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Basisopleiding algemene  schoonmaak + particulieren 

Verras jij cliënten graag met een brandschone woning? 

Medewerkers, die schoonmaken in de thuiszorg poetsen niet alleen de keuken, 
woonkamer en sanitair, maar verschonen ook bedden of zemen de ramen. Een praatje 
met de bewoner hoort daar ook bij. 

Deze opleiding is gebaseerd op de eind- en toets termen van de RAS (stichting Raad voor 
Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche). Na het behalen van het examen 
ontvangt de deelnemer het RAS diploma “Basismodule met aanvullende module particulieren”. 
 

Praktische informatie 

Naam training of opleiding Basisopleiding schoonmaak + module 
particulieren 

Doelgroep Medewerkers die werkzaam zijn bij een particulier 
huis (thuiszorg) 

Inhoud van de training  basisregels van het schoonmaken; 

 werkwijze en toepassing van het 
schoonmaken met microvezel;  

 dagelijks en periodiek interieur en sanitair 
onderhoud in een thuissituatie; 

 keukenonderhoud; 

 stofwissen en moppen met microvezel;  

 bedden afhalen  en opmaken; 

 veilig en gezond schoonmaken; 

 specifieke aspecten van schoonmaak bij 
particulieren. 

Niveau van de training Uitvoerend niveau. 

Vooropleiding De medewerker heeft geen specifieke vooropleiding 
nodig, wel voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal  

Lengte van de training 5 dagdelen van 3 uur 

Locatie De training wordt uitsluitend in-company 
georganiseerd 

Groepsgrootte 5 deelnemers 

Doelstellingen van de training Na de training kan de deelnemer: 

 de schoonmaakregels toelichten. 

 uitleggen wat veilig en gezond schoonmaken 
inhoudt.  

 vloeren stofwissen en moppen met 
microvezel. 

 bedden afhalen en opmaken met de juiste 
werkhouding. 

 een keuken schoonmaken.  

 sanitair en interieur in een thuissituatie 
dagelijks en periodiek schoonmaken met 
microvezel.  

 de pictogrammen van etiketten op 
reinigingsmiddelen herkennen. 
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 de juiste houding toepassen tijdens de 
verschillende schoonmaakhandelingen. 

 schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in 
een thuissituatie. 

Studiebelasting Geen 

Kwalificaties Geen 

Kosten van de training € 530,- per persoon bij in-company training 

Subsidie De opleiding valt onder de RAS voorwaarden voor 
vergoeding, indien de deelnemer in dienst is van een 
schoonmaakbedrijf. Bij positief resultaat is de 
maximumvergoeding € 560,- per persoon. 

Examenkosten Het eerste examen en herexamen is gratis (mits 
deelnemer in dienst is van schoonmaakbedrijf)  

Voor deelnemers die niet vallen onder cao 
schoonmaak bedraagt het examengeld € 215,- per 
deelnemer. 

Diploma RAS diploma “Basismodule met aanvullende module 
particulieren” 

Aantal toetsingen en herkansingen RAS examen (duur 1 uur en 30 minuten) bestaat uit 6 
praktijkonderdelen: bedden opmaken, 
interieuronderhoud, sanitair onderhoud 
keukenonderhoud, stofwissen en moppen.  

Examen is voldoende indien voor alle onderdelen 
minimaal het cijfer 6 is behaald.  

Indien één of meerdere onderdelen onvoldoende, 
dan is een herexamen nodig op alle onderdelen. 

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Lesboek met duidelijke teksten, oefeningen en foto’s 

Voorwaarden Op al onze trainingen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing en de NRTO 
gedragscode 

Opmerking  
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