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Glasvezel is de toekomst in data- en telecommunicatie. In elk gebouw en op elk terrein wordt glasvezel 
toegepast. Het cursusprogramma Glasvezelbekabeling van Kannegieter College geeft antwoord op 
vragen als:

 ■Welke soorten glasvezels, glasvezelkabels en glasvezelconnectoren zijn er? 
 ■Wat zijn hun eigenschappen en toepassingen?
 ■Waar moet u rekening mee houden als u glasvezelkabel installeert?
 ■Welke montagemethoden zijn er?
 ■ Voor het testen en meten van glasvezelbekabeling is een scala aan meet- en testapparatuur en  

    testmethodieken. Welk apparaat en welke methodiek moet in welke situatie toegepast worden? 
 
Met het cursusprogramma Glasvezelbekabeling kunt u uw vaardigheden voor het werken met 
glasvezelbekabeling uitbreiden en verbeteren.

Cursussen Glasvezelbekabeling
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KCC 0101 - Glasvezelbekabeling | theorie

Kosten
€ 279,-

Studieduur
    dag

Lestijd
09.00 - 12.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de mogelijke gevaren van het werken met glasvezel benoemen en weet u welke
     veiligheidsvoorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden;
   de meest gebruikte termen met betrekking tot glasvezelbekabeling benoemen en toelichten;
   toelichten wat de belangrijkste verschillen zijn tussen multimode- en singlemodeglasvezel;
   verschillende types glasvezelkabels herkennen en hun toepassingsgebied benoemen;
   de meest gebruikte glasvezelconnectoren herkennen;
   benoemen hoe glasvezelkabels geïnstalleerd en gemonteerd moeten worden om
     communicatieproblemen te voorkomen.

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezelbekabeling | theorie is bestemd voor medewerkers die basiskennis van glasvezeltechniek 
nodig hebben. Deze cursus is geschikt voor: monteurs, ontwerpers, calculators, projectleiders,
projectbegeleiders en medewerkers met een commerciële functie.

KCC 0102 - Glasvezelbekabeling | praktijk fusielassen

Kosten
€ 279,-

Studieduur
    dag

Lestijd
13.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezelbekabeling | praktijk fusielassen is bestemd voor monteurs die glasvezelverbindingen moeten 
gaan maken met een fusielasapparaat. 

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de mogelijke gevaren van het werken met glasvezel benoemen en weet u welke
     veiligheidsvoorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden;
   een fusielasapparaat instellen voor het lassen van verschillende soorten glasvezels en voor het
     gebruik van verschillende soorten splice protectors;
   glasvezelkabels voorbereiden (strippen, reinigen, cleaven) voor het maken van lassen;
   een pigtail voorbereiden en lassen aan een glasvezelkabel met een fusielasapparaat;
   een splice protector aanbrengen ter bescherming van de fusielas;
   een gemaakte fusielas controleren met een Visual Fault Locator.

https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0102.pdf
https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0101.pdf
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KCC 0103 - Glasvezelbekabeling | COMBI theorie & praktijk fusielassen

Kosten
€ 449,-

Studieduur
1 dag

Lestijd
09.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezelbekabeling | COMBI theorie & praktijk fusielassen is bestemd voor monteurs die 
glasvezelverbindingen moeten gaan maken met een fusielasapparaat.

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de mogelijke gevaren van het werken met glasvezel benoemen en weet u welke
     veiligheidsvoorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden;
   de meest gebruikte termen met betrekking tot glasvezelbekabeling benoemen en toelichten;
   toelichten wat de belangrijkste verschillen zijn tussen multimode- en singlemodeglasvezel;
   verschillende types glasvezelkabels herkennen en hun toepassingsgebied benoemen;
   de meest gebruikte glasvezelconnectoren herkennen;
   benoemen hoe glasvezelkabels geïnstalleerd en gemonteerd moeten worden om
     communicatieproblemen te voorkomen;
   een fusielasapparaat instellen voor het lassen van verschillende soorten glasvezels en voor het
     gebruik van verschillende soorten splice protectors;
   glasvezelkabels voorbereiden (strippen, reinigen, cleaven) voor het maken van lassen;
   een pigtail voorbereiden en lassen aan een glasvezelkabel met een fusielasapparaat;
   een splice protector aanbrengen ter bescherming van de fusielas;
   een gemaakte fusielas controleren met een Visual Fault Locator.

KCC 0106 - Glasvezelbekabeling | praktijk Fluke Networks Certifiber Pro instellen

Kosten
€ 279,-

Studieduur
    dag

Lestijd
13.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezelbekabeling | praktijk Fluke Networks Certifiber Pro instellen is bestemd voor monteurs,
engineers en (meet)technici die glasvezelverbindingen meten met de meest gebruikte glasvezeltester 
in Local Area Networks: de Fluke Networks CertiFiber Pro. 

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de mogelijke gevaren van het werken met glasvezel benoemen en weet u welke 
     veiligheidvoorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden;
   de verschillende soorten meetapparatuur voor glasvezelbekabeling benoemen en hun toepassing
     toelichten;
   toelichten wat het belang van visuele inspectie en reinigen van glasvezelconnectoren is;
   zelfstandig een Fluke Networks CertiFiber Pro instellen, een referentiemeting uitvoeren en de
     kwaliteit van glasvezelmeetsnoeren beoordelen;
   meetresultaten van een dempingsmeting toelichten.

https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0103.pdf
https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0106.pdf
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Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezelbekabeling | COMBI theorie & praktijk Fluke Networks Certifiber Pro instellen is geschikt voor 
medewerkers die glasvezelverbindingen meten met een Fluke Networks CertiFiber Pro zoals
monteurs; engineers; (meet)technici.

KCC 0107 - Glasvezelbekabeling | COMBI theorie & praktijk Fluke Networks Certifiber Pro instellen

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de risico’s van het werken met glasvezel benoemen en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen;
   de meest gebruikte termen met betrekking tot glasvezelbekabeling benoemen en toelichten;
   toelichten wat de belangrijkste verschillen zijn tussen multimode- en singlemode;
   verschillende types glasvezelkabels herkennen en hun toepassingen benoemen;
   de meest gebruikte glasvezelconnectoren herkennen;
   toelichten hoe glasvezelkabels op een juiste manier geïnstalleerd moeten worden;
   meetapparatuur voor glasvezelbekabeling benoemen en de toepassingen toelichten;
   toelichten wat het belang van visuele inspectie en reinigen van glasvezelconnectoren is;
   zelfstandig een Fluke Networks CertiFiber Pro instellen, een referentiemeting uitvoeren;
   meetresultaten van een referentiemeting en dempingsmeting toelichten.

Kosten
€ 449,-

Studieduur
1 dag

Lestijd
09.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

KCC 0126 - Glasvezelbekabeling | praktijk fusielassen en Fluke Networks CertiFiber Pro

Kosten
€ 449,-

Studieduur
1 dag

Lestijd
09.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort

Maximale groepsgrootte
8 personen

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezelbekabeling | praktijk fusielassen en Fluke Networks CertiFiber Pro instellen is bestemd 
voor monteurs die glasvezelverbindingen moeten gaan maken met een fusielasapparaat. En deze 
glasvezelverbindingen moeten meten met de Fluke Networks CertiFiber Pro.

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de mogelijke risico’s van het werken met glasvezel benoemen en weet u welke 
     veiligheidsvoorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden;
   een fusielasapparaat instellen voor het lassen van verschillende soorten glasvezels en voor het
     gebruik van verschillende soorten splice protectors;
   glasvezelkabels voorbereiden (strippen, reinigen, cleaven)
   een pigtail voorbereiden en lassen aan een glasvezelkabel met een fusielasapparaat;
   een splice protector aanbrengen ter bescherming van de fusielas;
   een gemaakte fusielas controleren met een Visual Fault Locator.
   de verschillende soorten meetapparatuur voor glasvezelbekabeling benoemen en toelichten;
   toelichten wat het belang van visuele inspectie en reinigen van glasvezelconnectoren is;
   zelfstandig een Fluke Networks CertiFiber Pro instellen, een referentiemeting uitvoeren en de
     kwaliteit van glasvezelmeetsnoeren beoordelen;
   meetresultaten van een dempingsmeting toelichten.

https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0107.pdf
https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0126.pdf
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KCO 0801 - Glasvezelbekabeling | basiscursus

Kosten
€ 449,-

Studieduur
1 dag

Lestijd
09.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Glasvezeltechniek | basiscursus is geschikt voor ontwerpers, calculators, monteurs, leidinggevende 
monteurs, projectleiders en projectbegeleiders.

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   de risico’s en voorzorgmaatregelen noemen om veilig te kunnen werken met glasvezel;
   glasvezelsoorten en categorieën benoemen en toelichten;
   kabelsoorten en connectorvarianten herkennen en hun toepassingen toelichten;
   de keuze van een glasvezeloplossing (vezel, kabel, connectoren) voor verschillende situaties 
     toelichten (afstanden en datasnelheden);
   polariteitsscenario’s herkennen en de voor- en nadelen van de methodieken toelichten;
   de juiste keuze maken voor het gebruik van glasvezeltestapparatuur.

KCC 0212 - Glasvezelbekabeling | COMBI praktijk Fluke Networks DSX 5000/8000 & CertiFiber pro instellen

Kosten
€ 449,-

Studieduur
1 dag

Lestijd
09.00 - 17.00 uur

Lesplaatsen
Amersfoort en/of Brussel

Maximale groepsgrootte
8 personen

Voor wie is deze cursus bestemd? 
Combi | praktijk Fluke Networks DSX-5000/8000 & CertiFiber Pro is geschikt voor monteurs, engineers 
en (meet)technici die netwerkbekabeling installeren en meten met een Fluke Networks DSX-5000/8000 
Cable Analyzer en de Fluke Networks CertiFiber Pro Optical Loss Test Set.

Leerdoelen 
Aan het einde van deze cursus kunt u:
   toelichten welke teststandaarden en testlimieten gebruikt worden;
   zelfstandig een referentietest met de DSX-5000/8000 uitvoeren;
   zelfstandig de DSX-5000/8000 instellen voor een permanent link test;
   de risico’s en voorzorgsmaatregelen toelichten voor het veilig werken met glasvezel;
   toelichten welke soorten meetapparatuur er voor glasvezelbekabeling zijn en wanneer ze worden 
     toegepast;
   zelfstandig uitvoeren van een glasvezelreferentietest;
   zelfstandig de CertiFiber Pro instellen voor een dempingstest.

https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCO_0801.pdf
https://www.kannegieter.nl/sitecontent/files/College/Collegebeschrijvingen/Kannegieter_College_Cursus_KCC_0212.pdf
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Kannegieter BV   |   Astronaut 28   |   3824MJ  Amersfoort   |   college@kannegieter.nl   |   t 033 450 86 86

Bezoek onze website voor meer informatie over actuele cursusdata. Inschrijven kan via het
online inschrijfformulier.

Cursus op maat
Kannegieter College kan deze cursus incompany verzorgen op elke gewenste locatie in Nederland of 
België. Ook is het mogelijk dat deze cursus in het Engels gegeven wordt. U kunt hiervoor een “cursus op 
maat” aanvragen via college@kannegieter.nl.

Op al onze cursussen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Kannegieter BV van 
toepassing evenals de Algemene Voorwaarden van Kannegieter College.

Wij Techniek 
Wij Techniek stimuleert uw ontwikkeling zodat u iedere dag vakbekwaam, enthousiast en vol energie 
aan het werk bent in de technische installatiebranche. Dit kan door middel van scholing, zoals een 
opleiding, training, workshop of cursus. Wist u dat uw werkgever
subsidie kan aanvragen bij Wij Techniek voor de cursussen  
bij Kannegieter College?  
Bezoek de website van Wij Techniek voor meer informatie.

Praktische informatie
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