
EC-O biedt kansen, opleiding en
ondersteuning voor volwassen

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

Educatief Centrum Oost

www.ec-o.nl

Wil je meer weten?
Bekijk de info op de achterkant en onze website

Liever direct contact? 
Meld je aan via het formulier op www.ec-o.nl en we nemen contact 
met je op. Kom gezellig langs bij de Infoshop, deze is geopend op 
maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur.
Of mail ons op info@ec-o.nl of stuur ons een bericht 
via whatsapp (06-39841646).



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! 

In september 2022 starten de volgende opleidingen:

-Nederlands 
-Leren presenteren
-Computervaardigheden
-Omgaan met geld
-Gastvrijheid (hospitality)

-Persoonlijke Ontwikkeling: 
 Gesprekken en Plannen
-Ondersteuning vanuit  
 Vertrouwenspersonen
 en meer

Extra trainingen en persoonlijke ondersteuning

-

-

Wil jij jezelf ontwikkelen en je kans op werk vergroten?
Meld je dan snel aan op www.ec-o.nl en we nodigen je uit voor een 
informatie en intakedag om te kijken wat jouw talenten, kansen en 
mogelijkheden zijn. We zijn benieuwd wat jij wil leren en doen zodat we 
je een geschikt traject kunnen bieden.
Kom langs!
EC-O is gevestigd in schoolgebouw De Waaier: 
Obiplein 115 
1094RB in Amsterdam Oost.
Op deze locatie worden de meeste lessen en trainingen gegeven en kun 
je langskomen voor meer informatie, een kop koffie, een lekkere lunch 
en/of voor een afspraak met een vertrouwenspersoon.
Infoshop
Van maandag t/m donderdag ben je tussen 12.00 -14.00 uur welkom bij 
de Infoshop. Hier geven we je graag meer informatie over de 
mogelijkheden en kansen die EC-O biedt, daarnaast kunnen we je helpen 
bij het aanmelden voor de opleidingen en trainingen en bij het zoeken 
naar geschikte vacatures.


