
De weg naar succesvol 
1-op-1-onderwijs met 
Apple

Verantwoord innoveren door begeleiding op maat

APPLE PROFESSIONAL LEARNING

SWITCH / CONSULTANCY

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie maximaal profiteert van 

Apple technologie? Apple Professional Learning (APL) helpt u 

verder. Dit trainings- en begeleidingsprogramma begeleidt u 

stapsgewijs naar succesvol 1-op-1-onderwijs met Apple. Voor 

iedereen in uw organisatie verzorgen wij training op maat. 

Van praktische ondersteuning voor docenten tot strategische 

planning voor bestuurders.



Meer weten of op zoek naar een aanbod op maat?
Neem dan contact met ons op. 
Bel 088 - 82 82 000 of mail naar info@switch.nl.

Training, 
coaching, advies 
en workshops

Wat doen wij?
Onze gecertificeerde trainers staan voor u klaar met:

•  Apple Teacher-sessies voor de ontwikkeling van de

vaardigheden van uw docenten

•  Praktische coaching en ondersteuning van docenten voor

lesontwikkeling

• Strategische planning voor uw raamwerk voor succes

•  Maatwerkworkshops die geheel zijn afgestemd op uw

wensen

Alles op basis van Education Strategic Planning (ESP); het 

raamwerk voor strategische planning en de 8 elementen van 

succes; de ingrediënten van een succesvolle integratie van 

technologie in eigentijds onderwijs. Samen met u bepalen 

onze trainers hoe uw professionaliseringsslag er het beste uit 

kan zien.

De voordelen van Apple Professional Learning:

• Verantwoord innoveren door begeleiding op alle niveaus

• Begeleiding op maat

•  Eén aanspreekpunt voor de transitie naar innovatief

onderwijs

• Alleen de beste gecertificeerde trainers

• Optimaal profiteren van Apple technologie

• Korting op APL-dagen bij de aanschaf van iPads

• Alleen het beste van Switch als Apple Solution Expert

Profiteer van korting op APL bij de aanschaf van iPads 

Switch IT Solutions is één van de vier Apple Solution Experts 

(ASE’s) in Nederland. Als ASE kunnen wij u korting op APL-dagen 

aanbieden wanneer u iPads aanschaft:

•  Bij de aanschaf van 25 iPads krijgt u € 250 korting op een

halve dag training (zonder korting € 650).

•   Bij de aanschaf van 50 iPads is dit € 500 korting op een

hele dag training (zonder korting € 1.200).

Deze korting loopt verder op naarmate u meer iPads aanschaft. 

Vraag bij uw adviseur naar de voorwaarden.

Laat uw docenten alvast 

kennismaken met Apple Teacher
Apple Teacher is het gratis professioneel 

onderwijsprogramma dat ontwikkeld is om 

docenten te ondersteunen bij het gebruik van Apple 

producten. Meer info: appleteacher.apple.com.




