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De eindtermen: “Beheer en onderhoudstechnicus”,  
 

 Hebben betrekking op de bekabelinginfrastructuren voor CATV- en glasvezelnetwerken 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 endtermen 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. Ze zijn opgesplitst in CATV en FO. 
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. 

 De onderstaande blokkenstructuur is niet gelijk aan de opleidingstructuur, volgorde en niveau, De structuur geeft de samenhang tussen de 
eindtermen van het betreffende onderdeel  
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Deel 2:  
Actieve apparatuur in 
netwerkinfrastructuren 
 

ontwerpen netwerkinfrastructuren   

CATV 
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Divers/algemeen 

CATV 
FO voor CATV 
 

CATV 
FO voor CATV  
divers/algemeen 

Deel 1:  
Passieve 
bekabelinginfrastructuren 

L4803ontwerpen 
bekabelinginfrastructuren 

L3804 installatie 
bekabelinginfrastructuren 

L4805 beheer en onderhoud 
bekabeling 

CATV 
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Divers algemeen 
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FO: FttH- , glasvezelbekabeling  en 
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Deel 0: 
Inleiding /introductie 

Algemeen: intro en overview algemeen: intro en overview algemeen: intro en overview 
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Behandelde leerdoelen en eindtermen in dit onderdeel 
Note: keuze maken indeling en opzet deel 2 en 3 
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Eindtermen; beheer en onderhoud van een Fysieke Infrastructuur1C, Algemene theoretische leerdoelen  (CATV en FO) 

 

 Eindterm globaal 
De medewerker is in staat om: 

Subeindtermen 
De medewerker is in staat om binnen de geldende normen en installatierichtlijnen: 

1.  Om een functionaliteitinspectie 
van een bestaande oude of 
nieuwe bekabelinginfrastructuur 
op te zetten en zelfstandig uit te 
voeren 

1. Op basis van een klantdoelstelling en het beoordelen van technische specificatie, specificaties en documentatie de 
doelstelling en eisen van een functionaliteitinspectie afleiden.  

2. Een Site Survey cq functionaliteitinspectie of opname op te zetten (op basis van bovenstaande punt) 

3. Benodigde tekeningen, lijsten administratie aan te vullen aanpassen en of opstellen (bijvoorbeeld; topologieschema, 
inspectielijst, codering et cetera. Orca.  

4. Tijdens de inspectie de geldende normen en installatierichtlijnen en de goede installatiepraktijk toe te passen en de 
installatie daarop te beoordelen. 

5. Uit de functionaliteitinspectie de benodigde onderhouds- en beheeractiviteiten en randvoorwaarden op te stellen 
(technische eisen!) 

2.  Blokschema, lasschema, 
aansluitschema etc. en andere 
relevante tekeningen, lijsten enz. 
kunnen lezen en beperkt 
gegevens invoeren 

1. Generieke tekeningen en schema’s uit systeem afkomstig uit orcad, bentley, cocon, uniview, unisort, caiman, creamer. 
Hanteren.  

3.  Gangbare output van 
beheerprogrammatuur te 
hanteren, gegevens in te voeren 
en overzichten en rapportages te 
genereren 
Kan een universeel al dan niet 
geautomatiseerde beheermodel 
toepassen in praktische situaties 

1. Gegevens in gangbare geautomatiseerde kabelbeheerprogramma’s beperkt invoeren, opvragen, up to date houden en of 
modificeren 

2. beheerprogrammatuur kleine configuraties wijzigen uitvoeren naar de behoefte van een project cq klant/opdrachtgever. 
Generiek niveau niet applicatie/merk specifiek 

4.  Aan de hand van de voorgaande 
werkzaamheden op hoofdlijnen 
een 
statusrapportage/terugkoppeling 
kunnen geven  

1. een statusrapportage en meetverslagen op basis van de uitgevoerde inspectie op hoofdlijnen op te stellen. Specifiek voor 
het aanleveren van de technische staat van de infra (summier de contractuele kant). 

5.  Een substantiële verhuizing cq 
modificatie opzetten, organiseren 
en begeleiden 

1. een modificatieproject voor te bereiden en te begeleiden (tekeningen, lijsten en administratie) 

6.  Controleren van de aangeleverde 
gegevens ten opzichte  van de 
werkelijke/praktijk situatie 

1. Controle en verzamelen gegevens uit beheersysteem/configuratie en de werkelijke praktijksituatie. Kan niveauhuishouding 
interpreteren (integreren) 

7.  Controleren  van signaalkwaliteit 
en voorkomende problemen 

1. CPD(bij CATV) 
2. Vuil/dispersie (bij FO),  
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Eindtermen; beheer en onderhoud van een Fysieke InfrastructuurIC, theoretische leerdoelen CATV 

 

 Eindterm globaal 
De medewerker is in 
staat om: 

Subeindtermen 
De medewerker is in staat om binnen de geldende normen en installatierichtlijnen: 

1.  
 
De gebruikelijke 
bekabeling en signalen 
voor de CATV 
infrastructuren te 
beoordelen, te meten en 
vast te leggen in de 
gebruikelijke rapportage. 
De opnamegegevens, 
de metingen de analyse 
resultaten te beoordelen 
en te verwerken in een 
rapport  

1. Kabeleigenschappen, de invloed daarvan op de signaaltransmissie en -kwaliteit te verklaren.  
2. Kennis hebben van de CPD invloeden 
3. De installatie en de montage op alle aspecten en normen te beoordelen (ook omgevingsfactoren, veiligheid etc.) 

2.  1. De gebruikelijke signalen inclusief opbouw- , transmissie-eigenschappen, kwaliteitsparameters te verklaren en toe te passen 
(apparatuur op black box niveau) 

3.  1. de gebruikelijke eigenschappen en specifieke aspecten van beheerprogrammatuur te benoemen en functioneel te beschrijven 
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Eindtermen; beheer en onderhoud van een Fysieke InfrastructuurIC, praktische leerdoelen CATV 

 

  Eindterm globaal 
De medewerker is in staat om: 

Subeindtermen 
De medewerker is in staat om binnen de geldende normen en installatierichtlijnen: 

1.  Een functionaliteitinspectie op 
een CATV-infrasructuur uit te 
voeren  

1. Op te zetten van een functionaliteitinspectie op basis van een klantvraag met technische specificatie en bijbehorende 
documentatie 

2. Uit te voeren van een functionaliteitinspectie op locatie 
3. Een volledige passieve infrastructuur van CATV bekabeling te beoordelen (op basis van de site survey, tekeningen, 

documentatie, metingen etc) 

2.  Bekabeling door te meten op 
elektrische eigenschappen, 
signaalniveaus, -vorm en kwaliteit  

1. de gebruikelijke meetapparatuur voor CATV coaxkabel te bedienen, in te stellen, meetrapporten te maken en deze te 
interpreteren (TDR, signaalniveaumeter  

3.  Functionele testen (black box 
niveau) van de infrastructuur 

inclusief de actieve apparatuur uit 
te voeren 

1. . Kan de met de eenvoudige meetapparatuur voor coax-kabels de aan en afwezigheid van signalen vaststellen  op 
poortniveau 

4.  Systematisch storingen te 
zoeken, storingen te analyseren 
en op te lossen 

1. Voorkomende storingen in de bekabelinginfrastructuur door meting, interpretatie, analyse van gegevens op te sporen 
en op te lossen (ook noodmaatregelen etc.) 
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Eindtermen beheer en onderhoud van een Fysieke InfrastructuurIC, theoretische leerdoelen FO  

 

  Eindterm globaal 
De medewerker is in staat om: 

Subeindtermen 
De medewerker is in staat om binnen de geldende normen en installatierichtlijnen: 

1.  De gebruikelijke bekabeling en 
signalen voor FO in CATV 
infrastructuren te beoordelen, 
meten, vast te leggen in de 
gebruikelijke beheer- en 
onderhoudsrapportage (en 
programma’s) en de resultaten te 
analyseren en interpreteren op 
kwaliteit en afwijkingen  

1. Kabeleigenschappen, de invloed daarvan op de signaaltransmissie en -kwaliteit te verklaren 
2. De installatie en de montage op alle relevante aspecten en normen te beoordelen (ook omgevingsfactoren, veiligheid 

etc) 

2.  1. De gebruikelijke signalen  inclusief opbouw- , transmissie-eigenschappen, kwaliteitsparameters verklaren (apparatuur 
op black box niveau)  

3.  1. de werking en meetmethodiek/opstellingen van gebruikelijke meetprincipes en meetinstrumenten verklaren (OTDR, 
Powermeting, VFL, traffictester, microscoop) 

4.  1. de gebruikelijke eigenschappen van specifieke aspecten van FO- en catv beheerprogrammatuur (voor FO) te 
benoemen en functioneel te beschrijven 
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Eindtermen; beheer en onderhoud van een Fysieke InfrastructuurIC, praktische leerdoelen FO  

 

  Eindterm globaal 
De medewerker is in staat om: 

Subeindtermen 
De medewerker is in staat om binnen de geldende normen en installatierichtlijnen: 

1.  Een functionaliteitsinspectie op 
een glasvezel infrastructuur van 
o.a. telecom en CATV-glasvezel 
(FO)netwerken uit te voeren  

Opzetten van een functionaliteitinspectie op basis van een klantvraag met technische specificatie en bijbehorende 
documentatie 

de uitkomsten van een functionaliteitinspectie om te zetten in een onderhouds- en beheerrapportage 

een verhuizing of grote modificatie voor te bereiden en te begeleiden 

1.  Bekabeling door te meten en 
signaalniveaus vaststellen 

de gebruikelijke meetapparatuur voor glasvezelmeting en signaalmeting te bedienen, in te stellen, meetrapporten te maken en 
deze te analyseren en te interpreteren 

1.  Functionele testen (black box 
niveau) van de infrastructuur 

inclusief de actieve apparatuur 
(poortniveau) uit te voeren 

Op de verschillende nodes in de bekabelinginfrastructuur te meten op demping en signaalniveau 
 

de gebruikelijke meetapparatuur en programmatuur voor het uitvoeren van metingen aan diverse kabels en pigtails te 
bedienen, in te stellen, meetrapporten te maken en deze te interpreteren.(Goed-fout methode Black-box),  

1.  Systematisch storingen te 
zoeken, te 
analyseren/interpreteren en op te 
lossen 

Meetopstellingen te maken 
Meetapparatuur in te stellen 
Analyseren/interpreteren meetresultaten 
Fouten op te lossen 
Administratie te voeren 
Gegevens te verwerken (programm) 

 


