
 
 

Schoonmaakexamens 
Voor leerlingen die willen doorstromen naar werk waarin schoonmaakvaardigheden 

essentieel zijn heeft het IVIO-Examenbureau twee verschillende schoonmaakexamens 

ontwikkeld. 

 

Het IVIO-schoonmaakexamen meet vaardigheden uit de praktijk. Kandidaten die slagen 

weten alles over schoonmaken, van het uitwringen van een werkdoek tot het vervangen van 

een stofzuigerzak. Deze examens zijn ontwikkeld in samenwerking met vakexperts en 

uitgeverij Swank & Van Duijvenbode. Zij hebben de lesmethode WerkPortfolio – PRO 

Schoonmaak ontwikkeld dat kan afgesloten worden met het IVIO-schoonmaakexamen.  

 

Wij onderscheiden twee verschillende examens: 

 IVIO-schoonmaakexamen in de groothuishouding 

 IVIO-schoonmaakexamen met microvezel 

 

Welk schoonmaakexamen kies ik?  

De kandidaten waar het IVIO-Examenbureau zich op richt zijn over het algemeen praktisch 

en visueel ingesteld. Daarom leren zij het schoonmaakwerk uit een boek waarin de 

technieken, zowel in tekst als in beeld, worden uitgelegd. Dit is handig omdat elke handeling 

in één of twee pagina’s wordt behandeld. Bovendien gaat het boek niet alleen in op de 

daadwerkelijke schoonmaaktechnieken, maar ook op de algemene schoonmaakregels zoals 

het opruimen van de gebruikte materialen na het werk.  

 

Het IVIO-schoonmaakexamen is een praktijkexamen waarin de kandidaat moet laten zien 

dat hij of zij de fijne kneepjes van het schoonmaakwerk in de vingers heeft. De 

gecertificeerde IVIO-examinatoren komen voor het afnemen van de examens naar de school 

of werkplek, zodat de kandidaten hun vertrouwde leer- of werkomgeving niet hoeven te 

verlaten. De flexibiliteit van IVIO-Examenbureau blijft hier uiteraard bij gehandhaafd. Ook als 

slechts vijf kandidaten klaar zijn voor het examen, komt een examinator graag naar de 

school toe. 

  

Bij het aanmelden van kandidaten voor een examen is het van belang dat u de volgende 

richtlijnen aanhoudt: 

 

 Vijf weken voor het examen dienen de inschrijvingen bij het IVIO-Examenbureau 

binnen te zijn; 

 Bij de inschrijvingen moeten kopieën van identiteitsbewijzen van de kandidaten 

geleverd worden; 

 Er kunnen vijf kandidaten per dagdeel geëxamineerd worden. De minimumafname is 

één dagdeel, oftewel vijf kandidaten; 

 Graag het volledige adres van de onderwijsinstelling en het locatieadres (waar het 

examen plaatsvindt) vermelden; 

 Als het factuuradres afwijkend is van het schooladres, dan dit vermelden bij de 

inschrijving; 

 Het opleidingsinstituut ontvangt ten minste één week voor het examen de oproepen 

voor de kandidaten, die gecontroleerd en aan de leerlingen uitgereikt dienen te 

worden; 



 Voor het examen ontvangt u een factuur voor het examengeld. Deze dient binnen 

dertig dagen te worden voldaan. U ontvangt de diploma's indien de betaling is 

voldaan. 

 

 

 

Methoden 

Beide schoonmaakexamens zijn gebaseerd op de lesmethoden van WerkPortfolio: PRO 

Schoonmaak van uitgeverij Schwank & Van Duijvenbode. 

Gebruikt uw school of opleider een andere methode, dan kunt u het IVIO-Examenbureau 

vragen om een koppelingsdocument voor de door u gebruikte methoden te ontwikkelen. 

 

 


