
Tijdens je opleiding ga je op stage. 

Je kunt op veel plekken stage lopen. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 

stage in de keuken of in een winkel. 

Of voor een stage in de schoonmaak. 

Kiezen
Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er de 

WERKEN IN-stagegidsen. In deze boekjes 

vind je informatie over verschillende 

plekken waar je stage kunt lopen. 

De boekjes kunnen je helpen bij het 

maken van een keuze. Ze zijn ook handig 

tijdens praktijklessen op school. 

De schoonmaak
Dit boekje gaat over werken in de 

schoonmaak. Kies je voor een stage in 

de schoonmaak? Dan ga je bijvoorbeeld 

werken in een kantoor of zorginstelling. 

Jij zorgt dan dat het daar goed schoon is.

Zorginstelling
Schoonmaakwerk is erg belangrijk 

werk. Zeker in een zorginstelling. Als 

het ergens vies is, is dat niet fijn voor de 

bewoners. Ze kunnen er zelfs ziek van 

worden. Daarom moet het altijd goed 

schoon zijn in een zorginstelling.

Kantoor
Ook in een kantoor is schoonmaken 

heel belangrijk. Omdat er veel mensen 

bij elkaar werken, kan het er snel vies 

worden. 

Producten kennen
In de schoonmaak werk je met 

allerlei verschillende producten. Zoals 

interieurreiniger en sanitairreiniger. 

Je moet goed weten welke producten je 

waarvoor gebruikt. Voor tegels gebruik 

je bijvoorbeeld interieurreiniger. En voor 

wc’s gebruik je sanitairreiniger.

Toekomst
Tijdens een stage in de schoonmaak 

doe je ervaring op. Met deze ervaring 

heb je in de toekomst meer kans op een 

leuke baan. Misschien kun je wel blijven 

werken op je stageplaats. Sommige 

stages zijn een goede voorbereiding op 

een vervolgopleiding. Zoals een opleiding 

bij een regionaal opleidingencentrum 

(roc). Je stagebegeleider kan je daar meer 

over vertellen.

Waarom dit boekje?
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Schoonmaken: Thuis ...      

Thuis
Werken in de schoonmaak is anders dan 

thuis je eigen kamer schoonmaken. Thuis 

bepaal je zelf hoe je schoonmaakt. Op je 

werk zijn daar regels voor. En je gebruikt 

andere materialen.

Thuis staan alle schoonmaakmiddelen in 

een kastje. Heb je een fles nodig? 

Dan pak je er een uit dat kastje. Op je 

werk heb je een materiaalwagen. Alle 

schoonmaakmiddelen en materialen die 

je nodig hebt, zet je hierop. Dat is handig. 

Je hoeft niet steeds terug te lopen als 

je een ander schoonmaakmiddel nodig 

hebt. En omdat alles op een wagen staat, 

hoef je het niet allemaal zelf te dragen.

Werken in de schoonmaak.indd   6Werken in de schoonmaak.indd   6 06-10-09   16:2406-10-09   16:24



7

    ... en op je werk     
Op je werk
Het schoonmaken van vloeren noem 

je op je werk moppen. Ook vloeren 

schoonmaken doe je thuis met andere 

spullen dan op je werk. Thuis is een dweil 

en één emmer water voldoende. Maar 

op je werk moet je soms wel tien vloeren 

schoonmaken. Dan wordt het water 

erg vies en moet je steeds een nieuw 

sopje maken. Daarom heb je op je werk 

een rolemmercombinatie. Dat is een 

karretje met twee emmers en een pers. 

De emmers zijn meestal blauw en rood. 

In de blauwe emmer zit schoon water 

met een schoonmaakmiddel. Het vieze 

water komt in de rode emmer terecht. Zo 

hoef je minder vaak een nieuwe sopje te 

maken. Op bladzijde 18 lees je meer over 

moppen. 
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Werken in de schoonmaak moet je 

natuurlijk leuk vinden. Maar je moet ook 

een aantal dingen kunnen en weten. 

Hieronder staan een paar voorbeelden.

Netjes werken
Een van de belangrijkste dingen is netjes 

werken. Jij moet het gebouw waarin je 

werkt schoonhouden. En dat kan niet 

als je bijvoorbeeld vieze poetsdoeken 

gebruikt. Daarom moet je altijd schone 

spullen bij je hebben. 

Wil jij werken in de schoonm

8

Van minder vuil naar vuil
Met een sopje werk je altijd van minder 

vuil naar vuil. Een wc is bijvoorbeeld 

erg vies. Als je die als eerste doet, is het 

water meteen vies. Dan kun je er niet 

nog iets anders mee schoonmaken. Je 

maakt altijd eerst de dingen schoon die 

niet zo vies zijn. Zoals de wastafel. De 

vieze dingen bewaar je voor het laatst. 

Zoals de vloeren en wc-potten. Maak een 

nieuw sopje als het water vies wordt. 

Snel werken
In de schoonmaak moet je snel kunnen 

werken. Thuis mag je de hele week doen 

over het huishouden. Op je werk krijg je 

vaak maar een paar uur om alles schoon 

te maken. Je moet dus veel doen in een 

korte tijd.

Schoonmaakschema
Wat je precies moet doen staat meestal 

in een schoonmaakschema. Daarin staat 

wanneer je wat moet poetsen. Hoe vaak 
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je iets moet schoonmaken en hoe lang 

je erover mag doen. Het is dus belangrijk 

dat je zo’n schema goed leest en begrijpt.

Houding
Werken in de schoonmaak is zwaar werk. 

Je moet daarom goed op je houding 

letten. Anders krijg je misschien klachten. 

Wil je iets optillen? Buig dan door je 

knieën. Want bukken is heel slecht voor 

je rug. Werk ook met schrobbers en 

moppen met een verstelbare steel. Zo 

kun je ze langer of korter maken. Pas ze 

aan je eigen lengte aan. Dan kun je je rug 

rechthouden tijdens het werken.

Veilig werken
Ook veiligheid is belangrijk als je 

werkt in de schoonmaak. Je mag geen 

schoonmaakmiddelen met elkaar 

mengen. Dan ontstaan er giftige gassen. 

Dat kan heel gevaarlijk zijn. 

De veiligheid van anderen is ook 

belangrijk. Als je de vloer mopt, moet 

je altijd een waarschuwingsbord 

neerzetten. Daarop staat dat de vloer nat 

is. Dan kunnen mensen er rekening mee 

houden. Anders glijden ze misschien uit.

nmaak?
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