
Studeren bij het Spring Instituut
Normaal gesproken gaan studenten bij een mbo-
opleiding wekelijks naar school, maar dit is vaak 
lastig te combineren met het privéleven. Ze werken, 
hebben hobby’s en/of een gezin. Dus wat zoeken 
ze? Een opleiding die matcht met de praktijk en 
hun leven. Daarom kies je voor een opleiding van 
Spring Instituut. Onze opleidingen sluiten aan bij 
de praktijk en volg je via een online leeromgving. 
Hierdoor leer je fl exibel en in je eigen tempo.

Ons opleidingsconcept

Studiebijeenkomsten gegeven door docenten 
(10 bijeenkomsten per jaar van 4 uur).

Vakinhoudelijke online lessen 
met directe begeleiding 
(1,5 uur per week, 45 weken per jaar).

Centrale examens en examen 
op de werkvloer.

Wekelijkse begeleiding en sturing op 
de voortgang door een studiecoach 
van Spring Instituut.

Online en telefonische begeleiding bij het 
leren door de afdeling Student Support.

Werkbezoeken door een praktijkcoach van 
Spring Instituut om de koppeling tussen 
theorie en praktijk op de werkvloer te 
waarborgen (2 bezoeken per jaar).

A 5-9 medewerkers voor € 3300 p.p. 

B 10-19 medewerkers voor € 3000 p.p.

C 20 medewerkers voor € 2700,- p.p.
Bedrijfsgroepen 
Wanneer de keuze is gemaakt om mbo-
bedrijfsopleidingen aan te bieden zijn er een aantal 
zaken die geregeld moeten worden. Door het 
afnemen van één van onze opleidingspakketten 

wordt u volledig ontzorgt. Een vast contactpersoon van 
Spring Instituut zorgt ervoor dat de opleidingen op een 
succesvolle manier in uw bedrijf worden ingezet.

Hoe lang duurt een opleiding? 
 Mbo-2 (standaard 1 jaar)
 Mbo-3 (standaard 1,5 jaar)
 Mbo-4 (standaard 2 jaar)

Subsidieregeling
Op al onze mbo-opleidingen is de subsidieregeling 
praktijkleren van toepassing. Deze subsidie bedraagt 
maximaal €2700,- per student per jaar.

Wat doen wij voor u? 
 Onze opleidingsadviseur organiseert een 

informatiesessie voor uw medewerkers 
op locatie (vrijblijvend). 

 Spring Instituut verzorgt een training voor 
praktijkopleiders op locatie, zodat duidelijk 
is wat er van hen verwacht wordt. 

 We geven advies bij de aanvraagprocedure 
van de subsidieregeling praktijkleren met alle 
bijbehorende belangrijke aandachtspunten. 
Tevens houden we u op de hoogte van nieuwe 
informatie met betrekking tot de subsidie. 

U kunt kiezen uit de volgende 
opleidingspakketten


