Toetstermen Basisvakopleiding Glasbewassing met de gevelonderhoudsinstallatie

Vaktechnisch
Toetsterm
1

P

1

Opmerking

Ladders visueel controleren. Controle jaarlijkse
keuring.

2

p

Controle telescopisch wassteel systeem

Keuring, of systeem gevuld is,
werking systeem

3

p

De toegangsweg controleren. Werkplek

Controle ondergrond,

controleren en afzetten. Uitvoeren LMRA, mede

zonnewering, eventuele

op basis werkbon

verkeersmaatregelen, overleg
gebouwbeheerder

4

p

De werkplek opgeruimd en veilig achterlaten

Ook tijdens pauzes

5

p

Glasbewassing: eventuele extra vervuiling

Emmer met water en beetje

(vogelpoep, etiketten e.d.) nat inzetten en

afwasmiddel o.i.d., spons,

eventueel met glasmesje verwijderen. Inzetten

inwasser, raamwisser,

raam en omlijstingen met inwasser en spons.

zeem/glasdoek, bucket en

Daarna omlijstingen afnemen, ramen

telescopisch gereedschap.

droogwissen en met de spons droogmaken van

Werk van boven naar

de onderzijde van het raam en de vensterbank.

beneden en licht overlappend.

Eventueel met de zeem of glasdoek fouten

Rekening houden met de

herstellen.

omstandigheden en
omstanders.

6

t/p

Diverse ladders en onderdelen kennen en kunnen

Zoals aluminium, hout,

beoordelen (ladderschoenen, gevelrollen,

Amsterdammer,

ladderstop, ladderafhouder, ladderstok)

Rotterdammer, 30 of 35 cm.
opstap, tot 10 meter lengte.
Opsteek-, schuif- en
reformladder

7

t/p

Ladders op de juiste manier kunnen vastmaken

Zoals op een busje of

en vervoeren. Weten tot hoe ver een ladder mag

aanhanger

uitsteken bij het vervoer.
8

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Eventueel een ladderstop

effectieve en efficiënte wijze kunnen ladderen:

gebruiken (mede afhankelijk

verplaatsen van het vervoersmiddel naar de

van de ondergrond).

gevel, tegen de gevel plaatsen en verplaatsen,
strijken
9

p

Op de ladder een raam kunnen wassen.

Met beide voeten op de
ladder. Gebruik
veiligheidsschoenen met een
harde neus en stroeve en

1

Er zijn twee soorten toetstermen: p = praktische toetsterm en t = theoretische toetsterm
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vormvaste zolen. Tot
maximaal 4e sport van boven.
10

P

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Wanneer nodig.

effectieve en efficiënte wijze een laddervoet,
ladderstok en afhouder kunnen bevestigen
11

t/p

Weten tot hoe zwaar je een ladder alleen mag
tillen

12

p

Een telescopische wassteel en gedemineraliseerd

Kennis wanneer legionella zou

watersysteem kunnen controleren en beoordelen

kunnen ontstaan. Vervang
regelmatig de filters. Creëren
bewustwording.

13

t

De regels voor het werken met een telescopische

Eisen aan het systeem

wassteel kennen

kennen, zoals maximaal 13,5
meter hoog, tussen 7 en 13,5
meter maximaal 100 m2 per
dag en per gebouw

14

t/p

Weten hoe vervoer van een telescopisch wassteel

Eisen aan trekkend voertuig,

systeem moet

rijbewijs, op juiste manier
aankoppelen aan trekkend
voertuig

15

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Houd rekening met de

effectieve en efficiënte wijze een telescopische

omgeving en weersom-

wassteel systeem kunnen plaatsen

standigheden. Afzetten
werkplek.

16

P

Gedemineraliseerd water meenemen of ter
plaatse fabriceren

17

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Heen en weer lopen. Op juiste

effectieve en efficiënte wijze met een

wijze steel naar volgende

telescopische wassteel systeem kunnen wassen

raam bewegen.

van ramen op hoogte
18

p

Formele toestemming hebben van de

Communicatiemiddel, sleutel,

gebouwbeheerder/contactpersoon op locatie om

eventueel uitgifte

de gondel te gebruiken

harnasgordel met looplijn van
max. 1,5 m. (bij 4
kabelsysteem) of
veiligheidslijn (bij 2
kabelsysteem)

19

P

Toegangsweg en staat gevelonderhoudsinstallatie

Lezen logboek of eventuele

kunnen beoordelen

storingen opgelost zijn. De
plek controleren waarboven
gewerkt wordt.

20

p

Adequaat afzetten werkplek
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21

p

Beoordelen of de windkracht niet meer is dan 6

Bij 6 of meer mag de gondel
niet gebruikt woerden.
Rekening houden met
mogelijke rukwinden rondom
gebrouwen.

22

P

Veiligheidscheck en aansluiten stroom. Installatie

Controle keurmerk

visueel controleren. Testen dakbediening.
23

p

Op juiste wijze stroom aansluiten

Stroomschakelaar op de
wagen inschakelen en m.b.v.
sleutel afsluiten, dan
resetknop indrukken

24

p

Uitvoeren LMRA

25

p

Op de juiste manier betreden

Gebruik PBM (mede

gevelonderhoudsinstallatie

afhankelijk van het aantal
kabels waar de gondel aan
opgehangen is).
Valbeveiliging vast. PSU mee.

26

p

Op de juiste en ergonomisch verantwoorde,

Touwen losmaken. Eventueel

effectieve en efficiënte wijze kunnen werken met

op juiste wijze uittoppen.

een gevelonderhoudsinstallatie voor

Manoeuvreren en situeren

glasbewassing of gevelonderhoud

voor de werkplek. Juiste
werkafstand van de gevel.
Geen onnodige bewegingen.
Niet te ver uithangen of
rekken.

27

28

t/p

p

Weten wat te doen wanneer de

Ook in staat het

gevelonderhoudsinstallatie niet meer naar

nooddaalsysteem te

behoren werkt

gebruiken

Gevelonderhoudsinstallatie weer terugbrengen

Eventueel uittoppen.
Terugrijden en ophijsen.
Eventueel geheel intoppen.
Laten zakken in goede
parkeerstand. Op de
omgeving blijven letten

29

p

Op juiste manier gondel weer opbergen. Sleutel

Op juiste wijze stroom

meenemen.

uitschakelen.
Stroomschakelaar op de
wagen uitschakelen en
afsluiten m.b.v. de sleutel.
Afmelden en sleutel afgeven
bij de gebouwbeheerder/
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contactpersoon op locatie.
Opdrachtbon laten aftekenen
30

p

Aan- en afmelden bij de gebouwbeheerder

31

t

Kunnen communiceren met je leidinggevende en

Meedoen aan werkoverleg/

collega’s

toolboxen, rapporteren bij
verstoring van de
werkzaamheden

32

t

Klantvriendelijk communiceren

Opdrachtgever en/of
personen in of rond het
object.

33

t

Kunnen omgaan met vragen/klachten

Opdrachtgever en/of
personen in of rond het
object.

34

t

Weten wat te doen bij ongelukken

35

p

Controle van de eigen werkzaamheden; bewaken

Werkzaamheden van jezelf en

kwaliteit

het team

Algemene vaardigheden
36

p

Lezen, begrijpen en toepassen van de informatie
op de werkbonnen

37

p

Goede persoonlijke presentatie

Persoonlijke verzorging,
bedrijfskleding,
klantvriendelijk richting
opdrachtgever, klant,
leidinggevende, collega’s

38

t

Geen ongewenst gedrag vertonen

Weten dat pesten, treiteren,
(sexuele) intimidatie niet
wordt geaccepteerd, weten
waar men terecht kan bij
ongewenst gedrag

39

p

Opleverstaten/ werkbonnen laten aftekenen,
urenlijsten invullen

40

t

Kennis werkzaamheden in de specialistische
reinigingsbranche en welke opleidingen daarvoor
zijn
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