
Beoordelingsformulier BC1 VERLENGINGSEXAMEN - VOORBEELDEXAMEN
Datum: …………………….

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

Locatie: ……………………. versie theoriedeel: ………
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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)
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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, Afwerking (CPD effecten o.a. geen vingers aan 

de afscherming/ kern, braam) maatvoering, correcte 

aansluiting)
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7. Installatiewerkzaameden

7.2 Binnenhuisinstallatie

7.2.5
De kandidaat kan een bijpassende IEC-connector  afmonteren 

op een coaxkabel.
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7.5 Koppelingen en connectoren

7.5.1

De kandidaat kan, volgens de geldende voorschriften, een 

fconnector afmonteren op een gangbare coax 9 of coax 12

kabel.
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8 Oplevering

8.1 Het AOP

8.1.2

De kandidaat kan, met behulp van een signaalniveaumeter, 

bepalen of het signaal op het AOP voldoet aan de opgegeven 

niveau en kwaliteits eisen (BER, MER en SNR). (v = frequenties 

en meetwaardes correct gemeten, +/- 2 dB)
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9 Diensten

9.5 Internettoegang

9.5.8

De kandidaat kan met behulp van een computer de waardes 

van een CM uitlezen. (v= juiste methode toegepast en juiste 

waarde uitgelezen)
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9.5.16
De kandidaat kan een online speedtest uitvoeren.(v=speedtest 

correct uitgevoerd)
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TOTAAL 0 8

O* V*

Aantal juiste antwoorden: 

Eindoordeel:

Om een voldoende eindoordeel te krijgen moeten:

bij het theorideeel minstens 70% van de opgaven goed beantwoord zijn. 

Eindoordeel kandidaat nummer: Voldoende 

T ……………………. Onvoldoende

Assessor 1: …………………….

Plaats: …………………….

Datum: …………………….

Handtekening:

Assessor 2: …………………….

Plaats: …………………….

Datum: …………………….

Handtekening:

bij het praktijkdeel alle cruciale punten met een voldoende zijn geoordeeld en maximaal 1 onvoldoende op de 'normale' beoordelingspunten én

theoriedeel

Opdracht
Beoordeling

Opdracht Eindterm Onderwerp Opmerking/ waarneming
Beoordeling
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17.2.3
De kandidaat kan een RJ45 connector afmonteren op een

UTP kabel.


