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1. N.a.v. het verslag 27 januari 2021 
A. Examenoppervlak schrobben en waterzuigen met de schrobzuigautomaat. 24m2 is dan niet 

genoeg. Hoe groter hoe beter. Hoe kleiner hoe beroerder. 3x8 of 2x12 maakt al een verschil 

(bochten maken). Machine maakt ook nog uit.  

Als het oppervlak kleiner wordt, moet de route wel goed aangepast worden. Vrij krap. Maar als 

je het zo doet, moet je de manier van schrobben erop aanpassen. Cirkel steeds kleiner maken. 

Aan de opleider om de laatste bochten goed met het water om te laten gaan. Met het juiste 

apparaat kan het, maar wel met de goede volgorde. Moet ook goed naar de examinatoren 

gecommuniceerd worden.  

Als opleider moet je het niet willen op zo een oppervlak. dan moeten we dat nu niet aanpassen.  

 

B. Toetsterm 18b; periodiek interieur. Het kan zijn dat een examinator zegt je moet de stoelpoten 

periodiek doen. Dan krijg je problemen met kandidaten. Naar de praktijk toe, moeten we meer 

aangeven naar examinatoren. 

De telefoon die steeds meer verdwijnt. Hoe gaan we daar mee om? Wel headsets nu. Je kunt ze 

hetzelfde beoordelen als telefoon. Deur etc. kan in de praktijk niet altijd maar is in het 

examenformulier niet een keus. Maar in de praktijk moet het wel kunnen. Wel GOED 

communiceren.  

 

2. Glasbewassing 
Waspak als verplicht onderdeel bij de Basisvakopleiding glasbewassing vanaf 1 januari 2022. Bij 

voorkeur dat de prismabril ook gebruikt gaat worden.  

Moeten we dit stimuleren? Gaan ze dan niet nog langer dan toegestaan werken met de wassteel?   

Het is echt een kwestie van doen (bijvoorbeeld ven terugkijken wanneer je bezig bent). Je ziet de 

voordelen niet als je het niet gebruikt. Goed gedrag aanleren met de juiste maatregelen. 

 

3. Discussie vorige week n.a.v. de praktijksessie 
Besluiten:  

• De mopmachine zal in de eind- en toetstermen worden opgenomen, alleen bij vloeronderhoud 

ter vervangen van tweevoudig moppen. 

• De compacte schrobzuigmachine wordt steeds professioneler. Nu nog wel flinke verschillen in 

gebruik. Gewicht is wel een puntje, gewicht moet je dragen in je armen. Maar je kan er altijd 

minder water in doen of een kleinere tank in zetten, dan maar vaker lopen. Goede instructie is 

noodzakelijk. Goed te gebruiken bij dagelijks onderhoud. Bij zwaardere vervuiling zal je deze 

machine niet goed kunnen gebruiken. We gaan nog nader vaststellen bij welke opleidingen (en 

dus ook examens) deze machine toegepast kunnen worden.  

 

4. Rol examinatoren 
We zien toch veel verschillen. Toets van bekwaamheid zou helemaal niet zo slecht zijn. Te vaak dat 

de ene manier heilig is voor sommigen. Er leiden meerdere wegen naar Rome. 



Onderscheid tussen geef ik als examinator een tip zijnde opleiden of is het een aanvulling op de zelf 

verzonnen toepassing van de eind- en toetstermen. Onderscheid tussen wat is opleiden en wat niet.  

We zouden in een training of bij een toets van bekwaamheid situaties kunnen inbouwen. En zelf het 

examen laten doen.  

De leden van de vaktechnische commissie zouden dan als beoordelaars optreden. Komt een 

volgende keer terug.  

 

5. Volgende keer 
7 april om 16:00 uur.  


