Eindtermen Basisvakopleiding Reiniging na Calamiteiten en module Salvage
versie 2015.01
Vaktechnisch

1

t

1

Eindterm

Opmerking

Weten van het doel is van reiniging na calamiteiten

Functioneel en esthetisch

(reconditioneren of vervangen)

pand; emotionele schade
beperken; dat gebruikers
zo snel mogelijk weer terug
kunnen

2

p

Eigen werkzaamheden voorbereiden.

Bijvoorbeeld controleren of
alle middelen, materialen,
PBM’s en machines
aanwezig zijn, afzetten
werkplek, alarmprocedures,
uitvoeren LMRA (last
minute risk analysis

3

p

Voor gebruik (of voor vervoer naar de locatie)

Droogapparatuur (blowers

visueel controleren (o.a. op keuringen) van

en heaters), (industriële)

machines, hulpmiddelen en handgereedschappen

stofzuiger,
calamiteitenpomp,
stroomaggregaat,
eenschijfsmachine,
waterzuiger, sproeiextractieapparaat,
verhuishulpen

4

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Lezen etiketten, gebruik

effectieve en efficiënte wijze vaardig zijn in het

PBM’s. Weten wat te doen

gebruiken van reinigingsmiddelen

bij ongelukken en
ongelukken kunnen
voorkomen.

5
6

t/p
p

Basiskennis hebben van (afwerk)materialen en

Met name in combinatie

reinigingsmiddelen

met roet en water

Veilig schoonmaken en onderhouden van machines
na gebruik, zoals filter schoonmaken, legen en
drogen

7

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

(Industriële) stofzuiger,

effectieve en efficiënte wijze vervoeren, beheren,

eenschijfsmachine,

opslaan, installeren en gebruiken van machines

waterzuiger, sproei-

voor calamiteitenreiniging met inachtneming van

extractie

de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en
milieuregels
8

1

P

Vaardig zijn in het op ergonomische verantwoorde,

Afdichtwerkzaamheden,

Er zijn twee soorten eindtermen: p = praktische eindterm en t = theoretische eindterm
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effectieve en efficiënte wijze uitvoeren van

leegpompen, uitvoeren

salvage-werkzaamheden met inachtneming van de

schadestop, meehelpen

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en

corrosiestop uitvoeren,

milieuregels

eventueel lichte
sloopwerkzaamheden

9

10

P

P

Vaardig zijn in het op ergonomische verantwoorde,

Inventariseren, inpakken

effectieve en efficiënte wijze reinigen van

en overbrengen inboedel,

verontreinigde inboedelstukken en opstallen met

reinigen, eventuele

inachtneming van de noodzakelijke

herstelwerkzaamheden,

veiligheidsmaatregelen en milieuregels

opslaan en retourneren

Basiskennis van waterschades en hoe daar het

Plaatsen blowers en heaters

beste mee omgegaan kan worden
11

12
13

t

p
p

Vaardig zijn in het afvoeren van verschillende

Gebruik afvalcontainer,

vuilsoorten met inachtneming van de

scheiden afvalstromen

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en

(restafval en chemisch

milieuregels

afval)

Zowel tussentijds als aan einde werkdag de

Rekening houden met

werkplaats goed achterlaten.

omstanders

Resultaatcontrole uitvoeren van de eigen

Werkzaamheden team

werkzaamheden
14

t

Kennis hebben van mogelijke (vervolg)schades

15

t

Basiskennis hebben van hoe geuren gemaskeerd

Mogelijke vervolgschades

kunnen worden

Algemene vaardigheden
16

t

Weten wat het doel is, kunnen lezen en toepassen

Afhankelijk van de

van een werkbon / een werkinstructie /

afspraken.

Werkinstructiekaart (WIK)
17

t

Basiskennis bedrijfshulpverlening (BHV)

Bijvoorbeeld weten
wanneer een bedrijfsarts en
wanneer 112 gebeld moet
worden; weten hoe en
wanneer het gebouw te
betreden dan wel verlaten
kan/moet worden

18

t

Kunnen communiceren (verbaal en niet verbaal)

Met verschillende
doelgroepen, zoals de
schade-expert, brandweer,
gedupeerde(n),
leidinggevende, collega

19

p

Respectvol omgaan met eigen lijf, anderen,
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materialen en middelen

hulpmiddelen (zoals
verhuishulpen) en werken
volgens de gemaakte
afspraken

20

t/p

Etiketten en pictogrammen van reinigingsmiddelen

pH, H- en P-zinnen (Hazard

kunnen lezen en de informatie kunnen toepassen

en Precautionnary) kunnen
lezen en interpreteren;
weten wat te doen bij
ongelukken en wat te doen
om ongelukken met
reinigingsmiddelen te
voorkomen
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t

Rechten en plichten kennen en toepassen van

Toepassen van CAO,

werknemers en werkgevers op het gebied van

werken binnen de visie,

werken in de schoonmaak- en

doelstelling en regels van

glazenwassersbranche (Arbo en de Code

een organisatie, werken

Verantwoordelijk Marktgedrag)

binnen de grenzen van het
beroep, werken binnen de
grenzen van de Arbowet en
Arbocatalogus

22

p

Werken met inachtneming van wettelijke, branche-

Veiligheid, werktijden,

en bedrijfsnormen

ergonomie, milieu- en
kostenbewust (retour niet
gebruikte materialen en
middelen)
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t

Weten dat men werkzaamheden verricht aan

Leren omgaan met overlast

andermans huis/pand; inachtneming regels bedrijf;

veroorzakende werkzaam-

zich kunnen verplaatsen in de wensen van de klant

heden, zoals tocht en
geluid; maatregelen om
schade aan of van derden
te voorkomen; weten wat
te doen met een klacht

24

t

Bezitten van een hoge mate van zorgvuldigheid en
nauwkeurigheid

25

t

Hebben van een hoge flexibiliteit bij inzetbaarheid

Zeer afwisselende
werktijden

26

p

Persoonlijke eigendommen van gedupeerden op de
juiste wijze hanteren, met inachtneming van
privacy aspecten
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