Educatief Centrum Oost
EC-O biedt kansen, opleiding
en ondersteuning voor volwassen

www.ec-o.nl

Neem contact op via info@ec-o.nl voor meer informatie.

Educatief Centrum Oost (EC-O)
Woon jij in Amsterdam of Diemen en ben je ouder dan 27 jaar?
Wil je jezelf ontwikkelen én jouw kans op werk vergroten?
Ben je gemotiveerd om aan de slag te gaan en bereid om tijd en
inzet te tonen? Dan ben je bij Educatief Centrum Oost aan het juiste
adres.
Wij bieden opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl),
dit betekent dat je naast lessen ook stage loopt. De lessen worden
verzorgd door ROC Top en Regio College Zaandam. Praktijkervaring
doe je op bij een erkend leerwerkbedrijf waar we afspraken mee
hebben.
We werken samen met uitkeringsinstanties. Ontvang je een
uitkering, ben je statushouder of inburgeringsplichtig? Neem dan
eerst contact op met je klantmanager of je in aanmerking komt om
deze opleiding te volgen. Je moet taalniveau A2 of hoger hebben
om deze opleiding te starten.
Daarnaast bieden we persoonlijke ondersteuning in samenwerking
met de vertrouwenspersonen van Samen Vooruit en bieden we
extra trainingen zoals Nederlands, Leren presenteren,
Computervaardigheden, Omgaan met geld en Gastvrijheid.
Om te kijken wat jouw talenten, kansen en mogelijkheden zijn
organiseren we in samenwerking met onze partners WPI, Samen
Vooruit en roc’s een paart keer per jaar een informatie en intake
dag.
Wil je een andere opleiding of traject volgen laat het ons weten. Om
jou een zo goed mogelijk en geschikt traject te kunnen bieden
organiseren we een intake in januari, in april en in juni. Meld je aan
op onze website.
Kom langs bij de infoshop, neem contact op via info@ec-o.nl of
meld je aan op www.ec-o.nl en we nemen dan contact met je op
en nodigen je uit voor de eerstvolgende informatie en intake.

Kom langs!
EC-O is gevestigd is in schoolgebouw de Waaier: Obiplein 115.
Op deze locatie worden de meeste lessen en trainingen gegeven,
daarnaast kunnen studenten hier gebruik maken van de EC-O
huiskamer en de communitytafel. Daarnaast kun je in De Waaier
terecht voor meer informatie, een lekkere lunch en/of een
afspraak met een vertrouwenspersoon.
Infoshop
Maandag t/m donderdag 12.00 -14.00 uur.
Bij de infoshop kun je meer informatie krijgen over de
mogelijkheden en kansen die EC-O biedt, daarnaast is er hulp bij
het aanmelden voor de opleidingen en trainingen en kunnen we
helpen bij het zoeken naar geschikte vacatures.
EC-O Huiskamer en Communitytafel
Een ﬁjne plek om een kopje koﬃe/thee te drinken, te lunchen en
huiswerk te maken, informatie op te zoeken, met elkaar te praten
en om elkaar te ontmoeten en/of met een student in gesprek te
gaan.
Vrijwilligerslunch
Voor 2 Makkies kunnen vrijwilligers van maandag t/m vrijdag een
heerlijke lunch komen halen bij De Waaier.
De lunch is beschikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur.
Er is een wisselend menu met altijd heerlijke soep, salade, brood,
beleg en fruit.
Spreekuur Vertrouwenspersonen Samen Vooruit
Donderdag 12.00 – 13.00 uur in de EC-O Huiskamer.
Rob en Reinier zijn vertrouwenspersonen bij Samen Vooruit en
kunnen je begeleiden en helpen als het gaat om sociale en
ﬁnanciële problemen. Alles wat je vertelt aan de
vertrouwenspersonen is strikt vertrouwelijk.
Wil je meer weten over Samen Vooruit?
Of meedoen aan de opleiding tot vertrouwenspersoon?
Kijk dan op www.samenvooruit.amsterdam

In september 2022 starten de volgende opleidingen:
- Entree opleiding (mbo1) richting assistent
dienstverlening en zorg
- Dienstverlening (mbo2) richting medewerker
facilitair met keuzemogelijkheid in tweede jaar
voor helpende zorg en welzijn
De opleidingen mbo-2 duren twee jaar.
De entree-opleiding is een jaar.
Je opleidingskosten worden betaald!
Extra trainingen en persoonlijke ondersteuning
-Nederlands
-Persoonlijke Ontwikkeling:
-Leren presenteren
Gesprekken en Plannen
-Computervaardigheden
-Ondersteuning vanuit
-Omgaan met geld
Vertrouwenspersonen
-Gastvrijheid (hospitality) en meer
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Educatief Centrum Oost - De Waaier – Obiplein 115

