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E-Module traditionele schoonmaak   

Liever aan de slag met kleefdoek en sop? 

Maak jouw schoonmaakkennis compleet met deze aanvullende module 
traditionele schoonmaak. Ook het stofwissen met kleefdoek en werken 
met de strengenmop vraagt specifieke kennis en vaardigheden. In 1 uur 
ben jij in het bezit van de juiste kennis. 

In deze online schoonmaakopleiding worden alle onderwerpen op 3 
manieren aangeboden: de instructie wordt verteld, voorgedaan en de tekst kan worden meegelezen. 
Dit maakt het online leren een heel effectieve leermethode. 
 
Na ieder onderwerp volgen toetsvragen. Zo kan de deelnemer zien, hoe het staat met zijn/haar kennis 
en inzicht. Na een positieve afronding van deze online schoonmaakopleiding ontvangt de deelnemer 
het UL-Team certificaat.  

 
Praktische informatie 

Naam training of opleiding E-module traditionele schoonmaak  

Doel van de training De deelnemer  kennis en inzicht geven in de 
basisregels  en materialen van het schoonmaken van 
vloeren op traditionele wijze.  

Doelgroep Medewerkers die werkzaam zijn als schoonmaker bij 
een schoonmaakbedrijf of in eigen dienst en die met 
de microvezelmethode schoonmaken 
Leidinggevenden die schoonmaakmedewerkers 
aansturen (opfrissen van kennis) en als introductie 
voor medewerkers werkzaam binnen de branche, 
maar die niet zelf op de werkvloer werkzaam zijn. 

Inhoud van de training • wat is traditioneel schoonmaken; 

• het verschil tussen traditioneel 
schoonmaken en de microvezelmethode ; 

• materialen en middelen; 

• stofwissen met kleefdoek; 

• moppen met strengenmop;  

• periodieke taken; 

• veilig en gezond schoonmaken. 

Niveau van de training Uitvoerend niveau 

Vooropleiding De medewerker dient in bezit te zijn van het UL-
Team certificaat E-Basisopleiding schoonmaak of het 
RAS diploma Basisopleiding algemene schoonmaak. 
Daarnaast is voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal wenselijk.  

Duur van de training Ongeveer 1 uur 

Locatie n.v.t. 

Groepsgrootte n.v.t. 

Doelstellingen van de training Na de training kan de deelnemer: 

• uitleggen wat het verschil tussen traditioneel 
schoonmaken en de microvezel methode is. 

• uitleggen welke materialen nodig zijn voor 
stofwissen en moppen op traditionele wijze. 

• toelichten wat de kenmerken zijn van het 
schoonmaken op traditionele wijze. 

• de juiste techniek uitleggen van het 
stofwissen en moppen op traditionele wijze. 

• de juiste techniek bij periodieke taken, zoals 
reinigen van een deur.  
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• benoemen wat het belang is van het 
toepassen van de juiste werkhoudingen. 

Studiebelasting 0,75 - 1 uur 

Kwalificaties Geen 

Kosten van de training € 20,- per persoon excl. BTW 

Subsidie n.v.t. 

Examenkosten n.v.t. 

Certificaat Schriftelijke toetsing, bij meer dan 75% goed volgt 
het certificaat ‘E-module traditionele schoonmaak’  

Aantal toetsingen en herkansingen Eindtoets; herkansing is mogelijk op aanvraag 

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Online leeromgeving 

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

Opmerking Voor deelname is een persoonlijk e-mailadres nodig. 
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