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1. Gestart met korte kennismaking.   

 
2. Verwachtingen vaktechnische commissie 

Communicatie is belangrijk. Ook vanuit de commissie naar examinatoren en examinatoren naar de 
commissie toe. We willen draagvlak creëren door open te communiceren waar we mee bezig zijn.  
 

3. De inzetborstel  
In de praktijk wordt de inzetborstel als methode niet veel gebruikt. En op de examens wordt het vaak 
niet juist toegepast. De inzetborstel was origineel met een eigen middel, zonder schuim werkt het 
allemaal niet.  
Er zijn andere mogelijkheden: rubberen handschoenen en met de schuurpad onder de rand of een 
padhouder met korte steel en rode pad.  
Als commissie neigen we er naar om meerdere mogelijkheden te accepteren. Dat zal dit jaar 
voorgelegd worden aan het bestuur van de RAS. Houd wel in dat we op tijd opleidingsinstituten 
informeren en de examinatoren trainen hoe e.e.a. beoordeeld moet worden. Mogelijke invoering: 1 
januari 2022. Het spiegeltje blijft wat ons betreft wel gehandhaafd. Dan weet men tenminste 
waarom het belangrijk is goed te ontkalken.  
 

4. Stofwissen/moppen 
In de examens wordt soms zo beoordeeld dat de hoek bij het moppen en stofwissen dubbel moet. Bij 
het stofwissen is dat helemaal niet juist. Dit komt oorspronkelijk uit het traditionele moppen. Bij 
microvezel is sprake van een dagelijkse methode, waardoor er minder vervuiling is. Je ziet soms lage 
beoordelingen omdat het hoekje niet extra gedaan wordt. Het is echter wel belangrijk dat er in de 
opleiding aandacht is voor het hoekje, zodat men niet een halve cirkel maakt. Dus wel in de 
toetstermen dat men de hoek moet meenemen, maar niet twee keer er doorheen. We lichten de 
examinatoren hierover in.  
 

5. Reinigingsproducten zonder waarschuwingssymbolen   
Dit is een trend. Maar in de veiligheidsinformatiebladen wordt meestal aangegeven dat je wel PBM’s 
moet gebruiken. Op het examen moeten de vaste veiligheidsmaatregelen aangehouden worden. We 
lichten de examinatoren hierover in.  
 

6. Compacte schrobzuigmachines en een mopmachine  
De I-mop was de eerste, maar inmiddels zijn er meerdere soorten. Vaak wordt er nog verkeerd mee 
gewerkt. In hoeverre zou dit op een examen gebruikt mogen worden? Hij is zeer geschikt in kleine 
ruimtes. 
Voorwaarde is dat de waarde van het diploma niet aangetast wordt. Een werkgever moet weten dat 
iemand met een diploma breed ingezet kan worden.  
De mopmachine is eigenlijk een vervanging van tweevoudig moppen; dat is nu nog een verplicht 
onderdeel in het examen vloeronderhoud. Maar wordt in de praktijk ook nauwelijks toegepast.  
We gaan een dagdeel organiseren om de verschillende compacte schrobzuigmachines uit te 
proberen en te kijken naar de mogelijkheden. De verschillende machines verschillen in zwaarte, 
gebruik e.d. Afhankelijk daarvan wordt hier verder over gediscussieerd.  
 

7. Volgende vergadering online: 24 februari 2021.  


