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Profiel van de 
 

 Installateur databekabeling 
Kernactiviteiten en taken 
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Verduidelijking van de gebruikte terminologie: 
Het beroepsprofiel is onderverdeeld in de belangrijkste kernactiviteiten1 (genummerd 100, 200, 300, 400, 500, 600), verder onderverdeeld in taken2 (genummerd 
110, 120, ..., 630, 640) nodig om het beroep van data- en netwerktechnicus te beoefenen.  
In de kernactiviteiten zijn transversale en sectorale kernactiviteiten te vinden. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Een kernactiviteit is een absoluut noodzakelijke activiteit om een beroep, ongeacht de situatie, uit te oefenen. 
2 De taak is een bepaald en afgebakend werk dat onder bepaalde omstandigheden moet uitgevoerd worden.  

De goede uitwerking van een taak is te wijten aan : 

 de persoon die deze taak uitvoert 

 de persoon zijn graad van autonomie en het niveau van zijn opgedane kennis 

 een bepaalde duur 

  

Titulatuur beroep :  Installateur databekabeling 
Titulatuur beroep in het frans: Installateur câblage data 
 
Definitie : Hij/ zij installeert  koper- en glasvezelkabels, sluit verschillende type connectoren en outlets aan, labelt de datakabels in de patchkast, voert metingen uit 
op datakabels.  
 
Veiligheid en milieu: Het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden volgens de geldende regels en de normen die van toepassing zijn en met respect voor de EPB-
normen. 
 
Toepassingsgebied(en): Residentieel, industrieel, tertiair 
 
Andere benamingen:  

 Installateur datacommunicatie, data- en netwerkinstallateur 
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Bezochte bedrijven: 
Delta technics ; DBM Elektro; Collignon;  Siegers Technics; Van  de Sande Vertronics; Electro Budts; CEBEO; Flexip; Network Cabeling; Isytec; Cable & Network 

 
Installateur databekabeling  
 
 

 
 

  
 
  Sectorale activiteiten 

 
De installateur 
databekabeling 
monteert 
connectoren en sluit 
aan. (400) 

 
 
 

Transversale kernactiviteiten 
De installateur databekabeling bereidt de werkzaakheden voor (100) 

 

Transversale kernactiviteiten  
De installateur data- en netwerkt voert kwaliteitscontroles uit, werkt veilig, werkt milieubewust en 
rapporteert over de uitgevoerde werken (600): 

 

Sectorale 
activiteiten 

 

De installateur 
databekabeling 
plaatst  buizen, 
kanalisatie en 
dozen (200) 
 
 

Sectorale 
activiteiten 

 
De installateur 
databekabeling 
plaatst koper- en 
glasvezel -kabels, 
outlets en 
netwerkcomponent
enen. (300) 

Sectorale 
activiteiten 

 
De installateur 
databekabeling 
configureert, meet, 
test en zoekt fouten. 
(500) 
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100 De werkzaamheden voorbereiden  

110 Organiseert de eigen taken in functie van een verkregen dagplanning   

120 Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren   

130 Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn   

140 Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen hij werkt   

150 Identificeert niet-standaardsituaties, meldt ze aan de opdrachtgever of leidinggevende   

      

160 Leeft het werkplaatsreglement na 

170 Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (ladders, stellingen, …) 
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200 Plaatst  buizen, kabelgoten, dozen 

210 Zet leidingtracés uit in functie van het installatiedossier   

220 Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren   

230 Monteert en plaatst leidingen, buizen, kabelgoten en verschillende soorten dozen   

240 
Gebruikt en bewerkt  buizen en kabelgoten  (ontbramen, correcte verloopstukken, voldoende 
bevestigingsbeugels, …) 

  

250 Gaat op een economisch-ecologische manier om met grondstoffen   

260 Realiseert en controleert het aardingssysteem en de equipotentiale verbindingen in kader van EMC 
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300 Plaatst koper- en glasvezelkabels, outlets  

310 Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor databekabeling  
  

320 Kiest de benodigde datakabel voor de uit te voeren werkzaamheden (CAT, U/UTP, S/FTP,  

glasvezelkabel, Coax, …) 

  

330 Plaatst en bevestigt de datakabels rekening houdend met de fysische eigenschappen (buigradius, UV 
bestendigheid, …)   

  

340 Confectioneert glasvezelkabels volgens de code van goede praktijk (vermijden van knikken, gebruik van 
afwikkelblok, …) 

  

350 Labelt de datakabels 
  

360 Onmantelt de datakabels 
  

 370 Plaatst verschillende types outlets      

380 Labelt patchkabels      
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400 Monteert  connectoren en sluit  aan.  

410 Ontmantelt de koperen datakabel   

420 Monteert connectoren op de koperen datakabels   

430 Assisteert bij het ontmantelen van glasvezelkabels   

440 Assisteert bij het monteren van connectoren op glasvezelkabels    

450 Assisteert bij het lassen glasvezelverbindingen   

460 Sluit datakabels aan   

470 Sluit outlets aan   

480 Economisch en ecologisch met grondstoffen omgaan   

490  Plaatst telefoons aanverwante toestellen ( IP-camera, modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …)   
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500 
 
Configureert, meet, test en zoekt fouten 

510  Test patchkabels  en koperkabels met geëigende meettoestellen (wiremap tester, qualification tester,…)   

520 Test afgewerkte glasvezel databekabeling met geëigende meettoestellen (wiremap tester, qualification tester,…)   

530 Interpreteert de meetgegevens (signaalverlies, correcte verbindingen, respecteren van kleurcodes,…..   )                                                                                                    

540 Spoort eventuele fouten op in de koper en glasvezel dataverbindingen 

550 Herstelt fouten bij koperen dataverbinding 

560 Assisteert bij herstellen van fouten in  glasvezel dataverbindingen 

570 Geeft de installatie vrij voor de configuratie van de netwerkcomponenten en aanverwante toestellen.  
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600 kwaliteitscontroles uitvoeren, veilig werken, milieubewust werken en volgens de afspraken rapporteren 

610 Werkt planmatig en nauwkeurig 
  

620 Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en stuurt bij waar nodig  
  

630 Past de wetgeving toe i.v.m. veiligheid en hygiëne 
  

640 Past de milieuwetgeving toe 
  

650 Rapporteert duidelijk volgens de afspraken  
  

660 Bezit sociale vaardigheden voor contact met collega’s en klanten  

      

  
 


