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1. Welkom/ mededelingen 
Peter maakt openbare verslagen. Onduidelijk is of dat veel bekeken wordt. Er komt binnenkort een 
interview in Clean Totaal over de vaktechnische commissie.  
Besluit: we gaan veranderingen in eind- en toetstermen e.d. per jaar verzamelen en bijvoorbeeld in 
september aan het bestuur voorleggen. Dan kan het met ingang van 1 januari opgenomen worden en 
hebben de opleidingsinstituten de tijd om e.e.a. aan te passen.  
 

2. Verslag 24 februari 2021  
Geen opmerkingen. 
 

3. Beoordeling examinatoren  
Om iedere examinator zelf een examen af te laten leggen en situaties in te bouwen, gaat flink geld 
kosten. Komt bij (zoals ook al aangegeven is bij de nieuwe Overeenkomst van Opdracht) dat we ons 
willen houden aan de regelgeving van de overheid betreffende ZZP’ers. Die wordt ontwikkeld en een 
punt van zorg is de mate van aansturing, waarmee eerder een dienstverband vermoed wordt. Een 
mogelijke oplossing is om alle examinatoren extern te laten certificeren als examinator en formeel 
zelf eventuele vervanging (en betaling daarvan) te laten regelen.  
Dus: nu laten wat het is en in een volgende bijeenkomst voor examinatoren wat laten zien zoals 
beoordeling etc. Het zou kunnen door een filmpje te laten zien en dat met elkaar te beoordelen etc. 
Komt terug.  
 

4. Module gezondheidszorg   
Er waren al vragen, maar daar zaten wat fouten in. We hebben een voorstel voor wijziging. Iedereen 
is akkoord met de wijzigingen.  
 

5. De voor- en nadelen van de tweecomponenten Polyurethaan vloeren  
Permanente coatings worden gebruikt op PCV, linoleum etc. Volgens de verhalen, veel van 
adviesbureaus om kosten te besparen in calculaties, zouden vloeren daarna onderhoudsvrij zijn. De 
leverancier deelt die mening niet dat het onderhoudsvrij is. Kan er bijna niet meer af, max. 40m2 per 
dag met een speciale machine (dus heel duur). Zij raden het gebruik van die coating in veel situaties 
af. Ze zijn heel realistisch over waar wel en waar niet te gebruiken. Maar regulier onderhoud op deze 
vloeren heeft geen zin. En er schijnt een actie van adviseurs te zijn om vanaf 2022 het reguliere 
polymeren niet meer toe te passen in de branche. De vraag is hoe die vloeren het op termijn doen.  
Hoe kan je dit soort permanente afwerkingen herkennen: Bij het aanbrengen worden alle lagen eraf 
gehaald en twee nieuwe laagjes erop (van extreem mat tot extreem hoogglans). Er is geen 
randvergoring en geen andere vormen van slijtage. En het schoonmaakbedrijf kan het je direct 
vertellen, want dan wordt het niet schoongemaakt.  
Te overwegen om het wel wat in de eind- en toetstermen op te nemen, zodat er in de opleidingen 
aandacht voor is. Jammer dat er in de opleidingen veel concurrentie heerst, waardoor extra zaken 
bijna niet aan bod komen.  



 

 

 

- 2 - 

Stichting RAS   |   Magistratenlaan 182, 5223 MA  ’s-Hertogenbosch   |   Postbus 2216, 5202 CE  ’s-Hertogenbosch 

 

(t) 073 – 62 00 460  (e) info@ras.nl  (i) www.ras.nl           (iban) NL60ABNA0619470968  (bic) ABNANL2A (KvK) 41097585 

6. Crohill  
Crohill geeft aan de beste moppen te hebben, gecombineerd met reinigingsmiddelen die niets achter 
laten. En de combinatie van stofwissen en moppen in één keer. Dat laatste is natuurlijk afhankelijk 
van de vervuiling. Het reinigingsmiddel (piccomatsysteem) in trappenhuizen een pH van ongeveer 15 
heeft, dat verdund en verneveld wordt. Hiervoor geldt dat het in bepaalde situaties goed werk levert.  
We overwegen nog om hun methode bij trappenhuisreiniging op te nemen.  
Bepaalde dingen werken in bepaalde omstandigheden.  
Het gaat meer om de methodiek van werken dan het labeltje wat eraan hangt. Als we dan andere 
methoden van werken goed gaan keuren dat we dat dan ook goed gaan communiceren onder de 
collega’s 
We trekken de volgende conclusie: we willen ons niet voor een commercieel karretje laten spannen. 
Wel willen we zoveel mogelijk aansluiten bij datgene wat er in de praktijk gebruikt wordt. En de 
methode van gebruik verschilt vaak minder. Dus de methodiek is datgene waar we het meest op 
focussen. Probleem is dan wel dat je het voor de examinatoren wat moeilijker maakt, omdat je 
minder specifiek kan zijn. Des te belangrijker wordt het dat examinatoren up-to-date zijn en weten 
wat overeenkomsten en verschillen zijn en op basis van hun vakkennis beslissingen nemen over de 
beoordelingen.  
 

7. Mogelijke andere onderwerpen komende vergadering(en)  
Interieur: ladeblok basis, is het nog van deze tijd? We hebben het daar de eerste keer ook over gehad 
en in de toetstermen is e.e.a. al voorbereid, zoals de mogelijkheid om ook stoelpoten mee te nemen. 
Besluit: opnemen in de beoordelingsformulieren.  
Kan het examen Basisvakopleiding schoonmaken niet met een werkprogramma wat de kandidaat 
moet volgen? Taalbarrière is dan dus wel een ding om goed over na te denken. Hoe mee om te gaan? 
De branche besteedt veel geld aan taalopleidingen. En er moeten dan wel meerdere 
werkprogramma’s komen.  
Excentric machines en orbitale machines. Encapsulation hoe gaan we daar mee om. Veel bedrijven 
gaan er naar over. Ook hier weer kijken naar de werkwijzen; zijn er verschillen? 
Deze zaken komen een volgende keer terug.  
 

8. Volgende vergadering (juni 2021?) 
Peter maakt een datumlijstje.  


