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Woord vooraf

Als lid van het schoonmaakpersoneel van het 
GO! waak je over de netheid van onze school-
gebouwen. Leerlingen, leerkrachten, andere 
personeelsleden van de school, ouders en be-
zoekers moeten kunnen bewegen in goed on-
derhouden lokalen, waar regelmatig gepoetst 
wordt met kennis van zaken en met respect 
voor het milieu, voor ieders veiligheid en ge-
zondheid. 

Samen met de andere leden van het schoon-
maakteam zorg je er telkens weer voor dat de 
school er elke dag, elke maand en het hele 
schooljaar lang netjes uitziet. Poetsen is dus 
niets om smalend over te doen. Het is een vak. 
Een bijzonder vak.

Van ons schoonmaakpersoneel wordt veel zin 
voor verantwoordelijkheid gevraagd.
Ook jij hebt nood aan vorming om je job kwa-
liteitsvol te kunnen uitoefenen. Wij willen je 
daarbij helpen. In de eerste plaats door je een 
korte opleiding te geven. Bovendien geven wij 
hiermee ook uitvoering aan een bepaling van 
onderwijs-cao VIII.

Ik hoop dat dit boekje met praktische tips een 
nuttig hulpmiddel wordt om je professioneel 
handelen te bevorderen en wens je veel vreug-
de en succes bij het uitvoeren van je opdracht.

Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder



Welkom!

Een mens voelt zich het best in een schone omgeving. Alles oogt netter, het is gezelliger en het ruikt lekker fris. 
Onderzoek heeft al vaker aangetoond dat er in een schone omgeving beter gewerkt wordt. Ook op school is 
dat zo. Leerkrachten geven beter les, leerlingen leren beter en ouders zijn gerust. En aan wie hebben ze dat te 
danken, denk je? Juist. Aan het schoonmaakpersoneel. Aan jullie dus! Jullie, die er telkens weer voor zorgen dat 
de school er elke dag, elke maand en het hele schooljaar lang netjes uitziet.

‘Schoon gedrag’

Een schone school is een hele verantwoordelijkheid. Een forse klus en we weten maar al te goed dat jullie niet 
altijd de pluimen krijgen die jullie verdienen. Daar gaan we met z’n allen iets aan doen. Want als we iedereen 
sensibiliseren, en als iedereen ‘schoon gedrag’ vertoont, dan krijgen jullie vanzelf meer respect voor jullie werk.

Jullie zijn ‘professionals’...

...en dat vergeten mensen wel eens. Het onderhouden van een school is heel wat anders dan thuis een dweiltje 
door de keuken slaan. Om te beginnen moeten jullie over degelijk materiaal en gereedschap beschikken en ook 
de juiste producten gebruiken. Die ‘warenkennis’ maakt dat jullie ‘professionals’ zijn. Ook dosering en etikettering 
kennen voor jullie geen geheimen meer. Poetsen is dus niets om smalend over te doen. Het is een vak. Een 
bijzonder vak.

Veiligheid voor alles!

Poetsen is niet echt een ‘risicoberoep’ maar er zijn wel een aantal ‘gevaren’ aan verbonden. Je moet er dus echt 
wel je verstand bij gebruiken en geen ondoordachte dingen doen. Om te beginnen moet je goed weten welke 
producten je voor welke klus gebruikt. Je moet weten dat je bepaalde producten niet mag vermengen en dat 
je andere moet verdunnen. Sommige producten kunnen bijtend of licht ontvlambaar zijn, daar moet je dus met 
de nodige omzichtigheid mee omspringen. In een schoolomgeving met jonge kinderen moet je bovendien extra 
waakzaam zijn en alle schoonmaakproducten buiten het bereik van kinderen bewaren. Klim ook niet op tafels en 
stoelen, maar gebruik een veilige (trap)ladder. Jullie moeten tenslotte het goede voorbeeld geven.

Respect voor het milieu

Welke producten je ook gebruikt, het is van wezenlijk belang de aangegeven dosering te respecteren. Dat is niet 
alleen belangrijk voor het eindresultaat: te weinig product is niet efficiënt en te veel product schuimt te hard of laat 
strepen na. Overdosering kost ook geld en heeft bovendien gevolgen voor het milieu. Ook op dat vlak hebben jullie 
als professionele schoonmakers een belangrijke taak te vervullen. Het is immers aan jullie om erop toe te zien dat 
er spaarzaam met water, energie en producten omgesprongen wordt. Dat er geen overdosering of productverlies is. 

Dit is speciaal voor jou
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Denk eerst aan jezelf

Gek om dit zo te zeggen, maar als professionele schoonmaker moet je inderdaad goed voor jezelf zorgen. 
Naargelang de taken die je uitvoert, heb je bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig: werkkledij, 
(veiligheids)schoenen, schoenen met antislipzool, handschoenen die bestand zijn tegen bijtende producten,... 
Draag ze ook daadwerkelijk. Ze zijn er voor je eigen veiligheid!

Ergonomie

Je hebt maar één rug en daar moet je ’t je leven lang mee doen. Wees dus voorzichtig, spaar je lichaam en zorg 
dat je steeds de juiste werkhouding aanneemt. Vermijd de meest vermoeiende manier om een taak uit te voeren 
en laat je bijstaan door ergonomisch verantwoord werkmateriaal (een telescopische borstelsteel (= uittrekbaar) en 
een werkwagentje met poetsgerief bijvoorbeeld). Denk erom dat je houding mee bepalend is voor je veiligheid en 
je gezondheid. 

Deze tips kunnen je helpen!

Als je bedenkt dat je wervelkolom je hele lichaam overeind houdt, en daar bovenop nog eens buigzaam moet 
zijn in alle richtingen, dan begrijp je dat je rug het hard te verduren krijgt. Zeker in jullie vak. Maar je kunt er wel 
zelf voor zorgen dat je je rug zoveel mogelijk spaart.
• Buig niet voorover om een voorwerp op te rapen, maar ga door je knieën, dan werken je benen mee.
• Hou zware lasten altijd dicht tegen je aan.
• Zware lasten draag je trouwens beter op je rug dan voor je uit. 
• Verdeel het gewicht zodat je lichaam mooi rechtop en in evenwicht blijft.
• Let niet alleen tijdens je werk op je rug, want ook autorijden, tv kijken, in de zetel hangen of een slordige 
houding aannemen... kan belastend zijn.
• Kies ten slotte voor een degelijk hoofdkussen en een goede matras- en bedbodemcombinatie. Zo krijgt je 
lichaam ’s nachts de gedroomde ondersteuning om te recupereren. 

Hygiëne

Op plaatsen waar zoveel mensen samen zijn, is hygiëne een noodzaak. Een professionele schoonmaakploeg is 
hier onmisbaar en draagt dus onrechtstreeks een hele verantwoordelijkheid. Vooral in de keuken en de sanitaire 
zones moet een poetsploeg de regels kennen. En de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
Hygiëne in de keuken is van levensbelang. Waar voedsel bereid wordt, moet je bij manier van spreken ‘van de 
vloer kunnen eten’. Je mag er niet aan denken dat je door simpele onverschilligheid een hele schoolgemeenschap 
zou kunnen besmetten!
Hygiëne in de toiletten is al even belangrijk. Daar is iedereen het over eens, maar het komt erop aan iedereen 
zover te krijgen er zelf ook aan mee te werken en de ruimte even netjes achter te laten als ze was. Kleine kinderen 
houden doorgaans niet van een toiletbezoek, zeker niet als het er niet netjes uitziet of als er vieze geurtjes hangen. 
Ze stellen hun plas dan liever uit, wat echt niet goed is, en waar ze ziek van kunnen worden. Door jullie inzet 
kunnen jullie de kleutertjes en boel narigheid besparen!
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Poetsplan

Een succesvol poetsbeleid staat of valt met een degelijke organisatie. Wat je eerst en vooral moet doen, is een reëel 
schoonmaakplan opstellen. Dat doe je het best samen met de directeur, de preventiedienst van de school of jullie vaste 
contactpersoon. Eerst ga je na wat (ramen, deuren, vloeren...) en welke ruimten er allemaal schoongemaakt moeten 
worden, in welke volgorde en hoe vaak. Ramen hoeven bijvoorbeeld niet wekelijks gelapt te worden, maar toiletten 
kunnen wel een dagelijkse poetsbeurt verdragen. Zodra het werk in kaart gebracht is, volgt de taakverdeling: wie doet 
wat en wanneer?

Tip!
Bespreek alles in detail, wees niet bang om vragen te stellen, uitleg of inspraak te vragen of suggesties te doen. 

Afspraken: wat mag en wat moet?

Even belangrijk als de taakverdeling zelf, zijn een aantal afspraken die je vooraf moet maken. In een kantooromgeving 
wordt doorgaans gevraagd om geen papieren te verleggen en niet aan de computers te raken. In een schoolomgeving 
waar veel jonge kinderen samenkomen, is het belangrijk om goede afspraken te maken over ‘vuil’. Kinderen moeten 
weten waar ze met hun papiertjes, bananenschillen, flesjes en blikjes moeten blijven. Leer ze – waar mogelijk – meteen 
het afval selecteren. Als school kan je zeker ook initiatieven nemen om afval te weren of minstens te beperken: moedig 
ouders aan om brooddozen en drinkbussen te gebruiken in plaats van wegwerpverpakkingen. 

Laat je bijstaan!

Als schoonmaakteam in een school kunnen jullie inspraak vragen en initiatief nemen om meer respect te krijgen voor 
jullie werk. Een voorbeeld. Vraag de leerkrachten om de kinderen na schooltijd hun eigen stoel op tafel te laten zetten. 
In een school met 150 leerlingen spaar je daarmee 150 keer dezelfde belastende beweging uit. Om nog niet te spreken 
van de tijd die je ermee wint. Onrechtstreeks geven jullie, zeker aan de kleinsten, een stukje opvoeding mee door te 
vragen om de handen te wassen, voeten te vegen, afval in de juiste vuilbak te doen... Ook in de refter of het cafetaria 
kan je wellicht vragen om een handje toe te steken. Je vergroot daarmee onrechtstreeks de betrokkenheid van ieder-
een, wat jullie werk alleen maar ten goede kan komen.

Communicatie

En er is nog een zeer belangrijke taak weggelegd voor het schoonmaakpersoneel: communiceren! Jullie hebben er 
misschien nooit echt bij stilgestaan, maar jullie kunnen levens redden! Jullie zijn gewoonlijk de eersten die defecten of 
gevaarlijke situaties ontdekken. Een losliggende tegel, een losgekomen stopcontact, een defecte verlichting... Het is 
dan ook van het grootste belang dergelijke mankementen te melden voor de situatie echt gevaarlijk wordt. 

Geen paniek!

Als alle veiligheids- en hygiëneregels gerespecteerd worden, kan er eigenlijk niets meer fout gaan. Maar een ongelukje, 
in een moment van onoplettendheid, is gauw gebeurd. Zorg daarom dat je altijd de noodnummers bij de hand hebt: 
brandweer, dokter, ziekenhuis, antigifcentrum... Hou het hoofd koel en zorg dat ‘het slachtoffer’ zo snel mogelijk ge-
holpen wordt.
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1.  Algemene productkennis

1.1  Water

Water is het oudste en meest gebruikte reinigingsmiddel ter wereld. Het heeft verschillende functies 
maar het kan soms ook schadelijke effecten hebben.
Water bevochtigt het oppervlak en het vuil en verdeelt gelijkmatig het reinigingsproduct. Maar het kan 
ook beschadigingen aanbrengen (bv. op een houten vloer) en mos- en algengroei bevorderen.
In water zit kalk die het schoonmaken kan verstoren. De hoeveelheid kalk die zich in het water bevindt, 
bepaalt of het water ‘hard’ of ‘zacht’ wordt genoemd. Hard water is bv. leidingwater (veel kalk), zacht 
water is bv. regenwater (weinig kalk).

1.2  Gebruik van schoonmaakproducten

1.2.1  Dosering

Gebouwen ecologisch verantwoord schoonmaken is minder vanzelfsprekend dan maatregelen nemen 
rond afvalpreventie. Toch is het niet zo moeilijk om bij het onderhoud rekening te houden met het 
milieu. Zuinig zijn en de juiste hoeveelheid product gebruiken zijn een eerste stap.  Zo beperk je de 
kostprijs en voorkom je productverlies. Te veel product gebruiken houdt een aantal nadelen in:

•	 je	moet	meermaals	en	overvloedig	naspoelen	om	het	teveel	aan	product	te	verwijderen;	
•	 het	laat	strepen	na;
•	 het	geeft	giftige	dampen	die	ademhalingsstoornissen	kunnen	veroorzaken.

Vul eerst de emmer met water en voeg pas dan het product toe met de juiste doseerflacon. Het etiket 
vermeldt altijd de dosering, die aangeeft hoeveel reinigingsmiddel je aan het water moet toevoegen. 
Je moet dit nauwkeurig volgen. Gebruik altijd een doseerapparaat, want het bekende ‘scheutje’ is niet 
nauwkeurig	genoeg!	Onderdoseren	is	niet	goed,	overdoseren	ook	niet;	in	beide	gevallen	krijg	je	slechte	
reinigingsresultaten. Vaak wordt dan meer dan 40% overgedoseerd. Overdoseren is verspilling van rei-
nigingsmiddelen, laat strepen na en is nadelig voor het milieu.

GO! handleiding 
Voor PROFESSIONELE 
SCHOONMAAK
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1.2.2  Het etiket

Het etiket op het product vermeldt niet alleen de naam en de samenstelling van het product, maar 
ook waar het product op toegepast wordt. Verder staan er ook gevarensymbolen,  pictogrammen of 
tekeningen op (zie volgende pagina’s). 
De algemene preventiemaatregelen zijn:

•	 Aankoop:	Het	gevarensymbool	waarschuwt	voor	een	bepaald	risico.	Geen	etiket	betekent	nog	
niet dat er geen gevaar is. Een geëtiketteerd product aanschaffen is al een uitstekende preven-
tie maatregel. Vraag ook naar het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het product.                                                                             

•		 Gebruik:	Naargelang	het	etiket,	volg	de	adviezen	op.	Producten	mengen	kan	zeer	gevaarlijk	
zijn, bv. bleekwater mengen met een wc-reiniger (bv. een ontkalkingsmiddel) doet chloorgas 
ontstaan dat brandwonden en zelfs verstikking tot gevolg kan hebben.

•		 Stockeren:	Uit	de	buurt	van	kinderen	houden!	Achter	slot	bewaren	in	een	goed	verluchte	ruim-
te.	Nooit	stockeren	in	andere	recipiënten	dan	de	originele	(geen	confituurpotten	of	frisdrank-
flesjes gebruiken)!

•		 Afval:	Niet	alle	resten	kunnen	en	mogen	zomaar	in	de	gootsteen!	Als	er	met	een	vloeistof	ge-
morst wordt is het aangeraden een inert absorberend poeder te gebruiken.

•		 E.H.B.O:	 Bij	inname	–	antigifcentrum	02	345	45	45
   Bel 100 en dokter. 
	 	 	 Bij	corrosieve	producten	overvloedig	spoelen	met	water	gedurende	15	minuten.

1.2.3  Symbolen en pictogrammen

1.2.3.1  Toepassings- en methodieksymbolen

Tegenwoordig verschijnen er steeds meer chemische middelen voor het reinigen en onderhouden van 
gebouwen. Zoveel zelfs, dat de gebruikers vaak door de bomen het bos niet meer zien.
Daarom hebben de fabrikanten afgesproken een aantal gegevens op dezelfde wijze te etiketteren. Zo 
zijn er pictogrammen ontwikkeld die het toepassingsgebied en de toepassingsmethode van een pro-
duct weergeven. Dankzij de pictogrammen weet je dus voor welke onderhoudsbeurt je het schoon-
maakmiddel moet gebruiken en hoe.

Enkele voorbeelden:

handmatig
vloerbewerken

handmatig interieur 
verzorgen

beschermen

één- of
meerschijfsmachine

schrob / zuigmachine
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zachte vloeren

harde vloeren harde oppervlakten
interieurverzorging

machinale
afwas

sanitaire ruimten

handafwas

keukenruimten

“Respect moet je verdienen”
Maria hoort al 17 jaar bij de poetsploeg van het  
Koninklijk Atheneum Lommel.

“Toen ik hier 15 jaar werkte, heb ik een immense 
bos bloemen gekregen van de directeur en ’s mid-
dags in het cafetaria een applaus van de kinderen. 
Dat deed me wel iets, ja. Als poetsvrouw ben je 
voor sommige mensen te min, maar ik denk dat je 

daar zelf iets aan kunt doen. Als je zelf vriendelijk 
en beleefd bent, tegen jong en oud, en iedereen 
evenwaardig beschouwt en behandelt, dan gaan ze 
jou en je werk ook anders bekijken. Respect moet je 
tenslotte verdienen!” 
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OUD NIEUW OUD NIEUW OUD NIEUW

E: ontplof-
baar

Explosie-
gevaar

O: oxiderend Oxiderend F+: zeer licht 
ontvlambaar
F: Ontvlam-

baar

Brand-
gevaarlijk

1.2.3.2  Verplichte waarschuwingssymbolen

Deze symbolen zijn aanwijzingen voor de veiligheid. Het is wettelijk verplicht ze te vermelden op alle 
chemische producten waarop ze van toepassing zijn.

Veiligheids- of gezondheidssignalisatietekens vestigen de aandacht op:
•	 voorwerpen
•	 activiteiten
•	 situaties
•	 gedragingen	die	bepaalde	gevaren	inhouden.

Xn: 
schadelijk

en/of
Xi: irriterend

Schadelijk C: corrosief 
of etsend

Bijtend T+: zeer giftig

T: giftig

Giftig

N:	gevaarlijk Milieu-
gevaarlijk

Geen 
pictogram

voorhanden

Houder 
onder druk

Geen 
pictogram

voorhanden

Lange termijn 
gezondheids-

schadelijk

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen. 
HSID wordt GHS/CLP. De pictogrammen van het 
Globally Harmonised System worden wereldwijd 
verplicht. In mensentaal: alle chemische stoffen 
worden op een nieuwe eenduidige manier weer-
gegeven.	Die	nieuwe	classificatie	en	etikettering	is	
van toepassing vanaf 1 december 2010 voor zuivere 
stoffen	en	vanaf	1	juni	2015	voor	mengsels.
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2.  Reinigings-,  onderhouds- en oplosmiddelen

2.1  Reinigingsmiddelen

Wat doet een reinigingsmiddel met vuil?
Een reinigingsmiddel is opgebouwd uit kleine deeltjes (moleculen). Deze moleculen plaatsen zich rond 
het vuil, weken de vuildeeltjes los en vervolgens worden de opgeloste vuildeeltjes verwijderd.

2.1.1  Zeep

Water is een reinigingsmiddel, maar heeft een gering reinigend vermogen. Door er bv. zeep aan toe te 
voegen kan je dit verhogen. Zeep in water opgelost blijkt immers een uitstekend reinigingssop te zijn.
Toch geeft dit reinigingssop (water + zeep) enkele nadelen:

•	 Zeep	is	alkalisch	en	kan	daardoor	huid	en	materialen	aantasten	(linoleum,	rubber).
•	 Zeep	heeft	geen	aangename	geur	(ranzig),	zodat	men	meestal	reukstoffen	(parfums)	
 moet toevoegen.
•	 De	reinigingskracht	van	zepen	is	aanzienlijk	lager	dan	die	van	detergenten.
•	 Zeep	is	niet	mengbaar	met	de	andere	stoffen,	zoals	zuren	en	oplosmiddelen.
•	 De	op	een	gereinigd	oppervlak	achtergebleven	zepen	kunnen	dienen	als	beschermlaag	en	zijn	

opboenbaar.
Zeep is eigenlijk ongeschikt bij water met een hoge hardheid. Hier gebruik je het best detergenten, 
omdat hun werking zo goed als geen negatieve invloed ondervindt van het kalkhoudende water.

2.1.2  Detergenten

Omdat natuurlijke zeep zoveel nadelige eigenschappen had, probeerde men via een synthetische weg 
een zeepachtig product te produceren dat niet de nadelen van natuurlijke zeep had.
Detergenten worden gemaakt in vele variaties en hebben sterk uiteenlopende eigenschappen zoals:

•	 oplosbaar	in	water
•	 combineerbaar	met	zuren,	alkaliën	en	oplosmiddelen
•	 biologisch	afbreekbaar	(milieuvriendelijk)
•	 schuimkracht
•	 huidverdraagzaamheid
•	 geen	kalkzeepvorming	bij	gebruik	met	hard	water
•	 enz.

Reinigingsmiddelen met elkaar mengen is verboden.
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2.2  Onderhoudsproducten

Het gebruik van onderhoudsproducten heeft als doel een beschermlaag aan te brengen op meubilair 
en vloeren om ze vuil- en waterafstotend te maken. Voordelen hiervan zijn: 

•	 Het	uitzicht	wordt	mooier
•	 Het	onderhoud	wordt	makkelijker
•	 De	materialen	gaan	langer	mee

2.3  Gecombineerde schoonmaakmiddelen

Gecombineerde schoonmaakmiddelen zijn combinaties van reinigingsmiddelen en onderhoudsmid-
delen. Ze worden gebruikt om beschermde en niet beschermde vloeren en materialen te onderhouden. 
Ze hebben een reinigende en tegelijk een beschermende of herstellende werking.
Bijvoorbeeld:

- de metaalpoetsen
- de dweilmiddelen

“Help! De gang is net gepoetst!”
Anita maakt deel uit van het schoonmaakteam in 
het Koninklijk Atheneum Lier. 

“Poetsen in een school is leuk. Die lange gangen 
en grote klassen,... Ja, ik doe mijn werk echt graag.
Minder leuk is dat er soms een bende joelende 
jochies binnenstormt terwijl je net de gang hebt 
schoongemaakt. Je werk is dan meteen naar de 
vaantjes. 

Maar ik heb er wat op gevonden! Ik heb de direc-
teur gevraagd om een paar van die oranje-wit ge-
streepte kegels aan te kopen. Die gebruik ik nu om 
het stuk dat ik aan ’t poetsen ben af te bakenen.
’t Is veiliger ook trouwens, ik was altijd bang dat er 
wel eens iemand flink zou uitglijden op die natte 
vloer. Iedereen tevreden nu!”
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2.4  Oplosmiddelen

Een oplosmiddel is een vloeistof met een groot vet- of kalkoplossend vermogen. Voorbeelden: zout-
zuur, white spirit, ammoniak, aceton, brandalcohol, zwavelzuur, benzine, …

Vermijd het gebruik van pure oplosmiddelen. Waarom?
•	 Ze	zijn	schadelijk	voor	de	huid	en	de	ogen
•	 Ze	zijn	giftig	
•	 Ze	zijn	brandgevaarlijk
•	 Ze	kunnen	bedwelming	veroorzaken	of	het	zenuwstelsel	aantasten
•	 Ze	zijn	schadelijk	voor	veel	afwerkmaterialen

Oplosmiddelen worden in geringe mate aan reinigingsmiddelen toegevoegd. Waarom? 
•	 verbetert	de	droogeigenschappen	van	het	 reinigingsmiddel	 (oplosmiddelen	verdampen	 zeer	

snel)
•	 olie-	of	vetachtige	verontreinigingen	lossen	gemakkelijker	op

2.5  Ontsmettingsmiddelen

•	 Alcohol	70%	(ethanol)	
-	 te	gebruiken	om	kleine	oppervlakken	(max.	0,5	m²)	te	ontsmetten,	zoals	deurklinken	of	licht-

knoppen;	
-	 aan	de	lucht	laten	drogen	(de	effectieve	contacttijd	is	1	minuut),	niet	naspoelen	met	water;	
- het te ontsmetten oppervlak vooraf goed reinigen of drogen. 

Opmerking: gebruik alcohol niet op grote oppervlakken want het is brandbaar en je loopt het risico 
om bedwelmd te worden. 

•	 Chlooroplossing	1000	ppm (ppm staat voor ‘parts per million’ en geeft de concentratie van het 
ontsmettingsmiddel aan) 
-	 wordt	vers	aangemaakt	met	chloortabletten	of	met	bleekwater;
-	 te	gebruiken	om	grote	oppervlakken	(>	0,5	m²)	te	ontsmetten	die	met	bloed	of	met	andere	li-

chaamsvochten besmeurd zijn (zie ook „Hoe omgaan met bloed en andere lichaamsvochten‟). 

2.6  Omgaan met producten met gevaarlijke eigenschappen 

•	 Bewaar	producten	met	gevaarlijke	eigenschappen	in	speciale	kasten	die	altijd	op	slot	zijn	en	
voorzien van het bijpassende pictogram en van de vermelding “Verboden toegang voor onbe-
voegden en leerlingen”.

•	 Lees	aandachtig	de	etiketten	op	de	verpakking	en	volg	de	veiligheidsinstructies	op.
•	 Werd	je	bespat	door	een	of	ander	product,	trek	dan	altijd	de	aangepaste	kledij	uit	en	spoel	je	

huid overvloedig met water.
•	 Verwijder	nooit	etiketten	van	een	verpakking	en	zorg	dat	ze	altijd	goed	leesbaar	blijven.
•	 Volg	altijd	de	instructies	in	verband	met	het	voorradig	houden,	het	opslaan	en	transporteren	

van producten met gevaarlijke eigenschappen.
•	 Gebruik	indien	nodig	de	geschikte	persoonlijke	beschermingsmiddelen.
•	 Laat	geen	recipiënten	open	staan,	maar	sluit	degelijk	af.
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•	 Producten	mengen	kan	zeer	gevaarlijk	zijn;	bijvoorbeeld:	bleekwater	met	een	wc-reiniger	(bv.	
een ontkalkingsmiddel) doet chloorgas ontstaan dat brandwonden en zelfs verstikking kan ver-
oorzaken.

•	 Stockeer	nooit	in	andere	recipiënten	dan	de	originele	(geen	confituurpotten	of	frisdrankflesjes	
gebruiken).

•	 Niet	alle	afvalresten	kunnen	en	mogen	zomaar	 in	de	gootsteen.	 Is	er	met	een	vloeistof	ge-
morst, gebruik dan een inert absorberend poeder.

•	 E.H.B.O:	bij	inname	–	antigifcentrum	02	345	45	45	-	Bel	112	en	een	dokter.
•	 Bij	corrosieve	producten:	overvloedig	spoelen	met	water	gedurende	10	minuten.
•	 Bij	de	aankoop:	het	ontbreken	van	een	etiket	met	het	gevarensymbool	betekent	nog	niet	dat	er	

geen gevaar is. Een product met een etiket aanschaffen is al een uitstekende preventiemaatre-
gel. Vraag ook naar het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het product.

•	 Je	mag	niet	eten	en	drinken	als	je	producten	met	gevaarlijke	eigenschappen	gebruikt.
•	 Was	na	gebruik	altijd	je	handen.
•	 Verpakkingen	en	restanten	moet	je	verzamelen	en	laten	ophalen	als	chemisch	afval.

2.7.	 Handen	wassen	met	water	en	zeep

•	 Bevochtig	je	handen	met	water.	
•	 Neem	een	voldoende	hoeveelheid	vloeibare	zeep	en	wrijf	je	handen	in	op	de	volgende	wijze:	
	 o	handpalm	tegen	handpalm;	
	 o	 rechterhandpalm	over	linkerhandrug	en	linkerhandpalm	over	rechterhandrug;	
	 o	handpalm	tegen	handpalm	met	de	vingers	van	beide	handen	tussen	elkaar;	
 o achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers tegen 

deze	handpalm	heen	en	weer	wrijven;	
	 o	de	duim	van	elke	hand	goed	inwrijven	met	de	palm	van	de	andere	hand;	
 o de vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand. 
•	 Spoel	je	handen	goed	af.	
•	 Dep	je	handen	droog	met	een	wegwerphanddoekje.	
•	 Als	je	de	kraan	met	de	handen	moet	sluiten,	doe	dat	dan	met	het	handdoekje	zodat	je	handen	

niet besmet worden. 
•	 Werp	het	handdoekje	in	de	vuilnisbak	zonder	die	aan	te	raken.	
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3.		Keuze	van	reinigingsmiddel

Voor we met schoonmaken kunnen beginnen, moeten we een reinigingsmiddel kiezen. Om deze keuze 
goed te kunnen maken, stellen we ons telkens 2 vragen:

-  Wat is de aard van de vervuiling?
-  Op welk materiaaloppervlak bevindt zich de verontreiniging?

Voor reinigings-, onderhouds- en oplosmiddelen moet je altijd de minst gevaarlijke, de minst schade-
lijke en de milieuvriendelijkste producten aankopen.  

Keuze van een reinigingsmiddel voor interieuronderhoud

Aard	van	de	vervuiling Aard	materiaaloppervlak Keuze	product

Lichte vervuiling
(stof, vingertasten)

Waterbestendig oppervlak Microvezeldoek zonder product

Licht aangehecht vuil
(koffievlekken)

Microvezeldoek + sproeiflacon 
met licht alkalisch product

Sterke vervuiling    
(inktvlekken, schoensmeer)

Sterk alkalisch product

Niet	gehechte	bevuiling Niet	waterbestendig	oppervlak	
(bv. geboend meubilair)

Droge doek

Gehechte bevuiling Boenwas

Keuze van reinigingsmiddel voor sanitaironderhoud

Aard	van	de	vervuiling Aard	materiaaloppervlak Keuze	product

Lichte kalkaanslag Zuurbestendig oppervlak Microvezeldoek + sproeiflacon 
met licht zuur

Zware kalkaanslag Sterk zuur

Lichte kalkaanslag Niet	 zuurbestendig	 oppervlak	
(bv. marmer)

Microvezeldoek + zeer licht zuur

Zware kalkaanslag Microvezeldoek + zeer licht zuur
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Keuze van reinigingsmiddel voor vloeronderhoud

Aard	van	de	vervuiling Aard	materiaaloppervlak Keuze	product

Lichte vervuiling Waterbestendig oppervlak Licht alkalisch product

Sterke	 vervuiling	 (oude	 filmla-
gen, met olie bedekte garage-
vloeren)

Sterk alkalisch product

Lichte vervuiling Niet	waterbestendig	oppervlak	
(bv. parket)

Boenwas

Sterke vervuiling Boenwas

Keuze van reinigingsmiddel voor houten vloeren

Onverzegelde	parket Verzegelde	parket

Dagelijks Stofwissen en plaatselijk boe-
nen

Stofwissen en indien nodig 
moppen of plaatselijk sprayen

Periodiek Boenen Boenen 
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4.  Veiligheid

4.1  Veiligheid algemeen

Vergeet niet “dat je eigen houding je eigen veiligheid bepaalt’. Anders gezegd: jouw veiligheid ligt in je 
eigen handen. Twijfel je aan iets, vraag dan informatie aan je werf- of sectorverantwoordelijke.
De	beschermingsmiddelen	en	beschermingskledij	die	voor	elk	specifiek	product	of	voor	elke	specifieke	
werkzaamheid voorzien zijn moet je zeker dragen, bijvoorbeeld de veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, 
veiligheidshandschoenen en stofmaskers.
Om met (trap)ladders en gevaarlijke producten te werken moet je een gepaste opleiding volgen. 

4.1.1  Wat doe je bij brandalarm?

Leer de veiligheidsvoorschriften die gelden in het gebouw waar je werkt. Verlaat rustig en onmiddellijk 
het gebouw langs de daarvoor bestemde weg. Onthoud de plaats van de nooduitgangen, brandtrappen 
en verzamelplaatsen en gebruik nooit de lift in noodsituaties.

4.1.2  Wat doe je met defecte gereedschappen?

Breng de verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte. Gebruik nooit defecte gereedschappen of ma-
terialen, tracht ze ook niet zelf te herstellen. 

4.1.3  Hoe ruim je glasscherven op?

- Draag steeds aangepaste veiligheidshandschoenen.
- Veeg de glasscherven voorzichtig bij elkaar
- Stofzuig de resten bij elkaar.
- Berg de glasscherven nooit in de vuilzak maar in een kartonnen doos en zet ze goed zichtbaar 

bij de vuilophaling met de vermelding ‘glasscherven’ of breng ze rechtstreeks naar de glascon-
tainer.

4.1.4  Enkele aandachtspunten

- Zorg ervoor dat je steeds de juiste werkhouding aanneemt
- Steek nooit je handen in afvalbakken, prullenmanden of containers
- Draag goedzittende vaste schoenen met antislipzool.
-	 Klim	 nooit	 op	 tafels,	 stoelen	 of	 krukken,	 maar	 gebruik	 een	 trapladder	 voorzien	 van	 een	 

veiligheidslabel
- Draag je werkkledij volgens de correcte manier: gesloten
-  Meld gevaarlijke situaties aan je sector- of de gebouwverantwoordelijke
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4.2		De	lichaamshouding	bij	het	werk

Om bepaalde werkzaamheden op de meest doelmatige en minst vermoeiende manier uit te voeren, 
moet je vooral goed letten op je lichaamshouding en beweging tijdens het werk. Sommige lichaams-
houdingen en bewegingen zijn vermoeiender dan andere. In oplopende vermoeidheid ziet het lijstje er 
als volgt uit:
liggen	–	zitten	–	hurken	–	staan	–	lopen	–	bukken	–	rekken	–	klimmen	

Liggen is dus een houding die niet vermoeit (denk aan slapen). Het meest vermoeiend zijn bukken, rek-
ken en klimmen. Bij het uitvoeren van een bepaalde beweging moet je dus zoveel mogelijk de meest 
vermoeiende werkhouding vermijden (bv. bukken en rekken). Als je de juiste lichaamshouding aan-
houdt, zal je de werkzaamheden op een goede en doelmatige wijze kunnen uitvoeren met een zo gering 
mogelijke inspanning.

In de hierop volgende tekeningen, zullen een aantal verkeerde werkhoudingen worden getoond met 
daarnaast de juiste houding.
 

ver van de last

150 kg

50 kg 50 kg

750 kg150 kg

50 kg 50 kg

750 kg
150 kg

50 kg 50 kg

750 kg

Werkhouding fout:
- gebogen rug; vermoeiend
- steel wordt verkeerd vast-

gehouden en bewogen, zeer 
vermoeiend

Werkhouding fout:
- gebogen rug: vermoeiend

een inspanning van
150 kg ter hoogte van de 
lendewervels

een inspanning van
750 kg ter hoogte van de 
lendewervels

Werkhouding goed:
- rechte rug

Werkhouding fout:
- steel wordt verkeerd 

vastgehouden en
bewogen; vermoeiend

Werkhouding goed:
- rechte rug
- steel verticaal
- wordt bewogen vlak 

voor de voeten
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Voorbeelden van gereedschapsaanpassingen voor de mens:
- Dweilen is vervangen door moppen
- Vloeren worden niet meer met de hand drooggedweild, maar met een waterzuiger
- Het met de hand schrobben is vervangen door machinaal schrobben
- Gereedschappen worden vervoerd en gedragen met een werkwagen
- Rekken en bukken kan je voorkomen door verlengstelen te gebruiken.

 

5.		Interieur-	en	sanitaironderhoud

Om een gebouw goed te kunnen onderhouden moet de schoonmaakster/schoonmaker twee soorten 
onderhoud kunnen uitvoeren, namelijk:

- interieuronderhoud (in kantoren, vergaderzalen, archieven, gangen, traphallen,…)
- sanitaironderhoud (in sanitaire ruimten)

5.1  Interieuronderhoud

Met interieuronderhoud bedoelen we het onderhoud van deuren, glaswerk, meubilair, vloeren en toe-
behoren zoals telefoons, vuilbakken, wandversieringen enz. die zich in een ruimte bevinden. Daarbij 
kan je alle handelingen toepassen die in de schoonmaak gekend zijn zoals stof afnemen, stofwissen, 
sprayen, moppen, stofzuigen. Gebruik hiervoor altijd de kleur blauw (blauwe emmer, blauwe spons, 
blauwe doek, …)
Hou daarbij rekening houden met het volgende:

•	 reinig	geen	volle	of	niet	opgeruimde	bureaus	of	tafels,	verplaats	geen	papieren;
•	 vouw	je	werkdoek	enkele	malen	dubbel.	Zo	kan	je	vele	malen	over	een	schoon	stuk	werkdoek	

beschikken;
•	 gebruik	geen	sproeiflacons	in	de	buurt	van	papieren	of	andere	zaken	die	kunnen	beschadigd	

worden	en	spuit	altijd	op	de	doek	en	nooit	op	het	te	reinigen	oppervlak;
•	 verplaats	nooit	zware	of	delicate	apparatuur	(bv.	computers);	
•	 werk	altijd	volgens	een	vaste	route.

In de schoonmaakkwaliteit kennen wij 2 onderhoudsbeurten:
1)	 dagelijks	onderhoud;
2) periodiek onderhoud dat opgesplitst is in wekelijkse en maandelijkse taken.

Voorbeeld:

1) Dagelijkse taken:

•	 papiermanden	leegmaken	en	eventueel	het	plastic	zakje	vernieuwen;
•	 vochtig	afstoffen	van	bureaus,	computertafel	en	andere	werkvlakken;
•	 vlekken	verwijderen	van	verticale	oppervlakken;
•	 de	telefoonhoorn	reinigen;
•	 vingertasten	verwijderen	van	deuren	en	kasten;
•	 vloeren	stofwissen	of	tippend	stofzuigen
•	 webben	verwijderen	
•	 computers:	enkel	het	scherm	en	de	computerkast;	nooit	het	toetsenbord
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2) Periodieke taken:

Wekelijkse taken
•	 vochtig	afstoffen	van	vensterbanken,	stoelen,	stoel-	en	bureaupoten;
•	 vochtig	afstoffen	van	alle	kastjes,	bureaus,	tafeltjes,	computertafels,	rekken;
•	 vochtig	afstoffen	van	kapstokken,	bureauvoorwerpen,	telefoons,	…;
•	 vochtig	afstoffen	van	randen	zoals	plinten,	stopcontacten,	kaders,	…;
•	 moppen,	grondig	stofzuigen	van	tapijt

Maandelijkse taken
•	 de	hoge	kasten	volledig	vochtig	afstoffen
•	 de	deuren	en	deurlijsten	volledig	reinigen
•	 de	verwarming	en	verwarmingsbuizen	volledig	reinigen

5.1.1 Materiaal nodig voor interieuronderhoud

5.1.1.1  De microvezeldoek

De gewone schoonmaakdoek kunnen we vervangen door de microvezeldoek zonder schoonmaakmid-
delen. Dat is minder belastend voor het milieu en voor de gewrichten en je kan er veel sneller mee wer-
ken.	Door	de	fijne	structuur	kunnen	de	vezels	beter	in	de	poriën	van	het	te	reinigen	oppervlak	dringen	
en	de	oppervlakte	grondiger	reinigen.	Na	verzadiging	met	vuil	moet	de	doek	altijd	gewassen	worden.	
De microvezeldoek heeft als kenmerk dat hij het vuil vasthoudt. Daarom gaat deze methode ervan uit 

“Aïsha heeft hier veel bijgeleerd”
Gerda houdt al 25 jaar het Koninklijk Technisch 
Atheneum Gent netjes.

“Ja, ik behoor hier bijna tot het meubilair (lacht)! 
Vandaar ook dat ze mij gevraagd hadden om een 
oogje in ’t zeil te houden toen Aïsha hier kwam wer-
ken. Aïsha is Marokkaanse en sprak nog niet zo vlot 
Nederlands toen ze hier kwam werken. Maar poet-
sen is teamwerk en als het een beetje klikt, kan je 

veel van elkaar leren. Het meisje is intussen goed 
ingeburgerd, ze werkt goed mee met de ploeg en 
haar Nederlands is er enorm op vooruitgegaan. 
Ze spreekt zelfs al een beetje Gents! Zo zie je maar 
dat wij, poetsdames, mensen helpen integreren in 
de maatschappij!”
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dat het uitspoelen geen nut heeft. Vandaar dat de schoonmaakdoek bij verzadiging vervangen wordt in 
plaats van uitgespoeld, maar wel naderhand machinaal gewassen wordt op 40° tot 90°.
Om het aantal doeken te beperken is het zeer belangrijk dat je de doek vouwt: je moet voldoende 
werkvlakken creëren. Als de doek te droog wordt, bevochtig je hem met de sproeiflacon die gevuld is 
met zuiver water.
Je hoeft geen schoonmaakmiddelen te gebruiken, behalve bij hardnekkige vervuiling. Een sproeiflacon 
met interieurreiniger zal het vuil losweken zodat je het vervolgens met de microvezeldoek kan verwij-
deren.

5.1.1.2  De materiaalwagen

Een belangrijk hulpmiddel om producten en materialen mee te nemen is de materiaalwagen met daar-
op:

•	 blauwe	emmer
•	 blauwe	microvezeldoek	en	blauwe	spons
•	 doseerflacon	met	interieurreiniger
•	 doseerflacon	met	water
•	 doseerflacon	met	vloerreiniger
•	 blauwe	sproeiflacon	met	interieurreiniger
•	 vuilzakken	en	pedaalemmerzakken
•	 raamtrekker,	radiatorborstel	en	plumeau
•	 tapijtontvlekker	bij	tapijt	(indien	nodig)
•	 stofwisdoekjes	en	stofwisapparaat	bij	lino	of	stenen	vloeren	(indien	nodig)
•	 mop	met	rode	en	blauwe	emmer
•	 veiligheidshandschoenen

Je werkwagen is je visitekaartje, zorg ervoor dat hij steeds net en ordelijk is. Laat je werkwagen nooit 
onbewaakt achter.

5.1.2  Schoonmaakmiddelen reinigen na gebruik

Het is belangrijk dat je de schoonmaakmaterialen dagelijks en/of na je werkzaamheden op de juiste 
wijze reinigt, droogt en opruimt en indien nodig vervangt. Zo kun je erger voorkomen.

•	 Stofdoeken:	een	stofbindende	doek	is	voor	eenmalig	gebruik.	Vochtige	doeken	na	gebruik	was-
sen op minstens 60°C. 

•	 Stofzuiger:	papierzak	tijdig	verwisselen.	Stoffilter	regelmatig	verwisselen.	Stofzuigermond	na	
elk gebruik ontdoen van aangekleefd vuil. 

•	 Stofwisser:	na	gebruik	reinigen.	Wisdoekje	na	gebruik	wegwerpen.	Stofwisser	na	gebruik	op-
hangen. 

•	 Dweilen/moppen:	 na	 gebruik	weggooien	 en	 anders	minimaal	 dagelijks	 op	 60°C	wassen	 en	
droog opbergen. 

•	 Emmers:	na	gebruik	goed	schoonspoelen	met	heet	water	en	daarna	goed	drogen.	Als	 je	een	
emmer goed droogt, hebben gramnegatieve bacteriën geen kans om te groeien en kunnen ze 
zich ook niet verspreiden. 

•	 Kunststofborstels:	na	gebruik	grondig	met	heet	water	uitspoelen,	uitslaan	en	ophangen.	
•	 Bezems,	trekkers	e.d.:	van	aanhangend	vuil	ontdoen.	Hang	het	materiaal	op	zodat	eventueel	

vocht eruit kan druppelen en de bezemharen niet uit elkaar gaan staan. 
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•	 Materiaalwagen:	wekelijks	huishoudelijk	reinigen.	
•	 Sopdoeken:	na	gebruik	wegwerpen	of	wassen	op	60°C.	Laat	nooit	natte	sopdoeken	in	emmers	

staan, want dat is een broeihaard voor bacteriën. 
•	 Sponzen:	niet	gebruiken.	
•	 Toiletborstel:	na	gebruik	goed	naspoelen	en	regelmatig	vernieuwen.	

Berg de schoonmaakmaterialen en -middelen op in een aparte werkkast met uitstortgootsteen. De 
werkkast minimaal eenmaal per maand huishoudelijk reinigen.

5.2 Sanitaironderhoud

Sanitaironderhoud is het onderhouden van ruimten die gebruikt worden voor de persoonlijke verzor-
ging en waar dus een grote hygiëne vereist is. Tot deze ruimten behoren douches, toiletten, badkamers 
en waslokalen.
Voor het reinigen van sanitair gebruik je altijd de kleur rood (gevaar).
Het gebruik van chloortabletten in urinoirs is verboden.

Wat bevindt zich op de materiaalwagen voor sanitaironderhoud:
•	 rode	emmer
•	 rode	spons	en	rode	microvezeldoek
•	 dagelijks	en	periodieke	wc-		en	wastafelontkalker
•	 doseerfl	acon	met	vloerreiniger
•	 rode	sproeifl	acon	met	sanitairreiniger
•	 rode	en	blauwe	emmer,	pers	en	mop
•	 wc-papier,	tissues	en	aanvulling	voor	de	zeepdispensers
•	 veiligheidshandschoenen

Ook om het sanitair goed te onderhouden zijn er 2 onderhoudsbeurten:
1) dagelijks onderhoud
2) periodiek onderhoud dat opgesplitst is in wekelijkse en maandelijkse taken

Voorbeeld:

1)  Dagelijkse taken:

Droge handelingen
•	 urinoirs	en	toiletpotten	doorspoelen;	eventuele	restanten	wegborstelen;
•	 reinigingsmiddel	in	de	potten	en	urinoirs	aanbrengen	en	met	de	borstel	verdelen;	vervolgens	de	

toiletborstel	in	het	toilet	plaatsen	en	het	product	laten	inwerken;
•	 losliggend,	droog	vuil	van	de	vloer	verwijderen;
•	 toiletbenodigdheden	aanvullen	zoals	toiletpapier,	papieren	handdoekjes	en	zeep
•	 afvalbakken	leegmaken	en	nieuwe	plastic	zak	aanbrengen

Natte	handelingen
•	 vingerafdrukken	van	de	deuren	en	deurklinken	verwijderen;
•	 lichtschakelaars	en	de	rond	de	schakelaar	gelegen	tegelwand	(wees	wel	extra	voorzichtig	met		

	 elektrische	risico’s	want	water	en	elektriciteit	gaan	niet	samen);
•	 zeep-	en	handdoekdispensers	en	de	omgevende	tegelwand;
•	 onderkant	en	zijkanten	van	de	wastafel;
•	 binnenzijde	wastafel	en	kranen;
•	 bovenzijde	afvalbak;
•	 spiegels	reinigen	en	eventueel	opwrijven	met	schoon	droog	papieren	handdoekje;
•	 toiletpapierhouder	klamvochtig	reinigen;
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•	 met	de	toiletborstel	in	de	pot	goed	borstelen;
•	 doorspoelen	en	onder	stromend	water	de	borstel	uitspoelen	en	de	borstel	in	de	houder	plaat-

sen;
•	 tegelwand	rond	toilet	reinigen;
•	 doorspoelmechanisme	en	bovenzijde	waterreservoir	vochtig	reinigen;
•	 in	volgorde	reinigen	van	bovenkant	en	onderkant	van	deksel	en	bril,	toiletpotrand	en	buiten-

zijde		toiletpot;
•	 wc-borstelhouder	reinigen	en	nadrogen;
•	 vloer	dubbelvoudig	moppen.

2)  Periodieke taken:

Wekelijkse taken
•	 ontkalken	van	wc-potten,	urinoirs,	lavabo’s	en	kranen;
•	 deuren	en	deurlijsten	reinigen;
•	 webben	verwijderen.	

Maandelijkse taken
•	 muurtegels	volledig	reinigen;	
•	 verluchtings-	en	ventilatievoorzieningen	reinigen;
•	 afvalbakken	volledig	reinigen;	
•	 webben	verwijderen	en	hoge	randen	en	richels	klamvochtig	reinigen

 
5.3  Werkvolgorde reinigen

Het is belangrijk dat je bij het schoonmaken de juiste volgorde toepast, zo niet wordt iets dat schoon 
is weer vuil gemaakt. Werk dus altijd van schoon naar vuil. Gebruik schoonmaakmaterialen na een vuil 
gedeelte niet weer voor een schoon gedeelte.
Werkvolgorde: 

1. Begin met schoon schoonmaakmateriaal. 
2.	 Reinig	eerst	droog.	Werk	van	schoon	naar	vuil	en	van	hoog	naar	laag.	Neem	eerst	stof	af,	stof-

wis of -zuig vervolgens de vloer. 
3.	 Maak	een	emmer	met	sopwater	klaar.	De	temperatuur	van	het	sopwater	moet	handwarm	zijn	

als je wilt dat het schoonmaakmiddel goed oplost. Zorg voor een juiste dosering. Lees goed 
de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Meng nooit verschillende schoonmaakmiddelen met 
elkaar, het kan gevaarlijk zijn en de werking verminderen. 

4. Vervolgens kun je nat reinigen: nat afsoppen of onderdompelen, naspoelen met heet water en 
nadrogen met een schone doek. Denk aan vingerafdrukken op deurkrukken, kranen, doorspoel-
knoppen, afvalbakken enz. 

5.	 Maak	daarna	een	emmer	met	sop	klaar	om	de	vloer	te	dweilen.	Vul	ook	een	emmer	met	alleen	
water waarin je de mop kunt uitspoelen. Maak altijd eerst de minst vuile ruimte(s) schoon en 
vervolgens	de	vuilere	ruimte(s).	Neem	zowel	voor	de	keuken	als	voor	de	douche-	en	de	toilet-
ruimte altijd schoon sop. Spoel na het soppen de vloer na met water en droog eventueel na. 
Laat bij voorkeur aan de lucht drogen. 

6. Als het sopwater zichtbaar vervuild is, moet je het tussendoor verversen.
7.  Giet na het schoonmaken het sopwater direct weg in een uitstortgootsteen. Is die er niet, ge-

bruik dan het toilet (en vergeet niet daarna het toilet schoon te maken). 
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6.  Onderhoud van vloeren

Er bestaan verschillende vloersoorten. Elke vloersoort vraagt een andere manier van schoonmaken. 
Bijvoorbeeld: harde vloeren (steen, lino) zal men stofwissen, moppen of machinaal bewerken, zachte 
vloeren (tapijt) zal men stofzuigen, borstelzuigen of shamponeren.
Alle machines moeten beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften (CE, laagspanning, EMC,…) en 
voorzien zijn van een dodemansschakelaar.

6.1 Onderhoud van harde vloeren
 
6.1.1	 Stofwissen

Stofwissen is het verwijderen van losliggende stofdeeltjes en vuil met behulp van een stofwisapparaat. 
De stofwisser vervangt de veegborstels bij het professioneel schoonmaken.

Materiaal
•	 Stofwisdoekjes:	dit	 zijn	wegwerpdoekjes	die	al	dan	niet	met	een	olieachtige	vloeistof	door-

drenkt zijn. Ze zijn praktisch en hygiënisch. Als ze doordrenkt zijn met olie, moet je ze altijd in 
een gesloten plastic zak bewaren om uitdroging te voorkomen.

•	 Stofwisser:	heeft	aan	de	onderzijde	een	afneembare	of	vaste	zool	en	aan	de	bovenkant	twee	of	
vier bevestigingspunten om de doekjes aan te brengen.

6.1.2 Moppen

Moppen is het verwijderen van licht aangekleefd vuil op vlakke of ruwe vloeren. Het moppen vervangt 
het dweilen. De blauwe emmer gebruik je voor proper water, de rode voor het uitgeperste vuile water 
of spoelwater. Plaats de pers altijd boven de rode emmer.
Het is aangewezen om op (natte) vloeren waarschuwingsbordjes “uitglijdgevaar” te plaatsen. 

Materiaal
•	 mop
•	 rolemmercombinatie	bestaande	uit	rode	en	blauwe	emmer
•	 pers

Voorbereiding
•	 eerst	stofwissen	bij	vlakke	vloeren,	stofzuigen	bij	ruwe	vloeren
•	 blauwe	emmer	vullen	met	¾	water	+	1	dosering	product
•	 rode	emmer	vullen	met	¼	water
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6.1.3 De eenschijfmachine

De eenschijfmachine is een machine waaronder zich een schijf of borstel bevindt die ronddraaiende 
bewegingen maakt waardoor de vloer beter gereinigd wordt dan bij het moppen. Het is een basisap-
paraat waaraan hulpstukken en toebehoren kunnen bevestigd worden. Afhankelijk van de hulpstukken 
zijn verschillende toepassingen mogelijk.

6.2	Onderhoud	van	zachte	vloeren

Tapijten zijn er in vele soorten en kwaliteiten. Hoe dan ook, na verloop van tijd raakt elk tapijt wel 
bevuild en moet het schoongemaakt worden.

6.2.1		Vlekken	verwijderen

Onder ontvlekken verstaan we het verwijderen van plaatselijk vastgehecht vuil. Hoe sneller je kan 
ontvlekken, hoe gemakkelijker dat wordt. De vlek kan immers minder indringen en zich verankeren. 
Daarom moet je dagelijks deze behandeling toepassen.
Werkwijze:

•	 Vlekken	die	je	in	een	gewone	kantooromgeving	aantreft,	zijn	veelal	wateroplosbaar.	Je	kan	ze	
oplossen met water waaraan een detergent is toegevoegd. In dit geval breng je het product 
aan op de doek en niet rechtstreeks op de vlek. Je spuit enkel de speciale vlekkenverwijderaar 
rechtstreeks op de vlek als het zo vermeld staat op het etiket.

•	 Werk	spiraalgewijs	van	de	buiten-	naar	de	binnenkant	van	de	vlek	zodat	de	vlek	niet	groter	
wordt.

•	 Wanneer	je	merkt	dat	de	vlek	niet	oplost,	absorbeer	je	ze	met	een	proper	en	liefst	droog	deel	
van een doek waarbij je goed aandrukt.

•	 Na	het	ontvlekken	kan	het	nodig	zijn	om	met	een	handborsteltje	de	vezels	terug	recht	te	zetten	
of te kammen.

6.2.2		Stofzuigen

De	stofzuiger	wordt	gebruikt	om	zichtbaar	en	fi	jn	verborgen	stof	en	vuil	te	verwijderen.	Wij	gebruiken	
de huishoudstofzuiger en passen er 2 methodes mee toe:

1)	 tippend	stofzuigen	dat	we	dagelijks	toepassen	om	plaatselijk	het	zichtbare	vuil	weg	te	nemen;
2) volledig stofzuigen dat we minstens eenmaal per week doen.

6.2.3		Borstelzuigen

Bij het borstelzuigen wordt door 1 of meer draaiende cilinderborstels de pool geopend, het vuil op-
geborsteld en dan door de luchtstroom opgezogen. Deze methode passen we 1 maal per maand toe.

6.2.4  Shamponeren

Natshamponeren	is	een	reinigingsmethode	waarbij	we	een	tapijt	goed	en	grondig,	ook	in	de	diepte,	
reinigen. Plaatselijk natshamponeren wordt toegepast bij grote vlekken. Het tapijt volledig grondig 
shamponeren wordt slechts zelden toegepast (hier moet je ook bijkomende preventiemaatregelen ne-
men	om	elektrocutie	te	voorkomen	-	o.a.	een	differentieelschakelaar	van	max.	30	mA	voorzien	en	geen	
waterdoorlatend schoeisel dragen).af
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respectvol

verdraagzaam

mondig

positief kritisch

leergierig

verantwoordelijk

geëngageerd

sociaal

zelfstandig

creatief
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, 
gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met 
specifi eke interesses en ambities en moet zich intellectueel en creatief 
kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen maken hier werk van voor om en bij 
de 300.000 leerlingen en cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in 
diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel 
waarvoor 35.000 medewerkers zich dagelijks engageren. 

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, 
verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en 
leergierige persoonlijkheden.
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