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Vaktechnisch  

  Toetsterm Opmerking 

1 p1 Op de juiste en ergonomisch verantwoorde, 

effectieve en efficiënte wijze PBM’s kunnen 

beoordelen en gebruiken 

 

2 p Op een juiste manier kunnen tillen.  

3 t Kennis van veel gebruikte reinigingsmiddelen bij 

hogedrukreiniging. Rekening houden met weers- en 

omgevingsinvloeden 

Etiket lezen, pH, 

pictogrammen, doseren e.d. 

4 p In opdracht kunnen inzetten van een te reinigen 

object met reinigingsmiddelen 

PBM’s, inwerktijd. Voorkomen 

dat bij het inzetten met 

chemie reinigingsmiddel langs 

je armen je pak inloopt 

5 p Controle hogedrukreiniger Koud-/warmwater/stoom 

hogedrukreinigers. Controle 

keuringen, afdichtingenring, 

hogedrukslangen (met 

dubbelgevouwen 

klamvochtige werkdoek), 

spuit lucht en vuil uit de 

slang, noodstop, O-ringen, 

nanometer, aansluitingen, 

brandstof, werking brander, 

koelvloeistof, waterfilter, 

accu, nozzle, oliepeil e.d.; 

6 t Kennis terugslagkracht en reinigingskracht bij 

verschillende combinaties van werkdruk en 

wateropbrengst 

 

7 P Hogedrukreinigers voorbereiden op het werken er 

mee 

Instellen juiste druk en 

temperatuur; aansluiten en 

vullen met water. Controle 

noodstop.  

8 p Gebruik juiste nozzle  

9 P In opdracht op de juiste en ergonomisch 

verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze reinigen 

met hogedruk. Nadruk op metalen en kunststof 

ondergronden. 

Juiste PBM’s (zoals spuitpak, 

laarzen, handschoenen, 

gezichtsbescherming), rustig 

overlappend werken, 

meelopen met de nozzle, van 

beneden naar boven in 

horizontale banen (van 1 tot 

                                                           

1 Er zijn twee soorten toetstermen: p = praktische toetsterm en t = theoretische toetsterm 
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1,5 meter), werk met een 

hoek van ongeveer 60º. Houd 

rekening met windrichting, 

obstakels, deuren, hoeken 

e.d.  

10 p Resultaatscontrole   

11 P Opruimen: brander uitschakelen, machine en slang 

laten afkoelen 

 

12 P Machine uit, kraan dicht, drukloos maken   

13 P Pistool leeg laten lopen, slangen controleren en 

oprollen 

 

14 p Interieur en exterieur machine zo nodig reinigen Vorstvrij wegzetten 

15 p Het kunnen uitvoeren van eenvoudig onderhoud 

(filters schoonmaken, kleine storingen verhelpen 

e.d.).  

Weten wanneer de 

leidinggevende gebeld moet 

worden 

16 t Kennis hebben van mogelijke (vervolg)schades  

17 p Zowel tussentijds als aan einde werkdag de 

werkplaats goed achterlaten. 

 

18 t Klantvriendelijk zijn, kunnen omgaan met vragen/klachten 

van klanten 

Luisteren, doen wat u belooft. 

Let op non-verbaal gedrag. 

Vraag/klacht serieus nemen, 

stappen weten bij het 

behandelen van een vraag/klacht 

    

    

    

 


