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1 Overgang naar SECT Certificatiematrix 2018 
Per 2018 wordt de bestaande certificatiematrix uit 2009 vervangen door een nieuwe matrix, de SECT 
Certificatiematrix 2018. Dit document beschrijft hoe we overgaan naar de SECT Certificatiematrix 
2018. Er wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop bestaande SECT certificaten worden verleng 
naar certificaten uit de Certificatiematrix 2018. 

Invoering van de nieuwe matrix zal gefaseerd en per certificaat plaatsvinden. Er zal naar de 
belanghebbenden tijdig worden gecommuniceerd wanneer een certificaat uit de nieuwe matrix van 
kracht wordt. Zodra een certificaat uit de nieuwe matrix van kracht is, worden er geen examens meer 
afgenomen voor de vergelijkbare certificaat uit de bestaande matrix. Dit is met uitzondering van een 
bezemwagenconstructie voor hen die bij het laatste examen gezakt zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

2 Certificatiematrix 2018 
Onderstaande tabel is een weergave van de Certificatiematrix 2018. 

De rijen B tot en met D zijn hiërarchisch opgebouwd. Dit houdt in, dat voor een certificaat uit de 
hogere rij altijd de kennis en vaardigheden zijn vereist uit de onderliggende rij(en) in dezelfde 
kolommen.  

Een paar voorbeeld en: 

 voor het certificaat C3 zijn de kennis en vaardigheden uit B3 vereist.  
 Voor het certificaat D3 zijn de kennis en vaardigheden van de certificaten B3, C3, B2 en C2 

vereist.  

Enige uitzondering hierop zijn C4 en D5. Kennis en vaardigheden van B4 zijn hier niet vereist. De 
kennis en vaardigheden van B4 zijn normaliter niet nodig voor de certificaten C4 en D5. 

 

1  Certificatiematrix 2018 
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Op de Certificatiematrix 2018 zijn de volgende functieomschrijvingen met bijbehorende 
certificatietrajecten gebaseerd: 

 

2  Certificatietraject en werkzaamheden 

  

Werkzaamheden Certificatietraject

Servicetechnische werkzaamheden Inhuis B2 C2 BC1 D1
Installatie en montagewerkzaamheden Inhuis BC1

Servicewerkzaamheden Wijknet B2 C2 B3 C3 D3

Installatie- en configuratie/inregel werkzaamheden Wijkvoedingsnet B3 C3
Installatiewerkzaamheden Wijkvoedingsnet B3
Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet B2 C2
Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet B2

Servicewerkzaamheden Hoofdnet B5 C4 C5 D5

Opleverwerkzaamheden Hoofdnet Infra C4
Installatiewerkzaamheden Hoofdnet Infra B4

Installatie en configuratie/inregel werkzaamheden Technische Locaties B5 C5
Installatiewerkzaamheden Technische Locaties B5

Projecteren Wijknet A3
Projecteren Hoofdnet A5
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3 Vertaaltabel 
Aan de hand van onderstaande vertaaltabel is de overgangsregeling vastgesteld. Zie de voorbeelden 
in hoofdstuk 5. 

 

3  Vertaaltabel 

4 Overgangsregeling 
1. Deze regeling is van toepassing op de overgang van de bestaande certificatiematrix naar de 

SECT certificatiematrix 2018. 
2. Bestaande certificaten behouden hun huidige geldigheidsduur.  
3. Bij verlenging van bestaande certificaten wordt verlengd naar het certificaat in de SECT 

certificatiematrix 2018 zoals opgenomen in de vertaaltabel.  
4. Bij verlenging naar een certificaat in de SECT certificatiematrix 2018 moet worden voldaan 

aan de eindtermen van dat certificaat.  
5. Als een kandidaat wil doorgroeien naar een certificaat op het “Beheer en onderhoud” 

niveau, certificaten D1, D3 en D5, dan kan dit op basis van certificaten uit de bestaande 
certificatie matrix uit 2009. Dit dienen de certificaten te zijn, waarmee naar de onderliggende 
certificaten in de Certificatiematrix 2018 kan worden verlengd. 

6. Certificaten uit de certificatiematrix uit 2009 blijven geldig voor het doen van 
verlengingsexamens en voor het doorgroeien naar het “Beheer en onderhoud” niveau tot 12 
maanden na dat het examen in de nieuwe structuur bij Cito beschikbaar is. 

7. Voor kandidaten, die gezakt zijn bij de laatste examenmogelijkheid van de certificatiematrix 
uit 2009 is één mogelijkheid tot herkansing in de bestaande structuur, mits de kandidaat 
binnen 8 weken na het examen aangeeft te willen herkansen. 

8. Bij een dispuut over deze overgangsregeling beslist de SECT examencommissie. 

Certificatiematrix 2018
D. Beheer en onderhoud
D5 2C HFC
D3 2C HFC
D1 3C HAS
C. Oplevering
C5
C4 1C GLAS
C3 2B COAX 1C COAX
C2 1C COAX
B. Installatie
B5
B4 1B GLAS
B3 1B COAX
B2 1B HAS
BC1 3C HAS
A. Ontwerp
A5 2A HFC

A3 1A HFC

2A HFC is nu beperkt tot eenvoudige 
glasvezelinfrastructuur. Certificaat A5 wordt 2A HFC met 
toevoeging van de technische locaties

Ontwerp van een wijknet beperkt tot coax infrastructuur. 
Gezien de huidige ontwikkelingen zal dit in de toekomst 
wijzigen

Hiervoor is geen module in de Certificatiematrix 2009

3C HAS is uitgebreider dan module BC1

Hiervoor is geen module in de Certificatiematrix 2009

1C COAX bevat de elementen voor C2

Certificatiematrix 2009 Opmerkingen

Nieuwe module D3 beperkt zich tot het wijkvoedingsnet
Nieuwe module D1 is zwaarder dan 3C HAS
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5 Voorbeelden 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden voor de interpretatie van de overgangsregeling. Indien er 
verschil van inzicht is over de interpretatie van deze regeling, wordt de vraag voorgelegd aan de 
examencommissie van SECT. 

5.1 Ik beschik over het certificaat SECT 1B HAS en wil verlengen 
Ik kan hiermee verlengen naar het certificaat B2 Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet. Met het 
certificaat B2 ben ik ook gecertificeerd voor het aansluiten van de huisaansluitkabel op de minister. 

Wil ik verlengen naar het certificaat C2 Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet, kijk dan 
bij § 5.2. 

5.2 Ik beschik over de certificaten SECT 1B HAS en 1C COAX 
Met deze certificaten kan ik verlengen naar het certificaat C2 Installatie- en opleverwerkzaamheden 
Wijkaftaknet. Het certificaat SECT 1C COAX bevat de elementen die noodzakelijk zijn voor het 
werkend opleveren van de huisaansluiting. 

5.3 Ik beschik over een certificaat 1C COAX en wil verlengen 
Met het certificaat SECT 1C COAX heb ik twee verlengingsmogelijkheden, waarbij altijd een 
combinatie met andere certificaten noodzakelijk is. 

1. C2 Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet.  
Zie hiervoor § 5.2; 

2. C3 Installatie- en configuratie/inregel werkzaamheden Wijknet. 
Hiervoor moet je ook over de certificaten 1B COAX en 2B COAX beschikken. 

5.4 Ik wil op voor het certificaat D3 
Voor het certificaat D3 dien ik in bezit te zijn van de certificaten B2, C2, B3 en C3. Ik heb kennis en 
vaardigheden voor voorgaande certificaten aangetoond met de certificaten 1B HAS, 1B COAX, 1C 
COAX en 2B COAX. Zie hiervoor de vertaaltabel. Bij het examen voor D3 wordt je uiteraard wel 
getoetst conform de eindtermen behorende bij D3. 


