
Beoordelingsformulier praktijkexamen B2 Installatiewerkzaamheden wijkaftaknet - VOORBEELDEXAMEN

Datum: …………………….

Kandidaat: ……………………. kandidaatnummer: …………………….

Locatie: …………………….

O* V*

7.1.6

Veilig werken: De kandidaat kan zijn werkzaamheden 

uitvoeren met inachtneming van zijn eigen veiligheid en die 

van anderen. (V=geen onveilige situaties veroorzaken, 

voorkomen van onnodige schade aan apparatuur en 

gereedschappen)

1

Werkend opleveren n.v.t. voor dit examen

7.1.5

Voorkomen CPD: De kandidaat voert alle 

montagewerkzaamheden zo uit, dat effecten die CPD, 

ingress, reflectie, storingen en onveilige situaties tot gevolg 

kunnen hebben orden voorkomen. (V = volgens voorschrift 

netbeheerder, CPD effecten: o.a. geen vingers aan de 

afscherming/ kern, zie SECT Referentie Handboek)

1

3. Administratie en netwerkregistratie

3.4 Ministerlijst

6. Civiele werkzaamheden

6.1 Leggen in de hoofdgeul

6.1.4

De kandidaat legt cai-kabels. (V=Kabel met zorg behandelen 

(niet met brute kracht) én kabel correct coderen (met 

betreffende huisnummer), minimaal in de EV)

1

6.2 Leggen van de hoofdgeul naar de aansluiting

6.2.4

De kandidaat legt een cai huisaansluitkabel op de 

voorgeschreven wijze van de hoofdgeul tot in de meterkast. 

(V=volgens voorschriften netbeheerder, NEN2768, 

meterkastbladen IWUN; maakt gebruik van de juiste 

beschermbuis naar de woning én juist invoeren van de woning 

(overlengtelus voor de woninginvoer 40 cm)) (zie SECT 

Referentie Handboek)

1

7. Installatie werkzaamheden

7.3 Meterruimte

7.3.1

De kandidaat realiseert volgens de geldende voorschriften 

een cai aansluiting in een meterruimte. (V=volgens SECT 

Referentie Handboek)

1

7.3.2

De kandidaat sluit volgens de geldende voorschriften, een 

aop aan op een huisaansluitkabel. (V=volgens aop 

montagevoorschrift fabricant, voorkomen braam, scheef 

afknippen, uit het midden, niet te kort/ te lang enz. voor de 

kern afwerking, scherm afwerking, mantelafwerking 

(tolerantie volgens SECT voorschriften en/ of normbladen))

1

7.3.3
De kandidaat dicht de kabelinvoer gasbelemmerend af. 

 (V=volgens SECT Referentie Handboek)
1

7.4 De minister

7.4.1

De kandidaat kan voor diverse types coaxkabels een 

huisaansluitkabel afmonteren op een multitap. (V=volgens 

voorschrift netbeheerder, met momentsleutel vastzetten, 

juiste positie, zie SECT Referentie Handboek)

1

7.5 Koppelingen en connectoren

7.5.1

De kandidaat kan, volgens de geldende voorschriften, een f-

connector afmonteren op een 7 mm coaxkabel. (V=volgens 

SECT Referentie Handboek)

1
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Opdracht

1

Algehele indruk van de kandidaat (inclusief opmerkingen en eventuele leerpunten, bijv. efficiënt werken):

Opmerking/ waarnemingEindterm Onderwerp 
Beoordeling

1

De kandidaat beoordeelt aan de hand van de voorschriften en 

met de ministerlijst de juiste tappositie van de aansluiting. 

(O=onjuiste positie, V=juiste positie)

3.4.2

TOTAAL



O

V

Eindoordeel:

Er zijn 5 cruciale beoordelingspunten (cursief en vet gedrukt)  en 5 'normale' beoordelingspunten.

Om een voldoende eindoordeel te krijgen moeten:

● alle cruciale punten met een voldoende beoordeeld zijn én
● minimaal 3 ‘normale’ beoordelingspunten (70%) met een voldoende beoordeeld zijn.

Eindoordeel kandidaat nummer: Voldoende 

T ……………………. Onvoldoende

Assessor 1: …………………….

Plaats: …………………….

Datum: …………………….

Handtekening:

Assessor 2: …………………….

Plaats: …………………….

Datum: …………………….

Handtekening:

*Toelichting beoordeling:

Voldoende: het beoordelingspunt voldoet aan de eisen, voldoende werktempo

Onvoldoende: 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.


