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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over dienstverlenende werkzaamheden.

Dit leer-werkboek hoort bij Assistent dienstverlening en zorg.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
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Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Dienstverlening en zorg’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Dienstverlening in het
huishouden
Dit hoofdstuk gaat over dienstverlenend werk doen in het huishouden.
Je zorgt voor onderhoud van het interieur en het sanitair.
Schoonmaak en onderhoud zijn belangrijk.
Schoonmaken zorgt ervoor dat er zo min mogelijk micro-organismen zijn.
En dat zorgt er weer voor dat de mensen die er wonen of verblijven niet ziek worden.
Schoonmaak en onderhoud zorgen er ook voor dat mensen zich prettig voelen.
Niemand woont of werkt graag in een vuile omgeving.
Daarom heb jij een belangrijke taak.
Je werkplek is bijvoorbeeld bij een gezin thuis, op een kantoor of in de thuiszorg.

Je werkt in het huishouden bij een gezin.
Vandaag ga je het interieur en sanitair onderhouden.
Je ziet: dat is echt nodig!
Je hebt er zin in, want je ziet altijd resultaat.
Als je weggaat, is alles altijd blinkend schoon.

Opdracht 1
Welke werkzaamheden heb jij weleens gedaan als het om onderhoud gaat?
Schrijf ze op.

Hoe vond je het om deze werkzaamheden te doen?

Handelingen in de juiste volgorde doen
Als je schoonmaakt, is het belangrijk dat je handelingen in de juiste volgorde doet.
Het heeft weinig zin als je de vloer eerst dweilt en daarna stofzuigt.
Dan krijg je geen goed resultaat.
Want als er veel stof op de vloer ligt, neem je dat met je dweil mee.
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Je verplaatst het naar een andere plek.
En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Zo kun je nog wel meer voorbeelden bedenken.
Er is een aantal regels voor de volgorde van handelingen bij het schoonmaken:
• Doe eerst het droge werk, doe daarna het natte werk.

Je kunt geen droog werk doen als iets nat is.
• Doe eerst het meest vuile werk, dan het minder vuile werk.

Anders loop je het vuil weer op het schone gedeelte.
• Werk altijd van boven naar beneden. Doe eerst de boekenplanken, daarna de vloer.

Anders dwarrelt het stof weer op je schone vloer.
Verder is het natuurlijk belangrijk dat je je houdt aan de instructie.
Daarin staat stap voor stap wat je moet doen.
Die instructie is er niet voor niets. Daar is over nagedacht.
De stappen staan in de meest logische volgorde.
Dat is ook de volgorde waarmee je het beste resultaat bereikt.

Opdracht 2
Heb jij handelingen weleens in de verkeerde volgorde uitgevoerd?

b Ja, want 

b Nee

Opdracht 3
Wat doe je eerst, wat daarna? Schrijf de woorden in de juiste volgorde.
minder vuil – vuil

Leg je antwoord uit.

droog – nat

Leg je antwoord uit.

beneden – boven

Leg je antwoord uit.

7

Hoofdstuk 1 Dienstverlening in het huishouden



Opdracht 4
In welke volgorde doe je de handelingen? Nummer ze.

de ramen zemen

de vloer stofzuigen

de vensterbanken schoonmaken

de vloer moppen

de vloer stofwissen

Opdracht 5
Je bent aan het werk in het huishouden.
Je hebt de vloer van de keuken gestofzuigd en gedweild.
Nu wil je de vloer van de gang gaan doen.
Ondertussen komt 1 van de kinderen binnen.
Hij loopt vuil vanuit de gang mee naar jouw schone keukenvloer.
Wat had je beter anders kunnen doen? Leg je antwoord uit.

Opdracht 6
Je bent aan het werk in het huishouden.
Je hebt de vloer in de woonkamer gestofzuigd.
Nu ga je stoffen.
Is dit een goede volgorde van schoonmaken? Leg je antwoord uit.
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Opdracht 7
Kijk naar de foto’s. Zet de foto’s in de juiste werkvolgorde, schrijf de nummers op.
Leg je antwoord uit.

1.

2. 3.

Sanitair schoonmaken
Het sanitair maak je volgens een stappenplan schoon.
Zet eerst alles klaar:
• schoonmaakmiddel
• schoonmaakhandschoenen
• emmer
• werkdoekje
• toiletreiniger
• dweil of mop.

Maak het sanitair schoon:
1. Trek de schoonmaakhandschoenen aan.
2. Maak een sopje van lauw water met schoonmaakmiddel.
3. Maak de afvalemmer leeg. Doe een nieuwe afvalzak erin. Zet de afvalemmer buiten

de toiletruimte.
4. Neem stof af en neem losliggend vuil weg.
5. Spoel het toilet een keer door.
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6. Giet wat water met toiletreiniger in de toiletpot. Borstel daar met de toiletborstel
goed doorheen. Haal de borstel ook onder de randen van de toiletpot door.

7. Laat de borstel in de pot staan. De toiletreiniger kan dan goed inwerken.
8. Maak de spiegel schoon met een vochtig doekje. Wrijf deze droog met een

toiletpapiertje.
9. Maak de wastafel en de kraan schoon.
10. Maak de toiletruimte van hoog naar laag schoon. Denk daarbij aan de verlichting,

de muren, de deur en de deurklink.
11. Maak de knop of de plaat van het waterreservoir van het toilet schoon. Daarna ook

de bovenkant van het spoelreservoir. En de toiletpapierhouder.
12. Borstel de toiletpot nog eens flink en spoel door. Houd daarbij de toiletborstel in

de pot zodat deze ook uitgespoeld wordt.
13. Maak nu het deksel van de wc-bril en de wc-bril zelf van boven en onder schoon.

Maak ook de rest van de toiletpot schoon.
14. Maak de vloer schoon. Zet de afvalemmer weer terug.
15. Was en droog je handen met je handschoenen nog aan. Pas daarna doe je de

handschoenen uit en was je je handen nog een keer. Hang daarna een schone
handdoek op.

Opdracht 8
Waarom mop of dweil je de vloer als laatste?

Opdracht 9

Je gaat een instructie maken voor het schoonmaken van het sanitair.
Je maakt daarvoor picto’s van de verschillende werkzaamheden.
Zoek op internet of maak tekeningen.

Welke picto’s ga je maken?
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Hoe gaat de instructie eruitzien?

Maak de instructie over het schoonmaken van het sanitair op papier of op de computer.
Omschrijf de verschillende stappen. Zoek plaatjes van picto’s of teken ze zelf.
Zet de picto’s bij de stappen.

Ben je tevreden over de instructie? ja/nee
Laat je instructie aan een groepsgenoot zien. Snapt hij jouw instructie? ja/nee

Opdracht 10
Door deze opdracht oefen je de competentie Instructies en procedures opvolgen.
Je gaat de koelkast schoonmaken.
In welke volgorde maak je de koelkast schoon? Nummer van 1 tot en met 8.

Gooi voedingsmiddelen die over de datum zijn weg.

Trek de stekker eruit.

Ruim de koelkast weer in.

Maak de koelkast schoon.

Maak een sopje.

Zet de koelkast weer aan.

Haal roosters en groentelade eruit.

Haal de koelkast leeg.

Nauwkeurig werken
Als je schoonmaakt, is het belangrijk dat je nauwkeurig werkt.
Een salontafel waar nog vieze vingers op zitten, vindt niemand fijn.
Of een raam waar nog strepen op zitten.
Daarom kijk je je werk altijd na.
Ook als je weinig tijd hebt. Want half werk is niet genoeg.
Nauwkeurig werken betekent dat je heel precies bent.
Je voert alle handelingen in de juiste volgorde uit.
Daarbij kijk je steeds of je de handeling wel goed uitgevoerd hebt.
En of het resultaat goed is.
Stel, je maakt het sanitair schoon zoals in de instructie hierboven.
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Je hebt stap 1 tot en met 11 uitgevoerd en je werk gecontroleerd.
De wastafel, deur en tegelwand zijn schoon.
Nu ga je stap 12 uitvoeren.
Je borstelt de toiletpot uit.
Voordat je verder gaat met stap 13, controleer je je werk.
Je ziet dat er nog vuil in de toiletpot zit.
Daarom haal je de borstel er nog een keer doorheen.
Je kijkt weer naar de pot. Hij is nu schoon, je kunt verder met stap 13.

Opdracht 11
Waarom is nauwkeurig werken belangrijk?

Opdracht 12
Wat kan er misgaan als je niet nauwkeurig werkt? Vul het woordweb in.

niet nauwkeurig werken

Opdracht 13
Welke foto’s zijn voorbeelden van nauwkeurig werken?
Kruis de goede antwoorden aan.
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b b

b b

Opdracht 14
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot. Je gaat een rollenspel spelen.
Dit is de situatie die je speelt:
Je wordt ’s avonds gebeld door de mevrouw voor wie je werkt.
Zij is niet erg tevreden over je werk van vandaag.
De keukenkastjes zijn wel schoon, maar voor haar gevoel heb je alles er zo weer
ingesmeten.
Ze kan niets meer terugvinden! Jij had die dag behoorlijk haast.
Je bus had vertraging en daardoor ben je te laat begonnen.
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Verdeel de rollen. Speel het rollenspel.
Draai na afloop de rollen om.

Bespreek samen hoe het ging. Hoe heb je gereageerd op de klacht?

Was dit een goede manier van reageren?

ja/nee, want 

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Deze opdracht heb ik goed/voldoende/matig/onvoldoende uitgevoerd.
Omcirkel het juiste antwoord.

Keuzes maken
Soms moet je keuzes maken.
Stel, je hebt weinig tijd. Het wordt lastig om alles te doen wat je van plan was.
Dan kun je 2 dingen doen.
Of je doet alles snel, snel en daardoor maar half.
Of je slaat voor 1 keer iets over en doet de rest goed.
Het laatste is de beste keuze.
Daarbij let je goed op wat je kunt weglaten.
Wat het hardste nodig is, doe je wel.
Bijvoorbeeld het toilet schoonmaken doe je wel.
Een keukenkastje schoonmaken kun je dan een andere keer doen.
Je stelt dus prioriteiten: wat het belangrijkste is, doe je eerst.

Opdracht 15
Waarom moet je soms keuzes maken?

Opdracht 16
Stel, je wilt vandaag de volgende werkzaamheden doen:
• de badkamer schoonmaken
• het toilet schoonmaken
• de ramen binnen zemen
• de woonkamer stoffen en stofzuigen.
Helaas kom je in tijdnood.
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Wat kun je het beste een keer overslaan? Leg je antwoord uit.

Opdracht 17
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot.
Je gaat een rollenspel spelen.
Dit is de situatie die je speelt:
De moeder van het gezin waar je werkt, komt eerder thuis.
Ze krijgt vanmiddag de juf van 1 van de kinderen op bezoek.
Die heeft gevraagd of ze op korte termijn kon langskomen.
Jij was net van plan de woonkamer te gaan stoffen en stofzuigen.

Verdeel de rollen. Speel het rollenspel.
Draai na afloop de rollen om.
Bespreek samen hoe het ging.
Hoe heb je gereageerd?

Was dat een goede reactie? ja/nee
Leg je antwoord uit.

Heb je nog een voorstel gedaan om het probleem op te lossen? ja/nee
Zo ja, welk voorstel?

Werken volgens planning
Als je gaat schoonmaken, is het belangrijk dat je een planning maakt.
Je weet dan hoelang je over het schoonmaken zult doen.
Het maken van een planning gaat als volgt:
Eerst schrijf je alle werkzaamheden in de juiste volgorde op.
Dan schrijf je bij elke werkzaamheid op hoelang je erover doet.
Vervolgens tel je alle tijden bij elkaar op.
Ben je klaar met je werk?
Dan kijk je of de planning klopte.
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