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Naam kandidaat: Datum examen: 

Examenlocatie:

Beoordeling*

O V

1 Controleren op calibratiedatum 

meetapparatuur, afwijking max. ± 2dB 

(upstream en downstream)

2 Controle op meetsnoeren

3 Op juiste manier, leesbaar invullen van 

invulblad en meetsticker

4 Netjes en veilig werken

5 Inregelvoorschrift toepassen.

Noteer welke methode is toegepast

6 Gebruik van juiste meetapparatuur (signal 

level meter of analyser, true RMS multimeter)

7 Op correcte wijze omgaan met optische 

verbinding

8 Correct vastleggen van meetgegevens op 

meetsticker

9 Spanning en totale stroom(verbruik) meten en 

op meetsticker noteren

10 Afwijking signaalniveau max. ± 2dB

11 Gebruik van juiste gereedschap

12 Gebruik van juiste verzwakkers en effenaars 

(waarden)

13 Inregelvoorschrift toepassen

Noteer welke methode is toegepast

14 Gebruik van juiste meetapparatuur (signal 

level meter of analyser, true RMS multimeter)

15 Vastleggen van meetgegevens op 

meetsticker

16 Spanning en totale stroom(verbruik) meten 

en op meetsticker noteren

17 Afwijking signaalniveau max. ± 2dB

18 Gebruik van juiste gereedschap

19 Gebruik van juiste verzwakkers en effenaars 

(waarden)

20 In wijkcentrum niveau controleren en 

referentie vastleggen

21 Gebruik van juiste meetapparatuur (signal 

level meter of analyser)

22 Juiste meetgegevens vastleggen op 

invulblad (tolerantie +/- 2 dB)

23 Gebruik van juiste meetapparatuur (signal 

level meter of analyser)

24 Juiste meetgegevens vastleggen op 

invulblad.

0 0Totaal

OPDRACHT C                   

CNR meting op 

meetpunt 

Eindversterker Meting 

op PAL kanaal X

MER/BER meting op 

meetpunt EV                        

meting op DVB kanaal 

transport stream XX

OPDRACHT A

Inbedrijfstellen en 

inregelen

optische node

OPDRACHT B 

Inregelen up- en 

downstream 

Groepversterker en 

Eindversterker

Onderdeel Controlepunt Opmerking / waarneming

Algemeen
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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 11 ‘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

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.

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

Er zijn 5 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 19 ‘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.)
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