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Naam kandidaat: Datum examen: 

Examenlocatie:

*Beoordeling

O V

1. Efficiëntie volgorde van 

probleembenadering

2. Pendelen tussen locaties 

Gebruik optische 

meetapparatuur
3. Vaardigheid bediening optische 

meetapparatuur

Gebruik RF 

meetapparatuur 

4. Vaardigheid bediening RF 

meetapparatuur

Optische componenten
5. Omgang met optische componenten 

(netjes en veilig werken)

6. Invullijst meetwaarden (bijlage 2) correct 

ingevuld (binnen de geldende toleranties; 

uitgang WC: ± 1 dB, GV: ± 2 dB; EV: ± 3 dB)

7. Invullijst gebreken (bijlage 2) correct 

ingevuld (binnen de geldende toleranties; 

uitgang WC: ± 1 dB, GV: ± 2 dB; EV: ± 3 dB)

Glasvezel 8. Behandeling glasvezelkabels

9. Signaalniveaumeting

10. Netwerk goed werkend opgeleverd

0 0

Eindoordeel de kandidaat scoort:

Kandidaat nr.: T Voldoende 

Onvoldoende

Eindoordeel:

Controlepunt Opmerking/ waarneming

Werkvolgorde 

Totaal

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

Onderdeel

Meetwaarden en 

gebreken

Controle werking
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Om een voldoende te krijgen moeten:

● alle cruciale punten met een voldoende beoordeeld zijn én

● minimaal 2 ‘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

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.

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

is niet af

Er zijn 7 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 3 ‘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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