Praktijktraining Schone en Veilige Leeromgeving
Scholen hebben een maatschappelijke verplichting en zijn een omgeving waarin medewerkers en
scholieren zich veilig moeten voelen. Dit brengt in de huidige situatie van de
anderhalvemetersamenleving grote uitdagingen met zich mee. De praktische invulling van dit
principe heeft de overheid bij het onderwijs zelf neergelegd.
Deze training is erop gericht dat leerkrachten (docenten), conciërges en stafmedewerkers praktische
kennis verkrijgen op welke wijze zij kunnen bijdrage aan een veilige werk- en leeromgeving voor de
leerlingen, collega’s en zichzelf.
Inhoud:
• Wat wordt nu schoon gemaakt
• Handen wassen (protocol)
• Wat zijn de ‘Critical contact points’ op jouw locatie
• Basiskennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
• Kennis van de schoonmaak eigen klaslokaal/(werk- en of lesomgeving) en
lesmateriaal
• Welke schoonmaak methodieken worden ingezet
• Wat is het aanwezige protocol en hoe zet je deze in
• Praktische tips voor deelnemers, in te zetten in de eigen werkomgeving
Leerdoelen:
• Wat houdt ‘schoon’ in
• Op de juiste wijze de handen kunnen wassen (volgens protocol) en dit uit te leggen aan de
leerlingen
• Weten wat de ‘Critical contact points’ zijn op jouw locatie
• Beschikt over basiskennis van schoonmaakmaterialen en -middelen
• Beschikt over kennis van de schoonmaak eigen klaslokaal/(werk- en of lesomgeving) en
lesmateriaal
• Weet welke schoonmaak methodieken wordt ingezet en waarom
• Weet wat het aanwezige protocol inhoudt hoe deze wordt ingezet
Aan het einde van de training stellen we gezamenlijk een eigen locatie gebonden top 10 op van do’s
en don’ts voor een schone en veilige school. Jullie kunnen dan zelf deze top 10 vormgeven en in
iedere ruimte op school ophangen. Zo hou je het simpel, overzichtelijk en werkbaar voor alle
betrokkenen.
Cadeau van UL-Team:
Na het volgen van bovenstaande praktijktraining en nadat de eerste
ervaringen zijn opgedaan in de voor de school of locatie nieuwe
opzet, bieden wij jullie een virtuele/digitaal spreekuur aan van 60
minuten (of 2 x 30 minuten). In deze bijeenkomst kan iedereen
zijn/haar vragen kwijt of bespreken met de trainer waar ze in de
praktijk tegenaan lopen. Onze trainer zal proberen een ieder helpen
met praktische tips en advies.

Trainingen worden op locatie verzorgd door geschoolde en gediplomeerde trainers. De RIVM
richtlijnen worden uiteraard tijdens de trainingen gehanteerd.
Praktische informatie
Groepsgrootte:
Duur praktijktraining:
Extra spreekuur:
Locatie:
Cursusmateriaal
Lesmateriaal
Kosten per groep:

Maximaal 8 deelnemers (verdeeld over 2 groepen van 4 deelnemers)
Totaal 3 uur, (2 groepen, elk 1,5 uur, achter elkaar ingepland)
2 sessies van 0,5 uur
Op de eigen locatie van de opdrachtgever
schoonmaakmateriaal wordt verzorgd door de opdrachtgever
lesboekje/hand-out wordt verzorgd door UL-Team
€ 525,- , exclusief BTW en reiskosten á 0,38 cent per km.

Praktische informatie
Groepsgrootte:
Duur praktijktraining:
Extra spreekuur:
Locatie:
Cursusmateriaal
Lesmateriaal
Kosten per groep:

Maximaal 8 deelnemers
1 praktijkles van 3 uur
1 sessie van 1 uur
Op de eigen locatie van de opdrachtgever
schoonmaakmateriaal wordt verzorgd door de opdrachtgever
lesboekje/hand-out wordt verzorgd door UL-Team
€ 525,- , exclusief BTW en reiskosten á 0,38 cent per km.

Bovenstaande training kunnen wij ook op maat maken voor andere type locaties zoals
kantooromgeving, sportlocaties, cateringfaciliteiten etc.
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