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Training schoonmaak Musea 

Heb jij oog voor een schone omgeving?  

Schoonmaken in een ruimte met kunstobjecten, glazen vitrines en 
schilderijen. Dat vraagt specifieke kennis van schoonmaak, 
afwerkmaterialen en luchtvochtigheid. Ook vraagt het om 
oplettend en representatief gedrag. Zeker als er tijdens 
openingstijden wordt schoongemaakt.. 

Ieder museum is anders. Daarom vindt er vooraf een intake plaats en wordt de training aangepast aan 

de locatie, het werkprogramma en wensen van de opdrachtgever. Afhankelijk van de situatie is de 

training opgebouwd rondom de volgende onderwerpen: 

 

Na het afronden van de training ontvangt de deelnemer het UL-Team certificaat “Schoonmaak 

Musea”. 

 

Praktische informatie 

Naam training of opleiding Training schoonmaak Musea 

Doelgroep Medewerkers die werkzaam zijn als schoonmaker bij 
een schoonmaakbedrijf of in eigen dienst en die met 
de microvezelmethode schoonmaken 

Inhoud van de training • Werkprogramma op de juiste wijze uitvoeren 

• Veilig en verantwoord schoonmaken in 
ruimtes met kunstvoorwerpen 

• Afwerkmaterialen (o.a. vloeren) met 
bijhorende schoonmaaktechniek 

• Ergonomisch en veilig werken 

• Gastvrij schoonmaken van openbare ruimten 
zoals hal, garderobe, receptie, 
museumwinkel en sanitair. 

• Gastvrij gedrag 

Niveau van de training Uitvoerend niveau. 

Vooropleiding De medewerker is in het bezit van het vakdiploma 
algemene schoonmaak en voldoende beheersing van 
de Nederlandse taal  

Lengte van de training 2 dagdelen van 4 uur 

Locatie De training wordt enkel in-company georganiseerd.  

Groepsgrootte 4 - 6 deelnemers 

Doelstellingen van de training Na de training kan de deelnemer: 

• de schoonmaakregels toelichten; 

• toelichten wat de kenmerken zijn van het 
schoonmaken met microvezel; 

• vloeren stofwissen en moppen met 
microvezel; 

• sanitair en interieur dagelijks en periodiek 
schoonmaken met microvezel;  

• uitleggen wat veilig en gezond schoonmaken 
inhoudt;  

• de pictogrammen van etiketten op 
reinigingsmiddelen herkennen; 

• de juiste werkhouding aannemen tijdens de 
verschillende schoonmaakhandelingen. 

Studiebelasting Geen 

Kwalificaties Geen 

Kosten van de training € 1.700,- groepsprijs in-company 
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Subsidie N.v.t.  

Examenkosten N.v.t.  

Certificaat UL-Team certificaat ‘Schoonmaak Musea’ wordt 
uitgereikt bij 100% aanwezigheid en deelname 

Aantal toetsingen en herkansingen N.v.t.. 

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Lesboek instructie schoonmaak en gastvrij gedrag 
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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