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Positief, Respectvol en Ontdekkend!

Assistent medewerker 
interieur/ modebranche

PRO Emmen
Deze cursuswijzer is 
gemaakt om informatie te 
geven, aan ouders en 
leerlingen, over de 
verschillende branche-
gerichte cursussen die op 
onze school worden aan-
geboden. 

In deze cursuswijzer lees je 
informatie over:
• de cursus
• competenties
• vakkenpakket
• wat wordt er van je 

gevraagd

Aan deze cursus kunnen (examen)kosten zijn verbonden die in 
rekening worden gebracht bij ouders/verzorgers. De vakdocent kan u 
hierover informeren.

Cursuswijzer
Deze cursus kun je in één jaar of in twee jaar doen en je wordt opgeleid 
tot assistent medewerker in de textiel branche. Deze cursus is een 
ochtend in de week. Je maakt aantoonbaar proefexamenopdrachten en je 
loopt stage. De stage moet succesvol worden afgerond. De cursus wordt 
afgesloten met een praktijkexamen. Als je hiervoor bent geslaagd ontvang 
je een door de textiel branche erkend certificaat. Verplichte aanwezigheid 
van 80% bij zowel stage als lessen.



Assistent medewerker 
interieur/modebranche. Is dit beroep iets voor jou?  

Ja! Wanneer je:

• geïnteresseerd bent in textiele materialen en  werkzaamheden.
• passie heb voor het maken van textiele opdrachten. 
• nieuwsgierig bent naar je eigen mogelijkheden op het gebied van 

textiel 
• jezelf wilt ontwikkelen met alle mogelijke technieken binnen de textiel 

branche. 
• wilt werken in een verander-maak atelier, gordijnenatelier, kleding of 

interieurzaak, wasserij, druk-of borduurtechnieken bedrijf.

Competenties
We verdelen ze in vakspecifieke competenties en sociale competenties.
Vakspecifieke  competenties :
• Grondstof- en stofkennis van textiele materialen
• Kennis van machines voor textielverwerking en textielbewerking 
• Werkzaamheden met de naaimachine en strijkijzer
• Vaktermen
• Kennis van fournituren
• Kennis van wasvoorschriften
• Ergonomisch Werken
• Veilig en doelmatig kunnen werken en inrichten van de werkplek
Sociale competenties:
• Samenwerken en overleggen, communicatie

Vakkenpakket
Welke praktijkvakken krijg je?
• Textielverwerking en textielbewerking en de theorie die hoort bij de 

cursus assistent textiel branche.
• Magazijnwerk, kassatraining en/of schoonmaak op de werkplek. Deze 

lessen krijg je van een praktijkdocent, logistiek, detail en schoonmaak 
gedurende 10 weken.

Wat moet je verder elke week doen?
• Naast de praktijk krijg je algemeen vormend onderwijs: rekenen, 

Nederlands en burgerschap. Ook heb je een uur gym.

Belangrijk bij deze cursus
• Je vindt werken met textiel leuk
• Je kunt je vakdeskundigheid toepassen
• Je kunt goed samenwerken en overleggen
• Je bent stressbestendig
• Je bent klantgericht en de klant is koning
• Je bent bereid om buiten schooluren te werken
• Je bent bereid om werkkleding te dragen


