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

Deze cursuswijzer is
gemaakt om informatie te
geven, aan ouders en
leerlingen, over de
verschillende branchegerichte cursussen die op
onze school worden
aangeboden.

Assistent schoonmaker SVA1

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

Cursuswijzer

Deze cursus doe je geheel in je eigen tempo. En je wordt opgeleid tot
assistent schoonmaker microvezel of traditioneel. Deze cursus volg je
minimaal 1 lesblok per week.
Wanneer je de lesstof in theorie en praktijk beheerst volgt er een
proefexamen. Na het behalen hiervan wordt er een examenaanvraag
ingediend.
Je sluit de cursus af met een praktijkexamen. Wanneer je hiervoor
slaagt ontvang je een branchecertificaat. Deze is erkend door SVS, het
scholingsinstituut van de schoonmaakbranche.
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Vakkenpakket

Je krijgt het vak schoonmaak standaard in combinatie met de vakken Zorg
en welzijn en Detail.
Je kunt het vak ook als hoofdvak kiezen.
Hiernaast volg je Start Werk en Blijf Veilig.

Assistent schoonmaker

Microvezel of traditioneel
Je leert de technieken van interieuronderhoud, sanitaironderhoud en
vloeronderhoud, toepasbaar in de dagelijkse professionele schoonmaak.
Bij het behalen van deze cursus kun je aan de slag als assistent
schoonmaker. Je beheerst dan alle vaardigheden om dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden in de detailhandel, bij zorginstellingen, bij
een facilitaire dienst of een schoonmaakbedrijf uit te voeren.

Competenties

We verdelen de competenties in vakspecifieke en sociale competenties
Vakspecifieke competenties, kennis van…
• ergonomie
• verschil tussen traditioneel en microvezel
• werken met microvezelmaterialen en middelen
• CAO, gezond werken, schoonmaakprogramma’s
• werken met traditionele materialen en middelen
Sociale competenties
• Communicatie
• Hospitality

Belangrijk bij deze cursus
-

Je bent een aanpakker
Je kunt je vakdeskundigheid toepassen
Je kunt goed samenwerken en overleggen
Je bent stressbestendig
Je bent klantgericht. “De klant is koning”
Je bent bereid om werkkleding te dragen
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

