Verschillen schoonmaakexamen ‘Groothuishouding’ en ‘Microvezel’ 23-10-2013
Verschillen tussen de eindtermen:
De verschillen tussen de eindtermen van beide examens staan dikgedrukt. Groothuishouding heeft 6 activiteiten en Microvezel heeft 4 activiteiten.
Deze activiteiten staan onderstreept.
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Eindtermen
De kandidaat is zich van de volgende
schoonmaakregels bewust.
De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden:

Groothuishouding







Van boven naar beneden werken
Van buiten naar binnen werken
Van schoon naar vuil werken
Emmer vullen
Werkdoek uitwringen
Werkdoek vouwen
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De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden in het kader van
interieur reiniging







Materialen klaarzetten
Prullenbak legen
Buitenkant ruimte reinigen
Binnenkant ruimte reinigen
Materialen opruimen
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De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden in het kader van
sanitair reiniging










Materialen klaarzetten
Bijvullen
Toiletpot voorreinigen
Spiegel schoonwrijven
Zeepresten losmaken
Blauwer werkdoek gebruiken
Toilet reinigen
Materialen opruimen

Microvezel

























Van boven naar beneden werken
Van buiten naar binnen werken
Van schoon naar vuil werken
Microvezelwerkdoek klamvochtig
maken
Microvezelwerkdoek vouwen
Handen wassen
Materialen klaarzetten
Prullenbak legen
Buitenkant ruimte reinigen
Binnenkant ruimte reinigen
Stofzuigerzak vervangen
Stofzuigen
Materialen opruimen
Sproeiflacon met sanitairreiniger
vullen
Materialen klaarzetten
Bijvulartikelen klaarzetten
Bijvullen
Toiletpot voorreinigen
Spiegel schoonwrijven
Zeepresten losmaken
Afvalbak legen
Buitenkant van de ruimte reinigen
Toilet reinigen
Materialen opruimen
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De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden in het kader van
stofwissen
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De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden in het kader van
(enkelvoudig) moppen





















Materialen klaarzetten
Stofwisdoek aanbrengen
Vloer stofwissen
Stofwisdoek opruimen
Materialen opruimen
Materialen klaarzetten
Uitwringen
Buitenkant van een ruimte moppen
Binnenkant van een ruimte moppen
Materialen opruimen
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De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden in het kader van
ramenwassen
De kandidaat kan zonder hulp de stappen op
correcte wijze uitvoeren welke horen bij de
volgende werkzaamheden in het kader van
rolvegen en stofzuigen









Materialen klaarzetten
Wassen
Drogen
Materialen opruimen
Rolvegen
Stofzuigen
Stofzuigzak vervangen

Materialen klaarzetten
Microvezelstofwisdoek bevestigen
Vloer stofwissen
Microvezelstofwisdoek opruimen
Materialen opruimen
Materialen klaarzetten
Microvezelmop bevestigen
Buitenkant van een ruimte
enkelvoudig moppen
Binnenkant van een ruimte
enkelvoudig moppen
Sanitaire ruimte enkelvoudig
moppen
Microvezelmop opruimen
Materialen opruimen
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