
Stimuleer uw werknemers tot het behalen van een erkend mbo of hbo 

diploma.

Stel: uw werknemer heeft werkervaring hetzij binnen uw sector hetzij 

daarbuiten, maar nog geen erkend mbo of hbo diploma. Hij heeft geen zin 

hiervoor terug naar de schoolbanken te gaan en wil in uw bedrijf zo snel en 

efficiënt mogelijk dat diploma halen. Dat kan met onze Flexibele Leerroute.

Op welk niveau zit uw werknemer nu?
Nadat u en uw werknemer bepaald hebben welk mbo of hbo 
diploma hij/zij wil halen, brengen we exact in kaart wat de 
werknemer hiervan al weet en kan en wat hij nog moet leren.

1
Maatwerktraject

Aan de hand van de uitkomst van stap 1 maken wij, samen 
met u en uw werknemer, een leertraject op maat. We kijken 

hoe uw werknemer zo efficiënt mogelijk de voor het diploma 
nog ontbrekende kennis en vaardigheden alsnog kan leren. We 

sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij zijn dagelijkse werk.

2

Diploma
Als we tot de conclusie komen dat alle, voor het diploma 

benodigde kennis en vaardigheden beheerst worden, dragen 
wij uw werknemer voor bij een hbo-instelling of ROC die het 

diploma afgeeft. 

4

Leren op de werkvloer
Uw werknemer gaat in eigen tempo aan de slag met dit 
maatwerktraject. Wij ondersteunen hem/haar daarbij en 
volgen de voortgang. Op de werkvloer leert de werknemer van 
collega-vakmensen in uw bedrijf de ontbrekende kennis en 
vaardigheden. De regie over dat leren ligt bij ons. Daarover hoeft 
u zich geen zorgen te maken.

3

Werkend leren:
‘NIET terug naar de schoolbank. 

WEL je diploma.’ 



Praktijkgericht

Uw medewerkers leren “on the job” in uw bedrijf.

Goed werkgeverschap

Uw medewerkers kunnen zich verder ontwikkelen waardoor 

de doorstroom binnen uw bedrijf wordt bevorderd.

Lage kosten

Werknemers gaan niet terug naar school en u heeft daarmee 

geen verletkosten. De opleiding duurt korter dan de 
standaardopleiding aan een mbo of hbo-instelling. Kosten 

zijn gemiddeld tussen de €5.500 en €6.500.

Flexibiliteit

Samen met uw werknemer bepaalt u wanneer er geleerd 

wordt. Wij passen onze ondersteuning aan op uw planning.

Nieuwste kennis en inzichten

Uw medewerkers leren state-of-the-art kennis en 

vaardigheden.

Voordelen voor u als werkgever

Meer informatie?

Graag maken we een vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden door te spreken. Bezoek onze 

website www.academiewerkendleren.nl of neem contact op met info@academiewerkendleren.nl.
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