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Verslag : Vaktechnische commissie 

Datum  : 23 maart 2022 

Aanwezig : Adinda, Anne, David, Frans, Geert, Jeroen Peter en Rob  

Afwezig  : - 

 

━━━━━━━━━━━━━━ 

 

1. Opening 
• Geert stelt zich voor. Leden ook. 

• Toevoegen extra agendapunten: procedure commissie en ontkalken. 

 

2. Ontkalken 
• Bubbleflush. Zonder chemie. Getest en werkt. Met ultrasoon werkt het. Meenemen al in 

de eind en toetstermen? 

• Ozonwater komt ook steeds meer voor, recreatiebungalow een opmars. Komt sprayen 

bij. Dus andere methode schoonmaken. Houden deze ontwikkeling goed in de gaten. 

Komt van Wecovi vandaan. 

 

3. Verslag 17 januari 2022 
• Geen wijzigingen.  

• N.a.v.: 3 sollicitaties voor de Vaktechnische commissie. We gaan dezelfde procedure als 

hiervoor hanteren. Wat zoeken wij als aanvulling. Teamplayer is echt een van de eisen. 

Moeten we de sollicitatie open zetten? Graag iemand van de vloer. Gekozen om 

examinatoren te werven, i.v.m. drive, vak-idiootschap e.d.  

• Eind en toetstermen bungalow bekeken. Pilot gaan draaien met mogelijkheid bed 

opmaken als examenonderdeel.  

• UngerGO komt de volgende vergadering langs, in Bemmel. Dan bekijken we dit ook 

verder. 

• Bij onderdeel interieur de meerdere keuzemogelijkheden aangeven: kast, deur, 

bureaustoel & onderstel bureau, radiator. Nog aanpassen beoordelingsformulier of 

allebei ladekastje of allebei ladenblok. Geen stappenplan voor schoonmaken stoel e.d. 

Communicatie:  hebben we in januari al laten weten. Per 1 mei invoeren, laten het nog 

eens weten aan de opleiders. 

• Bij onderdeel sanitair: welke handschoenen moeten we voorschrijven. De meeste 

handschoenen zijn zuurbestendig. Verantwoordelijkheid bij de opleidingsinstituten. Het 

moeten geschikte handschoenen zijn. Handschoenen wisselen bij schuurpad/wassen is 

wel een must, moet in de eind en toetstermen. Witte bij handpad eruit. Gewoon 

handpad noemen. 

• Schrobben en waterzuigen, intensiteit verhogen door een draaiende beweging te maken. 

Kandidaten komen vaak op de training zonder ervaring van machines. Er is mee 

geoefend, maar met een aantal machines is dit niet te doen. Veel verschil in gewicht van 

de machines. Orbitale machines zijn rechte banen. Oefenen met de andere machines is 

wel belangrijk, want je kan het ook in de examens krijgen. In de praktijk vaak kruislings 

schrobben, rondjes draaien (intensief) duurt dubbel zo lang. Het moet niet zo zijn dat we 

gaan beoordelen op wat er niet in de eind- en toetstermen staat. Daar moeten we voor 
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waken. We kunnen NIET afkeuren/beoordelen wat NIET in de eind- en toetstermen staat. 

Jeroen: waterbesparend schrobben bij een diamantpad slaat nergens op. Kritisch kijken 

naar vloeronderhoud, wat is flauwekul, haal dat eruit en informeer iedereen. Bij kleine 

ruimtes neemt het gestuntel enorm toe. Ook de ruimte helpt niet mee, te klein werkt 

echt niet. Besluit: twee leden maken een voorstel voor vloeronderhoud (voor 15 april). 

Wat wel nog wat niet, wat aanpassen, wat is basis wat is eigenlijk specialistisch werk. 

Bekijken ook welke handelingen horen bij bostel - pad en diamantpad (t.b.v. het 

beoordelingsformulier). Compacte schrobzuigautomaat gaat aan het 

beoordelingsformulier toegevoegd worden. Onbereikbare plekken handmatig. Moet het 

beoordelingsformulier aangepast worden? Zowel kijkend naar de eind- en toetstermen, 

beoordelingsformulier, uitgangssituatie, knock-outs over nadenken en theorie. 

• Uitstapje naar de discussie over taal. Je kunt altijd een andere route volgen, eerst de 

basis, dan taalcursus, dan GZ of vloer.  

 

4. Ergonomietrainingen 
• Wat was de algemene indruk. Goed, iedereen zeer positief. Eigenlijk zou je dit elk jaar 

moeten doen. Neuzen weer één kant op is fijn. Aantal leden is echt geschrokken van 

sommige examinatoren. Sommige houdingen echt tegennatuurlijk. Als je iets beoordeelt, 

moet je het zelf ook kunnen.  

• Hoe ga je om met mensen die echt niet ergonomisch meer kunnen werken. Van de 

specifieke eigen punten waarop we beoordelen moeten we vanaf. Je merkt het als 

mensen examineren die geen les meer geven. De ergonomiefilmpjes zijn opgenomen in 

de arbocatalogus.  

• Locaties controleren: geldt vooral voor specialistische examens (gz, vloer, etc). We 

moeten straks bij meer verantwoordelijkheid wel kunnen tackelen als we locaties afwijzen 

en dat met duidelijke regels. Ergens borgen dat locaties kloppen e.d. Als een locatie niet 

deugt en een bepaald onderdeel klopt niet, dan moet je het niet examineren en dan 

leren ze het snel af. Het is echt een keer afblazen en ze staan helemaal op scherp. Leden 

geven mogelijke locaties aan.  

• Certificering: Er staat bij dat je het diploma of de ervaring moet hebben. Dat gaat 

getoetst worden. Anders examen erin doen.  

 

5. Gilde Next Level 
Even wennen maar werkt goed. David: Bij hotel staat er bij sanitair het e.e.a. dubbel in.  

Jeroen: Bij vloer staat bij borstelzuiger ook alle punten. David: Bij algemene opmerkingen, 

wilde David wat invullen, opgeslagen en kon het niet meer zien. Blijkt dat je op pijltje vooruit 

moet klikken, kan dat onder elkaar komen? 

 

6. Proces 
Aantal voorstellen. Voorzitterschap blijft bij Peter, notuleren blijven wij ook doen. We zitten in 

alle examens tegelijk, het is beter om te groeperen. Structureel aanpakken. En dan werkend 

richting een actielijst. We moeten dan ook wel onze acties goed uitvoeren. Vaststellen welke 

examens in welke vergaderingen komen. Discussiepunten en besluitvormingspunten in de 

agenda opnemen. Eind vergadering alvast deel voor de volgende vergadering bepalen. 
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7. Onderzoek naar opleidingen en examens  
Daadwerkelijk op een examen kijken. Zien hoe het examen gedaan wordt? Gaan we 

meenemen, is een goede.  

 

8. Volgende keer 
• Vloeronderhoud 

• Basisexamen, is daar nog wat over te melden? De knock-outs. Drie leden doen dat 

samen, ideeën melden bij hun. Nemen ook de andere examens ook mee. 15 april klaar. 

• Afspraak dat 15 april deze zaken worden rondgestuurd, iedereen opmerkingen plaatst. 

• Vrijdag 3 juni 9:30 - 12:30 uur bij Jeroen in Bemmel vergaderen.  

• In juni vergaderschema maken en welke examens wanneer.  

 

 

 Actielijst  

22.01 Bubbleflush en ozon 3-6-2022 

22.02 Sollicitaties 3-6-2022 

22.03 UngerGo 3-6-2022 

22.04 Aanpassen beoordelingsformulier interieur 15-3-2022 

22.05 Communicatie nogmaals aanpassingen 

Schoonmaken 

15-3-2022 

22.06 Voorstel beoordelingsformulieren, 

uitgangssituaties e.d. Vloeronderhoud + inhoud 

communicatie opleidingsinstituten en 

werkgevers 

15-3-2022 

22.07 Locaties op voorhand controleren: aanwijzingen 

door leden; uitvoering Anne en Peter 

1-4-2022 

22.08 Next Level: aanpassingen doorgeven 1-4-2022 

22.09 Vaststellen welke examens wanneer besproken 

worden 

1-4-2022 

   

 Pilot examen Bungalowreiniging  
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Examen

Datum 

bespreking

Basisvakopleiding schoonmaken okt-22

Basisvakopleiding schoonmaken traditioneel okt-22

Module traditioneel okt-22

Basisvakopleiding schoonmaken hotel aug-22

Module hotel aug-22

Basisvakopleiding schoonmaken recreatiebungalow aug-22

Module recreatiebungalows aug-22

Basisvakopleiding schoonmaken particulier aug-22

Module particulieren aug-22

Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg okt-22

Module gezondheidszorg okt-22

Module isolatiekamer okt-22

Basisvakopleiding vloeronderhoud 3-6-2022

Basisvakopleiding perron- en stationsreiniging aug-22

Basisvakopleiding trappenhuisreiniging aug-22

Basisvakopleiding vliegtuigreiniging aug-22

Basisvakopleiding reiniging bussen aug-22

Basisvakopleiding reiniging metro's aug-22

Basisvakopleiding reiniging trams aug-22

Basisvakopleiding gevelonderhoud apart

Basisvakopleiding glasbewassing apart

Basisvakopleiding food apart

Basisvakopleiding Reiniging na Calamiteiten apart

Module vervolg gevelonderhoud (Module gevelonderhoudsinstallatie) apart
Module vervolg glasbewassing (Module rolsteiger en permanente hangladder) apart

Module vervolg RnC (Module hogedrukreiniging) apart

Basisopleiding leidinggevenden (incl. ziekteverzuim) apart

Introductietraining: GEEN EXAMEN apart

Module niveau 2 apart  
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