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Bed afhalen en opmaken (module) 

De kandidaat… Opmerking 

1 p Haalt vuil beddengoed af; verwijdert lakens, slopen en eventuele 

spreien. 

Doet de vuile was in de container of 

waszak. 

2 p Plaatst kussens en dekbedden op een stoel. In ieder geval niet op de grond. 

3 p Voert schoon beddengoed aan. Neem alles in één keer mee (eventueel 

op een trolley). 

4 p Brengt het onderlaken aan, trekt deze glad en stopt het 

onderlaken in. 

In de hoeken op ergonomisch 

verantwoorde wijze. 

5 p Brengt kussenslopen aan. Slopen naar binnen gevouwen. 

6 p Brengt dekbedhoes aan door de armen erin te steken.  

7 p Pakt de punten van dekbed vast en rolt de hoes af.  

8 p Vouwt de dekbedhoes aan achterzijde op de hoeken in (envelop).  

9 p Voert resultaat controle uit en herstelt eventuele fouten.  

 

Interieur afreiskamer (module) 

De kandidaat… Opmerking 

10 P Controleert vooraf een te reinigen hotelkamer.  

11 P Werkt van schoner naar vuiler, gebruikt op tijd een schone kant en 

vervangt op tijd de werkdoek. 

Werkdoek in handzaam formaat. 

 

12 P Tilt afvalbak(ken) op ergonomisch verantwoorde wijze op.  

13 P Leegt of vervangt de afvalzak. Afhankelijk van afspraken met de 

opdrachtgever.  

14 P Houdt een logische werkvolgorde aan. O.a. lichtschakelaar, afstandsbediening 

en deur(klink) niet vergeten. 

15 P Start met het verwijderen van spinrag en stof bij het plafond en 

andere hoge plekken en eventueel bij de plinten..  

Met een plumeau en/of klamvochtige 

microvezelwerkdoek. 

16 P Wrijft niet dubbel over een oppervlak Horizontale vlakken in banen reinigen, 

waardoor de pols niet gedraaid wordt.  

17 P Gebruikt de interieurmop voor grotere horizontale en verticale 

vlakken. 

Werkt ergonomisch. 

18 p Voert een periodieke taak uit zoals: een deur, kast, ladekast, de 

poten van een stoel, verwarming e.d. 

Klamvochtige microvezel werkdoek 

en/of interieurmop gebruiken. Inclusief 

de randen, bovenkant, handgrepen en 

de klink. Ook eventueel glas in of 

naast de deur meenemen. Zo 

ergonomisch mogelijk. 

19 P Voert resultaat controle uit en herstelt eventuele fouten. Eventueel de afvalbak en stoelen 

terugplaatsen. 

 

 

20 P Maakt gebruikte (hul p)materialen schoon en ruimt deze op. Vuile werkdoek(en) e.d. in een wasnet 

doen. Afvoeren van vuilniszakken. 
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Wasnet naar de was(plaats) of 

verzamelpunt brengen. 

 

Bad/douche en sanitair reinigen (module) 

De kandidaat… Opmerking 

21 p Maakt met de handpad aangekleefde vervuiling van het bad of de 

douche en de wastafel los. 

Met de witte handpad. 

22 p Spoelt de handpad uit.  

23 p Verwijdert rondom het bad/de douche vlekken van de buiten-, 

boven- en binnenzijde. 

Klamvochtige microvezeldoek. 

24 p Controleert de service artikelen en bad- en handdoeken en vult zo 

nodig aan. 

Met schone handen. Persoonlijke 

hygiëne artikelen. 

 

 


