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Verslag : Vaktechnische commissie 

Datum  : 15 augustus 2022 

Aanwezig : Adinda, Claudia, David, Frans, Jeroen, Rob, Anne, Peter 

Afwezig  : - 
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1. Rondleiding  
Door het gebouw door Jeroen.  

2. Demonstratie 
Marco Vegers met de bubbleflush & Wecovi versie van het reflex mopsysteem. 

3. Mededelingen 
Frans; punt 4a (locatie-eisen) moet nog gebeuren. 

Concept document informatie voor examinatoren (enkele afspraken rondom examens): 

verzoek hiernaar te kijken en op te reageren. Bedoeld voor examinatoren, zodat compact de 

aanwijzingen voor examens duidelijk zijn.  

4. Verslag 3 juni 2022 
Verslag goedgekeurd.  

a. Bubbleflush: Willen we dit in het examen? Niet als vervanging van handmatig ontkalken. 

In de opleiding? De opleider mag doen wat hij/zij wil. Theorie vraag?  

De om/om methode is een mogelijkheid (dus wisselen tussen kandidaten wat ze moeten 

doen). Maar de bubble flush lijkt wel eenvoudiger. Maar men moet het water tot de rand 

laten stijgen om alles te kunnen ontkalken. In ieder geval nog een jaar wachten. 

b. Grijze diamantpad: standaard in de eind- en toetstermen? Veel blijven bij de groene 

hangen en/of weten niet eens dat er nog andere kleuren zijn. Besluit: Voorleggen aan 

Examencommissie en bestuur.  

c. Vloeronderhoud theorievragen: is bekeken en aantal zaken is naar voren gekomen. 

Lopen aan tegen hoe de examinator ermee om gaat. Voorstel voor terugkomdag met 

praktijk. Wat weet een examinator m.b.t. vloeren?  

d. Moppen tweevoudig/compact: Schoonmakend Nederland vindt het een vervanging van 

de traditionele mop. Kijken hoe we de compacte machine in het examen kunnen krijgen. 

Waarschijnlijk 1 september volgend jaar. Het is en/en, het is niet in plaats van. De een 

traditioneel, de andere compacte schrob/zuig. Peter zal het alvast melden bij de 

opleidingsinstituten.  

e. Vraag van GOM over de zorgmodule: Afwijkende punten moeten gewoon bij het 

formulier (bij aanvraag examen) aangegeven worden. Stoffer is uit den boze. Het is wel 

echt gewoon accepteren wat het protocol is. Peter zal antwoord sturen.  

f. Artikel Reinascan. Het zit nu in sommige tandpasta’s, is van januari 2023 verboden. 

Inhoud ervan wordt nog onderzocht, dus komt er nog op terug. Het heeft veel daglicht 

nodig om te kunnen werken.  

http://www.ras.nl/
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5. Te bespreken examens 
Besluit bungalow: beddengoed ligt erop. Is ook handig want kandidaten moeten toch al het bed 

opmaken. Separatieglas: komt erbij 

Strijken en wassen: nog naar kijken bij particulieren. Bijvoorbeeld dat de examinator wat was heeft 

dat de kandidaten moeten sorteren om te wassen en aangeven hoe te strijken.  

Station en perron is goed afgedekt.  

Trappenhuis: Glaspad moet er uit, kom je ook nagenoeg niet tegen. In de lift kan je bijvoorbeeld de 

interieurmop gebruiken. Crohill systeem – je moet als examinator het systeem kennen en het moet 

dan heel duidelijk bij de uitvraag zijn aangegeven. Besluiten: Kijken of Crohill systeem per 1-1-23 

extra ingevoerd kan worden; meenemen in de examinatoren training.  

Rollend materieel: Veel specifieke eisen e.d. We moeten ook hier een formulier maken wat vooraf 

wordt ingevuld. Gaan we maken. Stuur moet extra goed gedaan worden, staat nu niet in de E&T. Ook 

graffiti : afhankelijk van de afspraken. 

6. Vloeronderhoud:  
Beoordelingsformulieren zijn akkoord. 

Theorievragen gaan komen. Eerst aantal voor examinatoren bedenken en zsm een training inlassen. 

Mooi als dat voor het einde van het jaar nog lukt. RAS zal beslissen of een examinator het kan of niet 

en door mag. Praktijk moet (we willen het kunnen zien).  

Beoordeling examinatoren vloeronderhoud: in de avonduren als het kan.  

2 weken (ma-woe) en (di-woe-do). In oktober als het lukt. In Bemmel.  

7. Moppen 
Unger is in de praktijk zwaar. Klein oppervlak gaat nog, maar groter niet meer. Besluit: We houden 

vast aan de stofzuig/M/V methode. De steel maakt echt niet verder uit. Tankje is bedoeld om extra 

vocht te geven, niet om de mop nat te maken bij het begin met werken.  

Peter: in een examen twee keer laten moppen is helemaal prima. Dus in het toilet en eventueel ook 

nog apart op de vloer (wanneer het toilet klein is of onhandig om de methode goed te zien). Moeten 

opleiders dus ook eerst goed over geïnformeerd worden (ook ivm hoeveelheid materialen).  

8. W.v.t.t.k. 
Isolatiekamer wordt op het moment helemaal niet meer geëxamineerd. Nog meer te bespreken de 

volgende keer? Peter gaat formulier maken met opzet om wijzigingen in- en door te voeren. Dat zal 

ook gecommuniceerd worden met de opleidingsinstituten, zodat ze weten wat ze kunnen 

verwachten. Mogelijk: knock-outs bij examens. 

Bedden opmaken in de recreatiebungalow: hoeft niet als keuze. Kan makkelijk ook in het examen 

(even goed checken of we dit hebben aangekondigd).  

Taakverdeling bekijken examens voor volgende keer.  

9. Volgende vergadering:  
Woensdag 26 oktober om 09:00 in Den Bosch, kantoor RAS.   

http://www.ras.nl/

