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SECT 3C-HAS 
 
EXAMEN TELECOM CAI Installatie bekabelinginfrastructuren HAS  
 
Praktijktoets  
 
Examentijd: 90 minuten 
 

Opgavenboekje VOORBEELDEXAMEN 
 

 Dit opgavenboekje bestaat uit 6 pagina's (inclusief voorblad). 
 Bij deze opgave horen 3 bijlagen. 

Bijlage 1: Case report (storingsbon)  
Bijlage 2: Mini-sterlijst EV 04-06 (op locatie aanwezig) 
Bijlage 3: Invulblad meetwaarden 

 Documentatie met betrekking tot kleurcodering UTP, maatvoering jumper Coax 6B, 
frequentieraster Analoge en Digitale TV signalen en het situatieoverzicht zijn op locatie 
beschikbaar. 

 Controleer het opgavenboekje op volledigheid. 
 Na afloop van het examen levert u al het examenmateriaal in (inclusief kladpapier). 
 U werkt uw examen uit in dit boekje. Uitwerkingen op kladpapier worden niet 

beoordeeld. Het kladpapier wordt na het afnemen van dit examen vernietigd. 

Belangrijk: 
- U dient uw eigen (hand)gereedschap en gekalibreerde (meet)apparatuur mee te 

nemen en te gebruiken. 
- Indien u niet het juiste gereedschap en (werkend) (meet)apparatuur bij u hebt, kunt u 

 niet deelnemen aan het examen. Dit zijn minimaal: een signaalmeter, laptop, aansnijder 
C6, aansnijder C9, krimper F-connector, krimper RJ 45 connector, LAN-tester en 
handgereedschap. 

- Een sniffer (quamsnair) wordt desgewenst aan u ter beschikking gesteld op de 
examenlocatie. 

- U werkt volgens de veiligheidsnormen en instructies. 
- U werkt volgens de bekabelingnormen en de juiste installatiepraktijk. 
- U werkt volgens de voorschriften van de opdrachtgever, concepthouders en/of fabrikant. 
- Bij het veroorzaken van (ernstige) onveilige situaties, door onveilig werken en/of het 

veroorzaken van onnodige schade aan apparatuur en gereedschappen zal de 
examinator u van het examen uitsluiten. 

- Onderling uitwisselen van informatie met medekandidaten is tijdens het uitvoeren van de 
opdrachten niet toegestaan.  

 

Voorafgaand aan het examen wordt uw meetapparatuur inclusief meetsnoeren en adapters 
getest op signaal niveau afwijking en kalibratie-eisen (zie www.cito.nl). 
Bij geen of een overschreden kalibratie datum mag u niet deelnemen aan het examen. 

 

 
ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN 

 
Naam kandidaat: …………………………………………………. 
Examendatum: …………………………………………………… 
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Gegevens 

Een klant van woning Kabelweg 100, aangesloten op Eindversterker XX-XX heeft een klacht 
gemeld via de service desk omtrent signaallevering en/of diensten. 
 
U krijgt de opdracht de klacht te analyseren, voorstellen te doen om de klacht te verhelpen en 
indien nodig het inhuisnetwerk te verbeteren.  
 
U hoort van de assessor in welke volgorde u onderstaande opdrachten moet uitvoeren. 
 

Examenopdrachten 

 

Opdracht 1 

De binnenkomende kabel in de meterkast van het perceel is een C6 bamboe. Deze is 
rechtstreeks aangesloten op de bestaande AOP. 
 
Monteer de jumperkabel C6 bamboe/C10 op de C6 bamboe kabel. 
 
Let op: Het aansnijden van de coax kabel moet ter plekke door een assessor beoordeeld 
worden. Geef daarom de assessor een seintje vóórdat u aan het aansnijden begint.    

 

Opdracht 2 

Vervang de huidige AOP in de meterkast van het perceel door een nieuwe AOP.  
 

Opdracht 3 

Let op, de meting moet ter plekke door een assessor beoordeeld worden. Geef daarom 
de assessor een seintje voordat u aan de meting begint.  
 
Meet het analoge signaalniveau op de AOP op een VHF en een UHF kanaal. Vul de gemeten 
niveaus op het invulblad in (bijlage 3). U krijgt de frequentie van de assessor. 
 
Meet vervolgens de signaalniveaus op hetzelfde VHF en UHF kanaal op de multitapuitgang 
waarop deze klant is aangesloten. Vul de waarden op het invulblad in.  

 
Vul de lengte van de abonneekabel uit de mini-sterlijst op het invulblad in.   
Bereken de theoretische lengte van de abonneekabel aan de hand van de gemeten waarden. 
Vul uw berekening én de uitkomst op het invulblad in.  
 
Komen de berekende lengte en de lengte van de mini-sterlijst overeen? 
Zo nee, wat moet u doen? Noteer dit op het invulblad. 

 

Opdracht 4 

Monteer aan beide uiteinden van de UTP kabel een RJ45 connector conform 
de verstrekte kleurcodering.  
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Opdracht 5 

Let op, de meting moet ter plekke door een assessor beoordeeld worden. Geef daarom 
de assessor een seintje voordat u aan de meting begint.  
 
Ga naar het bord dat bij het adres van het case report (storingsbon) hoort.  
Vul alle meetwaarden op het invulblad in.  
Achterhaal hierna de oorzaak van de storing (zoek de fout). Verhelp deze niet zelf, maar noteer 
op het invulblad hoe de storing opgelost moet worden. 
 

Opdracht 6 

Roep de assessor. Onderzoek met behulp van de sniffer de HF-dichtheid van de 
huisinstallatie. Dit moet ter plekke door een assessor beoordeeld worden. 
 

Opdracht 7 

Lees met de laptop het modem uit en noteer de gevraagde waarden op het invulblad (bijlage 3). 
 
Let op: U hoeft alleen de oplossing op te schrijven, u hoeft niet te herstellen.  
 
 
 

EINDE



Bijlage 1: Case report 
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    Case Report  -   12345550 
Site/Caller Summary: 

Site ID:     12345 

Site Name/Address    T.V. Kijker 

      Kabelweg 100 

      1000AA  KAMPEN 

 

Time Zone:     GMT+1   

Caller Name:     T.V. Kijker 

Caller Phone     0341437100 

 

Alt. Site ID: 

Alt. Site Name/Address: 

Alt. Contact Name:___________________________________________________________________________  

 

 

Case Summary: 

 

Case Title:     ER80/HD00, 004-04-06/CATV/GEEN INTERNET/01-01-2014 VM 

ID:      44444444 

Call Type:     Klantstoring – Internet 

Severity:     Medium 

Priority:     Medium 

Condition/Status:    Open/Active 

Part Description:    CATV – 2000 

Part Number:     CATV – 2000 

Product Serial Number:   43434343434 

Contract:____________________________________________________________________________________ 

 

Case History: 

 

Welke home monteur geweest: 

 

Waar komt hoofdkabel(groen) binnen: 

 

Kabel type en lengte: 

 

Wat heeft home monteur precies gedaan: 

 

Wat is nu het probleem: 

 

Gemeten op Analoog: (176/800 MHz) 

Signaal waarden op AOP: 

Signaal waarden op WCD: 

Signaal waarden op ingang CPE: 

 

Digitaal op frequentie waar probleem zit: (TS…………) 

Signaal waarden op AOP (MER/BER): 

Signaal waarden op WCD (MER/BER): 

Signaal waarden op ingang CPE (MER/BER) : 

 

Extra informatie: 

 

Telefoonnummer klant: 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Activity Summary: 

 

Activity  Date/Time    Technician       Additional Information_________

 Modify         27-08-2014 10:30   AB   Modem reset 

Create   27-08-2014 08:00 

___________________________________________________________________________________________ 
 

No attachment to Case 

 



Bijlage 3: Invulblad meetwaarden 
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Naam kandidaat: ………………………………….   Adres klant: …………………………………………… 
 
 
OPDRACHT 3: 
Frequentie Meting uitgang AOP Meting uitgang multitap 
 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………………….  dBµV 

 
……………………………….  dBµV 

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………………….  dBµV 

 
……………………………….  dBµV 

 
Lengte abonneekabel mini-sterlijst: ………………... mtr 
 
Lengte abonneekabel berekening: …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………. 

 
 
 
  

 
…………………………………………………………………………….    =………………. mtr 
 
 
Komen de berekende lengte en de lengte van de mini-sterlijst overeen?                    ja / nee 
 
Zo nee, vervolgactie: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
OPDRACHT 5: 
Meting coax ingang modem MER BER 
 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………….dBµV 

  

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………….dBµV  

  

 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………….dBµV (TS) 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………….dBµV (TS) 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Meting contactdoos woonkamer MER BER 
 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………….dBµV 

  

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………….dBµV  

  

 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………….dBµV (TS) 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………….dBµV (TS) 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Meting ingangsniveau digitale ontvanger MER BER 
 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………….dBµV 

  

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………….dBµV  

  

 
……….. MHz (VHF) 

 
……………………….dBµV (TS) 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……….. MHz (UHF) 

 
……………………….dBµV (TS) 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
Oorzaak en oplossing: …………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………….……………………………………........……………………………………… 
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Naam kandidaat: ………………………………….   Adres klant: …………………………………………… 
 
 
OPDRACHT 6: 
HF-dichtheid:        toelaatbaar / ontoelaatbaar 
 
Oorzaak: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………........………………………………………… 
 
 
OPDRACHT 7: 
Modem waarden: RX  …….. ……. dBmv  TX     …………  dBmv       Downstream SNR ………… dB      
 
Speed test:        Upstream…………..Mbps       Downstream……………….Mbps  


