Funderend Beroeps Onderwijs

STEUNTJE IN
DE RUG
IN HET LAND VAN

FUNDEREND BEROEPS ONDERWIJS
Steeds meer dingen gebeuren tegenwoordig automatisch. Maar voor de
meeste beroepen zijn nog gewoon mensen nodig. In de zorg, techniek,
de horeca en in winkels bijvoorbeeld. Het meest welkom zijn medewerkers
die willen aanpakken. Die vooral dingen willen doen. En die dat ook goed
kunnen, omdat ze een goede opleiding hebben gehad. Bijvoorbeeld op
het Koning Willem I College.

EEN GOEDE START
Heb je nog geen schooldiploma, maar wil je toch naar het mbo? Dat kan
bij onze entreeopleidingen van het zogenoemde Funderend Beroeps
Onderwijs. Funderend wil zeggen: basis. Met deze opleidingen maak je een
goede start. Je legt ‘het fundament’ voor verder leren of gaan werken.

KEUS GENOEG
Bij ons kun je kiezen voor verschillende opleidingen in handel, zorg,
horeca, logistiek en techniek. Je krijgt lessen op school en je loopt stage.
Het programma duurt een jaar. Een vast team van docenten zal jou
begeleiden. En je eigen mentor staat altijd voor je klaar als je extra hulp
of begeleiding nodig hebt. Deze opleidingen zijn er als bol (beroepsopleidende leerweg) met 3 dagen op school en 2 dagen stage. En als bbl
(beroepsbegeleidende leerweg) met 1 dag op school en 4 dagen stage.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Met een diploma Entree kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2.
Of je kunt een baan zoeken in de richting waarvoor je geleerd hebt.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Funderend
Beroeps Onderwijs. Tijdens onze Open
Dag of de informatiemomenten
bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie
op kw1c.nl.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 422
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN
FUNDEREND BEROEPS ONDERWIJS
1. Assistent verkoop/retail (bol, bbl)
2. 	Assistent horeca, voeding of
voedingsindustrie (bol, bbl)
3. 	Assistent dienstverlening en zorg
(bol, bbl)
4. Assistent logistiek (bol, bbl)
5. Assistent procestechniek (bbl)
6. 	Assistent bouwen, wonen en
onderhoud (bbl)
7. 	Assistent installatie- en
constructietechniek (bbl)
8. Assistent mobiliteitsbranche (bbl)

