
Scholing 
op maat

Ik heb belangstelling, wat nu?
Onze werkwijze bij het volgen van een flexibel onderwijstraject  

op maat is als volgt:

1.  We brengen de interesses van uw kind in kaart.

2.     We bepalen samen met u en uw kind welke leerroute  

het meest passend is. Dat kan zijn:  

    -  Leerroute gericht op het behalen van een mbo-diploma  

op niveau 1 t/m 4;  

    - Leerroute gericht op het behalen van een mbo-certificaat;

    - Leerroute gericht op het behalen van een mbo-praktijkverklaring. 

3.   Afhankelijk van de gekozen leerroute wordt een intake gedaan om  

een indicatie te krijgen van de leercapaciteiten van uw kind en de  

leerroute die daarbij past.  

4.   We besluiten gezamenlijk met welk onderwijstraject  

gestart gaat worden en bij welk leerbedrijf dit plaatsvindt.  

U krijgt uitleg over de verschillende onderdelen die tijdens  

het onderwijstraject aan bod zullen komen.

5.    Aan het volgen van een onderwijstraject zijn kosten verbonden.  

U ontvangt hiervoor een factuur van Switch Academy.    

Contact
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: 

Iris van Rooij  •  i.vanrooij@switchacademy.nl 

tel. 06 467 75 679 

Jeanne van Beers  •  j.vanbeers@switchacademy.nl 

tel. 06 225 71 005 

We staan u graag persoonlijk te woord om al uw  

vragen te beantwoorden.



Mbo opleidingsroute 
(bbl, niveau 1 t/m 4)

Mbo certificaatroute Mbo praktijkleer- 
route op maat

Voor wie? Voor jongeren met vol-
doende leercapaciteiten 
passend bij het gekozen 
niveau. Een intake wijst 
uit welk niveau dat is.

Voor jongeren met vol-
doende leercapaciteiten 
passend bij het gekozen 
certificaat. Een intake wijst 
uit wat passend is.

Voor jongeren die zelfvertrou-
wen op willen bouwen in de 
praktijk en voor wie het volgen 
van een opleiding of certificaat 
voor nu nog niet haalbaar is.

Inhoud Vastomlijnd curriculum 
bestaande uit vakin-
houdelijke onderdelen, 
taal, rekenen, loopbaan 
en burgerschap. Mét 
examinering.

Vakinhoudelijke praktijk- 
en theorieonderdelen mét 
examinering.

Volledig op maat samen te 
stellen praktijkleertraject met 
werkprocessen van één of 
meer mbo-kwalificaties. 
Géén theorielessen en géén 
examenverplichting.

Looptijd Variërend van 1 tot 3 jaar Variërend van 2 tot 12 
maanden

Variërend van 2 tot 12 maanden

Waar? 80% vindt plaats in de 
praktijk bij een geschikt 
erkend leerbedrijf in 
de regio. 20% gebeurt 
onder begeleiding bij 
Switch.

80% vindt plaats in de  
praktijk bij een geschikt 
erkend leerbedrijf in de 
regio. 20% gebeurt onder 
begeleiding bij Switch

100% vindt plaats in de  
praktijk bij een geschikt  
erkend leerbedrijf in de regio.  
Er zijn geen verplichte  
theorie)lessen

Resultaat Mbo-diploma Mbo-certificaat Mbo-praktijkverklaring

Waarde Kwalificeert voor een 
baan en een vervolg-
opleiding op hoger 
niveau.

Kwalificeert voor één 
onderdeel van een  
mbo opleiding en biedt 
vrijstelling bij verder leren  
richting een mbo-diploma.

Verklaart beheersing van  
werkprocessen van een 
mbo-opleiding onderschreven 
door het leerbedrijf waar  
het traject plaatsvindt. Biedt  
arbeidsmarktperspectief en  
kan aanzet zijn voor start  
van een mbo-opleiding.

Belangrijkste kenmerken mbo-leerroutes

“ Jongeren zelfredzaam maken staat bij ons hoog in het 
vaandel. Daarom probeert Switch aan te sluiten bij de 
beleving van de jongeren zelf. We leggen contact, werken 
met persoonlijke netwerken en bouwen steunstructuren 
in. We zoeken naar antwoord op de vraag hoe je rust kan 
brengen in een crisis, zodat jongeren weer mogelijkheden 
voor eigen regie ervaren. We begrijpen als geen ander  
dat wat jongeren zelf als passende hulp ervaren, vaak  
niet hetzelfde is als wat ‘het systeem’ als passend ziet.”

  Jeanne van Beers, directrice Switch Academy

Wie zijn wij?
Switch Academy is in 2020 ontstaan uit Switch Jeugdzorg, een  

organisatie die hulp biedt aan jongeren en hun ouders. In de  

jeugdzorg merkten we al snel op dat jongeren behoefte hebben  

om te leren in de praktijk met passende begeleiding. Switch  

Academy biedt jongeren die thuiszitten de kans om een mbo-  

diploma, mbo-certificaat of mbo-praktijkverklaring te behalen. 

Wat doen we voor jongeren?
In onze maatwerkprogramma’s begeleiden we jongeren om ze  

binnen 8 maanden duurzaam op weg te helpen naar scholing  

of werk. Jongeren ontplooien zich bij Switch vanuit hun eigen  

ontwikkelplan en krijgen daarbij begeleiding. Als onderdeel van  

dit plan bieden we onderwijs op maat aan. Dit doen we in samen-

werking met Marlijn Academie. Een erkende, particuliere mbo- 

instelling. We bieden een persoonlijke ontwikkelomgeving aan  

waarin jongeren werkend kunnen leren. Onze ervaring wijst uit dat  

deze aanpak jongeren helpt om zelf vertrouwen op te bouwen en  

weer vorm te geven aan hun leven. 

Welke scholingsmogelijkheden bieden we?
In samenspraak met betrokken instanties, zoals de gemeente,  

de huidige school en hulpverleningsorganisaties bepalen we welk 

scholingstraject passend is. Het gaat hier altijd om een maat werk - 

traject, passend bij de specifieke wensen en behoeften van uw kind.  

We hebben een breed aanbod van 176 mboopleidingen gericht 

op beroepen in de volgende sectoren: 

• Bouw  • Zorg 

• Techniek • Sport

• Groen  • IT

• Gastvrijheid • Handel

De onderwijstrajecten die we aanbieden kenmerken zich doordat  

het leren in de werkpraktijk bij een erkend leerbedrijf gebeurd.  

Het kiezen van een geschikt leerbedrijf gebeurt in nauw overleg  

met u als ouder en uw kind. De vakinhoudelijke begeleiding wordt 

verzorgd door de praktijkopleider van het leerbedrijf en wordt 

ondersteund door een zorgprofessional van Switch Academy. 

Onze medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd via Blik op Werk. 

Wilt u meer weten over het mbo? Doe dan de MBO Tour op de  

site van KiesMbo.nl, lees meer op de site van de Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor meer informatie en een overzicht van alle mbo-opleidingen  

en bijbehorende kosten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 


