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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Schoonmaker duaal” 

 

In de opleiding Schoonmaker Duaal leert men netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren van 
oppervlakken, ruimtes en uitrustingen van verschillende publieke en private gebouwen en terreinen teneinde de 
gevraagde locatie kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding schoonmaker duaal op de werkplek aangeboden 
moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het 
opleidingsprogramma!! 
Duid hieronder aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 
Het niet waarheidsgetrouw invullen van deze lijst kan aanleiding geven tot het intrekken van de toegekende erkenning.  
 

1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of nauwelijks door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 
activiteit bij het 
LEERBEDRIJF uitgevoerd 

ALGEMENE ACTIVITEITEN  

o Werkt in teamverband en individueel 1 2 3 
 

o Plant en organiseert de eigen werkzaamheden veilig, ordelijk en milieubewust  1 2 3 
 

o Werkt ergonomisch  1 2 3 
 

o Werkt met het oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 1 2 3 
 

VEREIST  

o Werken volgens een gedetailleerd opgelegde planning en takenlijst 1 2 3 
 

o Kleurcodes: werken met de verschillende kleurcodes al naargelang de zones: 
rood, groen, blauw en geel 

1 2 3 
 

o Schoonmaakwagen met benodigde materieel en producten voor schoonmaak 
alsook voorzieningen voor selectieve afvalophaling klaarmaken en op de 
meest geschikte plaats positioneren. 

1 2 3 
 

o Afval: selectief afval verwijderen en ter verwerking aanbieden of opslaan 
volgens de voorschriften (papiermanden ledigen, asbakken, PMD, keukenafval 
van kleine kantoorkeukens of gelijkaardig, ander afval)  

1 2 3 
 

o Identificeren van het type vlek of vervuiling en hiervoor de aangewezen 
schoonmaakproducten en schoonmaakmethodes bepalen in functie van het 
te reinigen oppervlak. 

1 2 3 
 

o Producten juist doseren 1 2 3 
 

o Ontstoffen: verwijderen van stof- en spinragnesten. 1 2 3 
 

o Manueel reinigen van harde vloeren: stofwissen, vegen, sprayen, dweilen, 
schrobben, moppen… 

1 2 3 
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o Manueel reinigen van zachte vloeren: stofwissen, vegen, sprayen, dweilen, 
schrobben, moppen… 

1 2 3 
 

o Machinaal reinigen van harde vloeren: eenschijfsmachine, 
schrobzuigmachine, waterzuiger, eenborstelmachine… 

1 2 3 
 

o Dagelijks of regelmatig onderhoud van tapijtvloeren: stofzuigen, rollen, 
borstelzuigen… 

1 2 3 
 

o Occasioneel onderhoud van tapijtvloeren: ontvlekken en reinigen (poeder, 
bonnet, shampoo, sproeiextractie…) 

1 2 3 
 

o Dagelijkse of regelmatige interieurreiniging: verwijderen van vervuiling, 
vingertasten, vlekken, stof etc. van veelgebruikte oppervlakten zoals tafels, 
(opgeruimde) bureaus, werkvlakken, handgrepen, deurklinken, 
telefoonhoorns, lichtschakelaars, kranen…; ledigen van papiermanden. 

1 2 3 
 

o Periodieke (wekelijks, maandelijks) interieurreiniging: poetsen en vervuiling 
verwijderen van minder intensief gebruikte oppervlakten zoals stoel- en 
tafelpoten, rekken, kapstokken, bureauvoorwerpen, kastjes, kastdeuren, 
vensterbanken en andere verticale oppervlakten. 

1 2 3 
 

o Occasionele interieurreiniging: bovenkant kasten, plinten, deurbladen en 
vensterstijlen, binnenkant laden… 

1 2 3 
 

o Dagelijkse of regelmatige reiniging van sanitair: reinigen van al het sanitaire 
porselein en de tegelwanden er rond, WC-zitting en deksel, kranen, 
zeephouders, toiletpapierhouders, deurklinken, schakelaars, spiegels, vloer; 
ledigen vuilnisbakjes; aanvullen van gebruiksproducten zoals toiletpapier, 
zeep, papieren handdoeken, vuilniszakjes 

1 2 3 
 

o Periodiek of occasioneel reinigen van sanitair: toiletpot ontkalken; reinigen 
van muurtegels (volledig muur), deurbladen en deuromlijsting, hoge 
oppervlakten, ventilatie en verwarmingsvoorzieningen, spinrag en stofnesten 
op hoogtes. Doorspoelen van afvoerputjes 

1 2 3 
 

o Reinigen van ramen, glasoppervlakten en spiegels binnen of gelijkvloers 
binnen en buiten. 

1 2 3 
 

o Reinigen en op de juiste manier opbergen van het gebruikte 
schoonmaakmaterieel en producten en het eerstelijnsonderhoud op 
schoonmaakmaterieel uitvoeren. 

1 2 3 
 

o Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, 
tekorten, hoeveelheid, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen) en zorgt ervoor 
dat tekorten zo nodig aangevuld geraken. 

1 2 3 
 

AANVULLEND (minimum 2)  

o Hogedrukreiniging met toestellen van minder dan 250 bar en minder dan 10 
kilowatt 

1 2 3 
 

o Harde vloeren: beschermlaag verwijderen en nieuwe beschermlaag 
aanbrengen (kristalliseren, boenwas, onderhoudslagen parket …) 

1 2 3 
 

o Reinigen van de buitenkanten van IT-voorzieningen of soortgelijke gevoelige 
apparatuur 

1 2 3 
 

o Kwaliteitscontroles op de eigen werkzaamheden uitvoeren 1 2 3 
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o Wassen en drogen van wasgoed: wasgoed sorteren en klaarmaken, de 
aangewezen producten kiezen en doseren, de juiste was- en 
droogprogramma's selecteren, wasmachines en droogtrommels vullen en 
ledigen, proper wasgoed wegbergen. 

1 2 3 
 

o Hoog-tempo-schoonmaak van ruimtes en installaties die door hun aard een 
snelle reiniging noodzaken (bv: hotelkamers, vakantiewoningen, 
passagiersvliegtuigen, passagierstreinen etc.) 

1 2 3 
 

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT EN DIE HIERBOVEN NIET 
VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 


