
Beoordelingslijst SECT praktijkexamen 1B-HAS VOORBEELDEXAMEN

Naam kandidaat: Datum examen: 

Examenlocatie:

Beoordeling

O V*

1 Kabel met zorg behandelen (niet met 

brute kracht)

2 Kabel correct coderen (met betreffende 

huisnummer)

3 Gebruikmaken van de juiste 

beschermbuis naar de woning.

4 Juist invoeren van de woning

5 Woninginvoer gaswerend afdichten

6 Afwerking (CPD effecten o.a. geen 

vingers aan de afscherming/ kern, 

braam, scheef afknippen, uit het midden, 

te kort, te lang enz) voor de kern 

afwerking, scherm afwerking, 

mantelafwerking (tolerantie volgens 

SECT voorschriften en/ of normbladen)

7 Plaats van AOP bepalen (volgens 

meterkastbesluit), correcte maatvoering 

8 Coax 9 kabel met lus invoeren, 

invoeren in AOP. Kabel voorzien van 

juiste bevestigingsmiddelen.

9 Aarding AOP aanbrengen op aard-

kroonsteen.

Aansluiten van de F-

connector

10 Juiste montage F-connector

12 Laat de werkplek netjes en opgeruimd 

achter 

0 0

*Als u voor elke 'V' een '1' invult in deze kolom, telt deze automatisch op. Let nog wel op de regels voor het eindoordeel (volgende pagina).

Kabel afrollen van de 

haspel

Geul: Leggen van de 

huisaansluitkabel van 

hoofdgeul naar 

woning

Aansluiten van de 

AOP in meterkast

11 Correct en efficiënt gebruik van o.a. 

strippers, mantelsnijders, kabelmessen, 

Instellen juiste snijdiepte(-n), juiste 

maatvoering

Gebruik materiaal en 

gereedschap 

Onderdeel Controlepunt Opmerking / waarneming

Totaal
Algehele indruk van de kandidaat (inclusief opmerkingen en eventuele leerpunten):
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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 4 ‘normale’ beoordelingspunten 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.

Er zijn 6 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 6 ‘normale’ beoordelingspunten.                            

(Cruciaal wil zeggen dat een kandidaat hiervoor altijd minimaal een voldoende moet  scoren, anders is hij sowieso gezakt. 
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