
Beoordelingslijst SECT praktijkexamen 1C-COAX VOORBEELDEXAMEN

Naam kandidaat: Datum examen: 

Examenlocatie:

Beoordeling

O V*

1 Juiste verkortingsfactor ingebracht.

2 Effectief en efficiënt uitvoeren van 

werkzaamheden.                                                

(V = kandidaat laat zien te handelen met kennis 

van werkzaamheden, max. 2x heen en weer 

lopen tussen GV en EV, max. 2x defecte 

zekering direct vervangen) 

3 Pulsen spanningsloos en signaalloos 

uitgevoerd.

4 Op de juiste manier kabellengte C3 bepalen.

5 Op juiste manier vaststellen van de 

stroomwaarde met behulp van 

voorgeschreven gereedschap.

6 Juiste waarde vastleggen op checklist.

7 AOP/WCD geconstateerd

8 IJken (nulpunt bepalen) van de TDR

9 Juist gereedschap gebruiken.

10 Correct en efficiënt uitvoeren van 

montagehandelingen

11 Pulslengtes correct vastgesteld

12 Abonneekabels op correcte positie 

aangesloten.

13 Fouten geconstateerd Kortsluiting bij AOP/WCD: JA/NEE      

Onderbreking (kabelschade): JA/NEE        Open 

kabel bij AOP/WCD: JA/NEE    

Opdracht 4 Voer een 

algehele inspectie uit in 

de EV. Noteer de 

bevindingen op de 

bijgaande checklist.

14 Inspectielijst correct en volledig ingevuld. 

(Afwijkingen geconstateerd).

15 Op de juiste manier controleren op werking 

EV. (in-uit)

16 Op de juiste manier vaststellen van de 

spanningswaarde met behulp van 

voorgeschreven meetinstrument.

17 Juiste waarde vastleggen op checklist.

Totaal 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 (zie hieronder).

Algemeen

Opdracht 1 Puls de 

voedingskabel C3 en 

noteer de bevindingen.

Opdracht 2 Meet in de 

GV de stroomsterkte 

van EV ……..

Opdracht 5 EV signaal 

controleren. Meet in de 

EV de spanning.

Opdracht 3 Een EV 

wordt in bedrijf gesteld. 

Puls de huis-

aansluitkabels, noteer 

de lengten en /of 

afwijkingen en sluit 

deze aan op de multi-

tap.

Onderdeel Controlepunt Opmerking / waarneming

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 8 ‘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 7 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt ) en 11 ‘normale’ beoordelingspunten.                            

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