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Nieuws van het RAS-Examenbureau over de examens in de 
schoonmaaksector 
 
Inhoud: 

• Aanmelden contactpersonen 
• Eind- en toetstermen en wijzigingen  
• Wijziging in examen Basisvakopleiding bungalowreiniging 
• Wijzigingen in de locatie-eisen voor examens 
• Vacatures nieuwe examinatoren 

 
 
Aanmelden contactpersonen 
De RAS wil graag alle schoonmaakbedrijven en opleiders in de sector informeren over de 
schoonmaakexamens in de schoonmaaksector. Heb je belangstelling om als eerste op de hoogte 
gehouden te worden, geef dan je email adres via mail door aan opleidingen@ras.nl. Dan houden 
we je op de hoogte van wijzigingen in eind- en toetstermen en de voorwaarden waaronder 
examens afgenomen worden. 
 
Eind- en toetstermen 
In de branche zijn eind- en toetstermen ontwikkeld, zodat opleiders en bedrijven weten wat in 
het examen gevraagd kan worden. Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die de 
werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. D.w.z. wat kan de werknemer 
(vaardigheden) en wat kent uw werknemer (kennis). De toetstermen zijn de handelingen die 
een schoonmaker moet doen om bijvoorbeeld sanitair schoon te maken. Het is daarbij belangrijk 
dat deze handelingen niet alleen goed worden uitgevoerd, maar ook in de juiste volgorde. 
 
Aanpassingen in eind- en toetstermen hebben dus invloed op hoe de examens worden 
afgenomen en wat een kandidaat aan kennis en vaardigheden moet hebben om te kunnen slagen 
voor dat examen. Veelal zullen opleidingen daarop aangepast worden. 
 
Wijzigingen in de eind- en toetstermen Vloeronderhoud 
Vanaf 1 januari zijn er nieuwe toetstermen voor het examen van de basisvakopleiding vloeren 
geldig. De toetstermen zijn aangepast aan de nieuwe mogelijkheden vanuit de markt (compacte 
schrobzuigmachines) of betere werkwijzen (een meer logische werkvolgorde). 
Wijzingen zijn:  

• Bij het moppen (toegevoegd is de mogelijkheid van een compacte schrobzuigmachine – 
te gebruiken in plaats van tweevoudig moppen)  

• Toegevoegd zijn toetstermen borstelzuigen 
• Droge tapijtreiniging: volgorde iets anders en wat uitgebreider 
• Sproei-extractie: volgorde iets aangepast. 

 
Wijziging in het examen Basisvakopleiding bungalowreiniging 
Vanaf 1 januari 2023 is het bed opmaken onderdeel van het examen basisvakopleiding 
bungalowreiniging. Dit omdat in de praktijk blijkt dat steeds meer bungalowparken opgemaakte 
bedden aanbieden. Het staat in de eind- en toetstermen, maar werd in de praktijk niet 
geëxamineerd.  
 
Wijzigingen in de locatie-eisen  
Er zijn locatie-eisen geformuleerd zodat werkgevers en opleiders weten welke ruimten voldoen 
aan de eisen bij een examen. In twee opleidingen hebben we de locatie eisen aangescherpt zodat 
ze beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. 
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Wijzigingen in de locatie eisen basisvakopleiding schoonmaken 
Voor de Basisvakopleiding schoonmaken geldt vanaf 1 januari dat het moppen geëxamineerd zal 
worden in het toilet. Dit omdat het met de dagelijkse praktijk overeen komt. Wanneer het 
moppen niet voldoende beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld omdat het toilet heel klein is, zal 
de examinator besluiten dat er nog een apart stuk vloeren gemopt moet worden.  
 
Dat houdt ook in dat of: 

• elke kandidaat een eigen materiaalwagen heeft met alle benodigdheden (dat heeft een 
grote voorkeur vanuit het RAS-Examenbureau). Mocht dat niet het geval zijn, dient er bij 
vloeren (net als bij de andere onderdelen) tenminste een materiaalwagen beschikbaar te 
zijn; een tafel met losse spullen volstaat niet.  

• meer hulpmiddelen op een examen nodig zijn (dus meer moppen en eventueel meer 
stelen). Meer stelen is niet nodig wanneer er met één materiaalwagen per kandidaat 
gewerkt wordt.   

 
Locatie eisen basisvakopleiding vloeronderhoud 
Vanaf 1 januari wordt op basis van de vastgestelde locatie-eisen geëxamineerd. Bijvoorbeeld bij 
schrobben en waterzuigen en bij schrobzuigen wordt gevraagd om een ruimte van tenminste 4 x 
8 meter (en bij voorkeur een nog grotere ruimte). Daarmee sluit het aan bij de praktijk waar 
werknemers met dit soort machines in werken en zorgt er voor dat kandidaten beter hun 
examen kunnen doen. 
Voldoet een locatie niet aan deze eisen, dan kan de locatie afgekeurd worden. De andere 
onderdelen kunnen wel geëxamineerd worden, maar er zal een volgend examen moeten komen 
voor die onderdelen waarvoor de locatie niet voldoet.  
 
Vacatures  
Het RAS-Examenbureau is op zoek naar nieuwe examinatoren. Examinatoren 
basisvakopleidingen zijn mensen die in de branche werken en tenminste met een been in de 
praktijk staan (zie bijlage 1). Sollicitaties kunnen gericht worden aan: coordinatie@ras.nl.  
 
Vergoedingen examinatoren 2023 

• €52,50 per uur examen 
• 1 uur betaalde tijd om de examenlocatie in te richten en om na een examen op te ruimen 
• € 0,19 per door het RAS-Examenbureau opgegeven kilometers. Daarnaast is er een extra 

vergoeding bij grotere afstanden.  
• Tijdens trainingen als examinator worden geen kosten vergoed; mogelijk is er zelfs een 

bijdrage verschuldigd. 
 
Daarnaast zoeken we ook examinatoren leidinggevend. Daar gelden specifieke eisen (en andere 
vergoedingen) voor, zoals ervaring in het geven van sociale vaardigheidstrainingen en het 
observeren van leidinggevende vaardigheden (zie o.a. de beoordelingsaspecten: 
https://www.ras.nl/werkgevers/opleidingenenexamens/basisopleiding-leidinggevende-
niveau-1/).  
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Bijlage 1: AANSTELLINGSCRITERIA RAS-EXAMINATOR  

 

Sollicitatie voor de functie van RAS-examinator vindt altijd schriftelijk plaats (in de vorm van 

een brief met motivatie en een cv). Wanneer het cv daartoe aanleiding geeft wordt iemand 

uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator van het RAS-Examenbureau. 

 

In het sollicitatiegesprek wordt de betrokkene beoordeeld op de volgende criteria: 

 

VAKINHOUDELIJKE CRITERIA 

- Gedegen kennis van één of meer vakgebieden in de schoonmaak; 

- Met goed gevolg diverse kandidaten opgeleid / begeleid hebben voor de Basisvakopleiding 

schoonmaken en eventueel aanvullende modules of een andere Basisvakopleiding; 

- Werkzaam in een kaderfunctie in de schoonmaakbranche, bij toeleverende fabrikanten/ 

leveranciers, dan wel binnen de facilitaire dienstverlening; 

- Brede belangstelling voor ontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche en de facilitaire 

dienstverlening. 

 

OPLEIDING EN WERKERVARING 

- Aantoonbare ruime ervaring / betrokkenheid bij de uitvoering van schoonmaakonderhoud, 

blijkend uit minimaal vijf jaar praktische ervaring in de schoonmaakbranche; 

- Beschikken over voldoende toetsvaardigheden; 

- Hbo-opleiding of gelijkwaardig denk- en werkniveau; 

- Bereidheid aanvullende trainingen te volgen op gebied van vak inhoud en/of toetsing. 

 

ALGEMENE CRITERIA 

- Er wordt gewerkt met een Overeenkomst van opdracht waarvoor geldt dat men moet 

voldoen aan de regels binnen de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die 

mogelijk nog herzien wordt, of een inleen/uitleen verklaring met een uitdraai KvK en een 

bewijs inzake de Waadiregistratie;  

- Daarnaast wordt gewerkt met een externe certificering via Certiforce. Daarover worden 

nadere afspraken gemaakt; 

- Goede algemene ontwikkeling; 

- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Representatief voorkomen; 

- Bereidheid in teamverband te werken 

- Dient over een rijbewijs en eigen vervoer te beschikken; 

- Dient een tablet of ander handzaam apparaat te hebben voor het afnemen van de examens; 

- In staat om zelfstandig initiatieven te nemen; 

- Beschikbaar voor aanvullende trainingen voor examinatoren; 

- Examens vinden vooral overdag plaats. We eisen dat je tenminste een dag per maand 

beschikbaar bent; 

- In staat om met mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden te 

werken; 

- Is van onbesproken gedrag;  

- Is geduldig en begripvol; 

- Heeft ervaring in het omgaan met mensen en heeft “uitstraling”; 

- Na bereiken pensionering nog maximaal twee jaar inzetbaar (tenzij directeur RAS-

Examenbureau anders beslist). 

 


