uit te voeren (goed/fout) 
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Eindtermen voor Praktijkonderdeel 1B van Infratechniek: Glasvezel GBS en FttH-huisaansluitmonteur  

 

 Subeindtermen 
(binnen de geldende 
normen en 
installatierichtlijnen): 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels en GBS: 

1. Geleide Buis Systemen, 
Modulaire Buis: leggen, 
aanpellen, installeren, 
blazen  

1. Modulaire Kabel, leg en installatie voorschriften 
2. Aanpellen GBS tube en modulaire buizen 
3. Eindafdichtingen, afdoppen, tube connectoren, gas block connectoren  
4. Aftakmof monteren, klantaansluiting, inpandige distributiebox, Jack Moon Pluggen, afwerken MK m.b.v. flex. Buis, maken 

window cut 
5. Handhole aftakpunt AP  
6. Straatkast 
7. woninginvoer 

2. GBS afmonteren en 
afwerken  

1. Tubes bundelen en invoeren in behuizingen en kasten 
2. Kabels afwerken tot in meterkast in woningen ( MK) 
3. Symbolen herkennen en coderingen aan te brengen en eenvoudige administratie voeren 
4. Blazen van micro- en minikabels 

3. Gereedschap en 
apparatuur 

1. Gereedschappen op juiste wijze gebruiken 
2. Apparatuur op juiste wijze gebruiken 

   

4. Voorkomende 
glasvezelkabels in 
kabeltracés aan te 
leggen en of te blazen 

1. ze op juiste wijze op te slaan 
2. tijdens de aanleg juist te behandelen 
3. in het tracé te leggen 
4. om te gaan met kabelleidingwegen/-goten 
5. invoeren en afmonteren in verschillende behuizingen (FTU) 

5. Voorkomende typen 
glasvezelkabels aan te 
pellen en af te monteren 

1. de verschillende kabeltypen mini en microkabels in behuizingen (FTU) in te voeren (vanaf FTU tot werkplek) 
2. de verschillende kabeltypen aan te snijden, afpellen, tellen en coderen 
3. af te monteren met het juiste gereedschap 

6. Voorkomende 
kabeltypen af te 
monteren in de 
verschillende soorten 
behuizingen 

1. aan de werkplek- en FTU -zijde 
2. aan de hand van tekeningen en administratie de installatie te realiseren 
3. aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen/afwijkingen op tekening weergeven 
4. coderingen aan te brengen en eenvoudige administratie voeren 
5. de fysieke verbinding visueel controleren 
6. maken van een pigtailverbinding mech. Las 
7. maken van een pigtailverbinding een fusielas) 
8. de vezels (reserve en overlengte) op juiste wijze opslaan in de FTU/organiser en andere voorkomende behuizingen 

7. Controleren van de 
gemaakte verbinding 

1. de verbinding door te meten (lichtniveau, demping, beoordelen endface) 
2. aanwezigheid van signaal en/of signaalniveau vast te stellen 

8. Gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. gereedschappen op juiste wijze te gebruiken 
2. hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken 
3. meetinstrumenten op juiste te behandelen 
4. eenvoudige metingen uit te voeren  
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 Subeindtermen 
(binnen de geldende 
normen en 
installatierichtlijnen): 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels en GBS: 

9. Veilig werken 1. Op juiste wijze met glasvezels en glasvezelresten om te gaan 
2. Op juiste wijze met optische lichtbronnen te werken 
3. Op veilige wijze gereedschappen en apparatuur te gebruiken 
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Eindtermen voor Theorieonderdeel 1B van Infratechniek: glasvezelbekabeling FttH 
 

 Subeindtermen: Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels en GBS:  

1.  Globale opbouw van de 
voorkomende indoor 
glasvezel netwerken 

1. op hoofdl. de topologie van voork. glasvezel infrastr. te kennen.  
2. de voorkomende materialen/componenten herkennen, benoemen en de eigenschappen te geven 
3. de globale functie van eindpunt en knooppuntapparatuur te benoemen 
4. globaal de belangrijkste functies/diensten te kennen van zogenaamde glasvezel, CATV, datanetwerken (tripleplay) te kennen 

2.  De belangrijkste 
aspecten van optische 
transmissie, 
glasvezeltypen, opbouw 
van glasvezels, 
componenten verklaren 

1. Basisprincipe van optische transmissie beschrijven  
2. Verschillende soorten en normeringen voor glasvezels kunnen geven 
3. Invloeden door verkeerde behandeling van de glasvezels op de vezel en optische transmissie kunnen beschrijven 

 

3.  de belangrijkste 
aspecten van FttH 
kabelaanleg te 
beschrijven (inclusief 
diverse blown fiber 
structuren) 

1. de verschillende typen kabel- en leidingwegen te benoemen en kent de belangrijkste aspecten voor aanleg en installatie  
2. de materialen en werkwijze geven voor het invoeren en afdichten van de verschillende kabeltypen in de voorkomende FttH 

behuizingen 
3. kan aangeven hoe de verschillende kabeltypen afgewerkt moeten worden in de verschillende behuizingen (aansnijden, 

afpellen, tellen, coderen etc.) 
4. de belangrijkste hulpmiddelen en gereedschappen voor de aanleg van bekabeling te benoemen en de juiste 

gebruikersaspecten daarvan te kennen 

4.  de belangrijkste 
aspecten van de 
voorkomende 
kabeltypen te kennen en 
kan aan geven hoe deze 
afgemonteerd dienen te 
worden in de 
verschillende soorten 
behuizingen of op de 
voorkomende actieve 
apparatuur 

1. de opbouw van de belangrijkste marktconforme glasvezel micro en minikabels te kennen. 
2. de belangrijkste optische eigenschappen van voorkomende glasvezels voor FttH en CATV netwerken, connectoren en lassen 

benoemen en te verklaren 
3. de belangrijkste aspecten van het monteren en installeren van de bekabeling op de voorkomende actieve apparatuur (black 

box niveau) te kennen 
4. aan te geven hoe de bekabeling op de voorkomende aansluitpunten lassen, organizers, splicetrays etc. in behuizingen en op 

apparatuur gemonteerd dient te worden en kan daarbij tevens juiste opbouw en indeling geven, kan een indeling met 
bijbehorend codering maken 

5. de belangr. asp. voor het aansl. van de glasv. kabels, connect. en lassen geven 
6. het fusie- en het mech. lasproces beschr. en de bel. aspecten geven 
7. gebruikelijke tekeningen en installatiebeschrijvingen te lezen, kent de gebruikelijke symbolen kan deze toepassen en kan 

kleine wijzigingen in tek. en admin. verwerken 
8. aan de hand van de werkelijke situatie wijzigingen op tekening aan te brengen 
9. de verbinding visueel controleren 

5.  Het controleren van de 
gemaakte verbindingen 
en in bedrijf nemen van 
actieve apparatuur 

1. de belangrijkste aspecten van de gemaakte verbindingen voor het beoordelen van de verbindingskwaliteit benoemen en 
verklaren. 

2. aangeven hoe de verbinding gemeten moet worden en kan de aan of afwezigheid van signalen vaststellen  
3. de meest voorkomende optische en eenvoudige kabelverbindingsfouten en hun oorzaak benoemen en aangeven hoe deze 

door meting zijn op te sporen  
4. de functie/gebruik van de voorkomende verbindingstesters kennen (o.a. niveaumeters) 
5.  (blackbox, geen uitgebreide programmering van software)  
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 Subeindtermen: Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen (t.b.v.) kabels en GBS:  

6.  Het gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. aan te geven wat de gebruikelijke gereedschappen en hulpmiddelen voor het aanleggen en installeren van glasvezelkabels 
zijn. 

2. het juiste gebruik kennen. 
3. Op juiste wijze connectoren, koppelbussen reinigen 

7.  Veiligheid 
 

1. Op juiste wijze met glasvezels en glasvezelresten om te gaan 
2.  Op juiste wijze met optische lichtbronnen te werken  
3. Op veilige wijze gereedschappen en apparatuur te gebruiken 
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Eindtermen voor Theorieonderdeel 1B van Infratechniek: glasvezelbekabeling Infralasser 
 

 Subeindtermen 
 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen:  

1.  Globale opbouw van de 
voorkomende Outdoor 
glasvezel netwerken ten 
behoeve van CATV als, 
datadistributienetwerken
) te beschrijven en de 
gebruikte componenten 
en materialen  

1. op hoofdlijnen de topologie van voorkomende glasvezel infrastructuren te beschrijven 
2. de voorkomende materialen te herkennen, te benoemen en de eigenschappen te verklaren 
3. de globale functie van eindpunt-/knooppuntapparatuur  te beschrijven 
4. globaal de belangrijkste functies/diensten te beschrijven van distributienetwerken te beschrijven 

2.  de belangrijkste 
aspecten van Outdoor 
kabelaanleg te 
beschrijven (vanaf direct 
burial tot en met de 
diverse blown fiber 
structuren) 

1. de verschillende typen kabel- en leidingwegen te beschrijven  
2. de belangrijkste aspecten voor aanleg en installatie beschrijven 
3. de materialen te beschrijven en de werkwijze te geven voor het invoeren en afdichten van de verschillende kabeltypen in de 

voorkomende behuizingen kan de verschillende kabeltypen afwerken in de verschillende behuizingen (aansnijden, afpellen, 
tellen, coderen etc.) 

4. de belangrijkste hulpmiddelen en gereedschappen voor de aanleg van bekabeling gebruiken  

3.  de belangrijkste 
aspecten van de 
voorkomende 
kabeltypen .Kan aan 
geven hoe deze 
afgemonteerd dienen te 
worden in de 
verschillende soorten 
behuizingen of op de 
voorkomende actieve 
apparatuur 

1. de opbouw van de belangrijke marktconf glasvezelkabels te beschrijven. 
2. de belangrijkste optische eigenschappen van voorkomende glasvezels, connectoren en lassen te beschrijven en te verklaren 
3. de belangrijkste aspecten van het monteren en installeren van de bekabeling op de voorkomende actieve apparatuur (black 

box niveau) te beschrijven 
4. de bekabeling op de voorkomende aansluitpunten te lassen,  
5. in organizers, splicetrays etc in behuizingen en op apparatuur gemonteerd dient te worden en kan daarbij tevens juiste 

opbouw en indeling geven, kan een indeling met bijbehorend codering maken 
6. de belangrijkste aspecten voor het aansluiten van de glasvezelkabels, connectoren en lassen te beschrijven 
7. het fusielasproces en de mechanischelas te beschrijven en de belangrijkste aspecten daarvan te beschrijven 
8. gebruikelijke tekeningen en installatiebeschrijvingen te lezen, kent de gebruikelijke symbolen kan deze toepassen en kan 

kleine wijzigingen in tekeningen en administratie verwerken 
9. aan de hand van de werk. situatie wijzigingen op tekening weergeven 
10. de fysieke verbinding visueel controleren  

de belangrijkste 
aspecten van de 
voorkomende 
verbindingstechnieken 
en –apparatuur voor 
fusielassen. Aangeven 
hoe deze gebruikt moet 
onder verschillende 
omstandigheden en met 
verschillende 
glasvezeltypen 

1. eigenschappen van glasvezels voor lange afstandsverbindingen kunnen beschrijven nadruk op de loosetube kabel  
2. gebruikelijke eigenschappen en toepassing van kabelnormen/typen kunnen noemen (ITU 652D enz.)  
3. installatie en afwerking in POP locaties, ODP (grondmoffen), BDP 
4. afwerking glasvezelladen en verschillende soorten lascassettes 
5. gebruik van lasbeschermers 
6. beschrijven van de werking verschillende lasmethoden voor fusielassen 
7. instellingen van de fusielasser beschrijven 
8. gebruik en werking van de verschillende cleavers 
9. onderhoud van gereedschappen en lasmachine  
10. het voeren van de benodigde administratie voor het bijhouden van zaken als lasschema, topologietekeningen enz.  
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 Subeindtermen 
 

Sub-subeindtermen 
De medewerker is in staat om op juiste wijze en binnen de geldende normen en installatierichtlijnen:  

4.  Het controleren van de 
gemaakte verbindingen 
en in bedrijf nemen van 
actieve apparatuur 

1. de belangrijkste (optische) aspecten van de gemaakte verbindingen voor het beoordelen van de verbindingskwaliteit te 
testen/meten 

2. de optische verbinding te meten kan de aan of afwezigheid en golflengte en niveau van het signaal vaststellen  
3. de meest voorkomende eenvoudige kabelverbindingsfouten en hun oorzaak te benoemen en aan te geven hoe deze door 

meting zijn op te sporen  
4. de functie en gebruik van de voorkomende verbindingstesters te beschrijven (o.a. dempingset en niveaumeters) 
5. voorkomende apparatuur aan te sluiten (blackbox, geen uitgebreide programmering van software)  

5.  Het gebruik van 
hulpmiddelen en 
gereedschappen 

1. aan te geven wat de gebruikelijke gereedschappen en hulpmiddelen voor het aanleggen en installeren van glasvezelkabels 
zijn. 

2. het juiste gebruik toepassen 

6.  Veilig werken 1. Op juiste wijze met glasvezels en glasvezelresten om te gaan 
2. Op juiste wijze met optische lichtbronnen te werken 
3. Op veilige wijze gereedschappen en apparatuur te gebruiken 

 


