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Het traject is individueel 

en persoonlijk. De 

begeleiding wordt door 

één leerregisseur, op maat, 

verzorgd.

Het tempo en de volgorde 

waarop geleerd wordt, 

sluit naadloos aan op de 

werksituatie. 

Het leren vindt zoveel 

mogelijk binnen de eigen 

werkomgeving plaats. 

Kandidaten gaan niet 

onnodig naar school en 

blijven op de werkvloer 

inzetbaar. 

PERSOONLIJK EN 
INDIVIDUEEL

IN EIGEN TEMPOOP DE WERKVLOER

Academie Werkend Leren heeft met de Gepersonaliseerde Leerroute een 

uniek concept ontwikkeld om volwassenen met werkervaring volledig op 

maat, ‘on the job’, hun Mbo- of Hbo-diploma te laten halen. Met deze route 

worden kandidaten persoonlijk begeleid naar een diploma.

IN EEN NOTENDOP

DE GEPERSONALISEERDE 
LEERROUTE

EEN INNOVATIEF LEERCONCEPT1

HET CONCEPT
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Zorg & Welzijn Onderwijs 

Economie & 
administratie Sociaal domein

SECTOREN

Binnen Zorg & Welzijn bieden wij de volgende 
leerroutes aan:
• Verzorgende IG, 
• Verpleegkunde (Mbo/Hbo) 
• Doktersassistent, 
• Apothekersassistent, 
• Audiciën, Opticiën en 
• Tandtechnicus.

Binnen dit domein bieden wij oa. de volgende 
(zij-instroom) leerroutes aan:  
• Onderwijsbevoegdheid Basisonderwijs (zij.), 
• Onderwijsbevoegdheid VO (Eng./ Ned./Wisk.) (zij.),  
• Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (zij.) en 
• Onderwijsassistent (Mbo-4).  
Maar ook diverse certificaten voor docenten in 
het Mbo en Hbo-onderwijs.

Binnen de economische richtingen bieden wij 
de volgende leerroutes aan: 
• Bedrijfskunde (Hbo en AD), 
• Commerciële Economie (Hbo)
• Accountmanager (Mbo-4), 
• Manager Retail (Mbo-4), 
• Managementassistent (Mbo-4),  
• Med. Marketing en  Communicatie (Mbo-4). 

Binnen het sociale domein begeleiden wij 
kandidaten met de Gepersonaliseerde Leerroute 
naar diploma’s als: 
• Social Work (Hbo),
• Jeugd en gezinsprofessional (Hbo),  
• Maatschappelijk werk en dienstverlening (Mbo).

SECTOREN

We streven er naar dat uiteindelijk alle in Nederland geldende Mbo- en Hbo- 

diploma’s via deze route behaald kunnen worden. Maar ook erkende (branche)

certificaten kunnen gekwalificeerd worden via de Gepersonaliseerde Leerroute.
Onze focus ligt vooral op trajecten in de zorg, onderwijs, economie, het sociale 

domein, techniek & energie.

Meer informatie over al onze Gepersonaliseerde Leerroutes is te lezen op onze website
www.academiewerkendleren.nl

Energie

De Gepersonaliseerde Leerroute begeleidt 
kandidaten naar diploma’s of specifieke 
branchestandaarden zoals (duurzame) 
energie.

Techniek

De Gepersonaliseerde Leerroute begeleidt 
kandidaten naar diploma’s als: 
• Eerste monteur, 
• Technicus.

http://www.academiewerkendleren.nl


“Onze mensen hebben een schat aan praktijkervaring. Zij leren het best als ze bezig 

zijn in de praktijk. Deze innovatieve manier van leren sluit aan bij de leerbehoefte en 

biedt een solide basis om met een diploma door te stomen binnen VodafoneZiggo. 

VodafoneZiggo

NATHALIE VAN DER NIET | TEAMLEIDER TRAINING & INNOVATIONS

Academie Werkend Leren ontzorgt ons op meerdere fronten. Ze zijn betrokken en 

weten wat er speelt binnen de branche. Verder zijn ze professioneel en persoonlijk 

in hun communicatie.”
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KLANT AAN HET WOORD



HET PROCES

DE LEERROUTE UITGELEGD

3. PLAN VAN AANPAK 4. BEGELEIDING

Als duidelijk is waar aan gewerkt moet worden, 

maken we een plan van aanpak. We kijken samen 

met de kandidaat en uw organisatie hoe de 

kandidaat het beste op de werkvloer kan leren. 

We matchen daarbij het leren zoveel mogelijk aan 

de normale werkzaamheden.

Onder onze individuele en persoonlijke 

begeleiding gaat de kandidaat aan de slag. Deze 

voert praktijkopdrachten uit en beschrijft die in 

het digitale portfolio. De frequentie en hoeveel-

heid van begeleiding bepalen de kandidaat en 

leerregisseur samen. Geheel op maat.

Duidelijk en overzichtelijk Leren door te werken 

5. BEOORDELING 6. DIPLOMA 

Is het portfolio gevuld en is daarmee voldaan 

aan alle eisen van het diploma? Dan is het tijd 

voor een beoordelingsgesprek bij de officiële 
onderwijsinstantie die het diploma verstrekt. 

Uiteraard met volledige begeleiding van 

Academie Werkend Leren.

De onderwijsinstantie controleert en beoordeelt 

het  portfolio. Bij goedkeuring mag de kandidaat 

een officieel diploma in ontvangst nemen. 
Gefeliciteerd!

Alle lichten op groen voor een 
diploma 

De vlag mag uit!

1. KENNISMAKING 2. INVENTARISEREN 
AANWEZIGE KENNIS

Tijdens een eerste telefonische intake wordt 

gekeken of de Gepersonaliseerde Leerroute 

aansluit op het benodige ervaringsniveau, 

persoonlijke kenmerken van de kandidaat en de 

mogelijkheid om te leren op de werkplek. 

We nemen samen met de kandidaat en uw 

bedrijf of organisatie door welke ervaring en 

kennis al aanwezig is. We bepalen dan ook wat 

er nog geleerd of ontwikkeld dient te worden om 

het certificaat of diploma te kunnen halen.

Vrijblijvende eerste intake De belangrijkste stap in het proces
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1. Oriëntatiefase

2. Ontwerpfase 3. Ontwikkelfase

4. Afstudeerfase



Door een werknemer de Gepersonaliseerde 

Leerroute te laten volgen, kan deze meteen 

op het gewenste eindniveau ingezet worden. 

Door het werk te doen op het niveau van het 

diploma komt naar voren welke onderdelen 

de kandidaat al goed beheerst en welke 

minder. Hierop gaat de Leerregisseur gericht 

begeleiden totdat ook die aspecten beheerst 

worden.

De leerregisseur houdt in de gaten waar de 

kandidaat staat en wat er nog moet gebeuren. 

Daar hoeft u als werkgever zich geen zorgen 

om te maken. Wij melden ons met een 

gerichte vraag als dit noodzakelijk is voor 

de ontwikkeling van de kandidaat. Hiermee 

ontzorgen wij u.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN

De Gepersonaliseerde 
Leerroute draagt bij 
aan uw strategisch 
HRM beleid en 
getuigt van goed 
werkgeverschap 

VOORDELEN VOOR 
BEDRIJVEN EN  
ORGANISATIES
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Veel aanbieders werken met een minimaal 

aantal deelnemers. Academie Werkend 

Leren kan meerdere medewerkers tegelijk 

individueel begeleiden, maar ook één 

medewerker. U kunt altijd opschalen als 

meer medewerkers de voordelen van de 

Gepersonaliseerde Leerroute willen ervaren. 

Ze kunnen op elk moment starten.

VARIABELE AFNAME

Een kandidaat gaat niet voor hele dagen 

terug naar school. Alles wordt in de 

praktijk geleerd. Onder supervisie van 

een medewerker binnen uw organisatie 

en de deskundige begeleiding door onze 

leerregisseurs blijft de kandidaat volledig op 

de werkvloer aanwezig. Zonder verleturen. 

GEEN VERLETUREN

Doordat een kandidaat niet vast zit aan een 

curriculum is de Gepersonaliseerde Leerroute 

goedkoper dan regulier volwassenen-

onderwijs.

Door de effectieve inzet van aanwezige 

ervaring is de leerroute veel korter en kan dit 

een besparing opleveren tussen de € 3.000,- 

en € 15.000,-. Afhankelijk van het gewenste 

opleidingsniveau.

VOORDELIG IN OPLEIDINGSKOSTEN

Uw organisatie staat centraal. Wij begeleiden 

kandidaten op de manier die past bij uw 

bedrijfsvoering. De duur en invulling van de 

Gepersonaliseerde Leerroute zijn afhankelijk 

van de aanwezige kennis, de talenten van de 

kandidaat en de mogelijkheid om binnen uw 

organisatie op de werkplek te leren.

MAATWERK

De Gepersonaliseerde 
Leerroute helpt 
ambitieuze mensen 
naar een erkend 
diploma.

UW VOORDELEN UITGELICHT
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VOORDELEN



Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar om mee te 

denken bij uw opleidingsvraag. 

Academie Werkend Leren is volledig ingericht op het 

begeleiden van individuele volwassenen in de praktijk naar 

een diploma of certificaat. Wíj begeleiden úw medewerkers 
in het hele leertraject, van start tot diploma! 

BEL OF MAIL ONS 

TELEFOON

085-06 06 516  

MAIL

info@academiewerkendleren.nl

ALTIJD 
PERSOONLIJK 
CONTACT
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Iedere kandidaat is uniek. Iedere organisatie is uniek. Ook die van u. 

tel:0850606516
mailto:info@academiewerkendleren.nl


Steeds meer organisaties en 
medewerkers ervaren de voordelen 
die de Gepersonaliseerde Leerroute 
hen biedt. Niet alleen de betreffende 
medewerkers leren en groeien. 

  De Gepersonaliseerde Leerroute van Academie Werkend Leren is breed 
inzetbaar binnen diverse branches. 
 
Een kleine selectie van de organisaties waarvoor wij medewerkers 
hebben begeleid naar een diploma of certificaat.

DEZE PARTIJEN GINGEN U AL VOOR

Hbo Zij-instroom 
Bevoegdheid 
VO Wiskunde

HUGO

Mbo 
Verzorgende IG

ANNELIES

Hbo  
Bedrijfskunde

JASMINE

8Ook de organisatie groeit mee. 
Nieuwe, actuele kennis stroomt 
uw organisatie in. En uw primaire 
bedrijfsproces gaat gewoon door.

Hbo  
Verpleegkunde

WENDELA

Mbo  
Elektrotechniek

JEFFREY

ONZE PARTNERS


