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Jee Business School
Zet een stap verder





Waar staat Jee Business School voor?
Met meer dan tien jaar ervaring in het particulier onderwijs, heeft Jee Business School zich ontwikkeld tot aanbieder van 
degelijke, door de overheid erkende cursussen tegen een betaalbare prijs. Bij al onze cursussen en trainingen staan de 
individuele wensen en kennisbehoeftes van de cursist voorop. 
Maatwerk krijgt alle aandacht. 
Alles is mogelijk: van individuele coaching tot leren op afspraak, van groepslessen tot in-company trainingen. En dat over 
meer dan dertig vakgebieden. Kom studeren bij Jee Business School en zet de volgende stap in je carrière! 

Waarom studeren met ons?
•	 Klassikale lessen in kleine groepen
•	 Leren in je eigen tempo
•	 Continue ondersteuning
•	 Praktijkgerichte opleidingen
•	 Erkende diploma’s
•	 Leren vanaf huis
•	 Leren op afspraak



Top 10 opleidingen:
•	 Elementair Boekhouden
•	 Praktijkdiploma Boekhouden
•	 Belastingrecht en belastingaangifte
•	 Bestuurlijke informatievoorziening
•	 Projectmatig werken
•	 Onderhoudstechniek
•	 Elektrotechniek
•	 NEN 1010
•	 Meet- en regeltechniek
•	 Mechatronica

Klassikale lessen
Gedreven professionals afkomstig uit het werkveld en met ruime praktijkervar-
ing staan voor je klaar om je wegwijs te maken in jouw eigen werkveld. Onze 
opleidingen sluiten daarmee direct aan bij jouw beroepspraktijk. 

Praktijk gericht
Bij ons leer je niet alleen de theorie, maar je leert deze ook onmiddellijk toe 
passen in jouw eigen situaties. De case studies vormen een weerspiegeling van 
de dagelijkse praktijk. De opleidingen zijn op de praktijk gericht en kleinschalig, 
waardoor we veel individuele aandacht kunnen geven. We hechten veel belang 
aan persoonlijk contact en werken met kleine groepen om je optimaal te kunnen 
begeleiden. 

Leren vanaf huis! 
 





Vestigingen in Nederland
Onze opleidingen en trainingen zijn te volgen in diverse grote steden 
van Nederland.
Zo kun je voor de lessen bij ons terecht in Amsterdam, Utrecht, Arn-
hem, Eindhoven, Breda, Den Haag en Rotterdam. 

Erkende diploma’s
Onze volwaardige opleidingen bereiden je optimaal voor op de 
officieel	erkende	examens.	Wij	bereiden	je	tijdens	elke	opleiding	
natuurlijk	voor	op	het	examen,	maar	vooral	ook	op	jouw	toekomstige	
beroepspraktijk, door veel realistische voorbeelden te gebruiken. De 
perfecte manier dus om je diploma te behalen en erna goed mee 
aan de slag te gaan!

Onze partners
Bijna al onze opleidingen en trainingen worden afgerond met een 
examen.	Dit	examen	wordt	vanzelfsprekend	landelijk	erkend	en	
staat	onder	toezicht	van	een	officieel	aangewezen	instantie. 

Meer informatie?
Op onze website vind je meer informatie over onze opleidingen en 
trainingen en hoe je je hiervoor kunt inschrijven. 
www.j-bs.nl



Contact informatie
Jee Business School 

Bedrijfsadviseur en trainer 
Lorentzstraat 35, 2665 JG Bleiswijk 

Tel: 06-19349199 
Email: info@j-bs.nl 

Website: www.j-bs.nl
Design: www.webnovation.nl 
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