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Omscholingstraject FastSwitch
Data Analist

FastSwitch is een samenwerking van: Saxion, ROC van Twente, ROC Aventus, Werkplein Twente, Veluweportaal, 

Leerwerkloket Stedenvierkant, Gelders Vakmanschap, FactorWerk, Twenteboard, Regio Twente, Cleantech 

Regio, Deventer Informatiestad, Provincie Gelderland.



Goede data-analisten zijn steeds belangrijker voor 
verschillende organisaties en vakgebieden. Organi-
saties zitten door de digitalisering op almaar 
groeiende bergen ongestructureerde data, die onder 
meer afkomstig zijn van klantcontacten, social 
media en surfgedrag. Er is een groot tekort aan 
mensen met de capaciteiten en vaardigheden die 
om kunnen gaan met grote hoeveelheden data. 
Gelukkig  zien ook steeds meer professionals de 
kansen in dat werkveld en overwegen een carrières-
witch. Maar voor zowel werknemers als werkgevers 
is een volledige, meerjarige studie vaak te lang.

Daarom hebben we in nauwe samenwerking met 
DAAT een kort en krachtig omscholingstraject 
FastSwitch Data-analist ontwikkeld. Hiermee 
scholen we in zeer korte tijd mensen met werkerva-
ring om tot junior data-analist. 

Naast dat het u tijdrovende en kostbare selectiepro-
cedures bespaart, levert het u een zorgvuldig 
geselecteerde en gemotiveerde junior data-analist 
op, die: 

• het selectietraject succesvol heeft afgerond 
waardoor de kans op een succesvolle match groot 
is en de kans op uitval klein;

• werkervaring heeft op hbo-niveau en gemoti-
veerd is om te switchen naar het IT-vakgebied;

• direct inzetbaar is in de praktijk en nieuwe dingen 
snel oppakt;

• ondernemend en initiatiefrijk is;

• een frisse blik heeft op uw organisatie.

Op zoek naar enthousiaste en
gemotiveerde data analisten?

Krachtig omscholingstraject

Dit levert FastSwitch op



Na aanmelding gaan we persoonlijk met u in gesprek om het hele traject door 
te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

Tijdens de matching gaat u in gesprek met de kandidaten die door de eerste 
selectie zijn gekomen en aansluiten bij uw profiel. Bij wederzijdse interesse 
kiest u de kandidaat die het beste past. Daarna biedt u hem/haar een tijdelij-
ke arbeidsovereenkomst voor het omscholingstraject én een intentieverkla-
ring voor een dienstverband daarna van minimaal 6 maanden.

Vervolgens stellen we samen vast wat uw organisatie nodig heeft en wat u 
zoekt in een toekomstige werknemer. Denk hierbij aan minimaal werk- en 
denkniveau, persoonlijkheidskenmerken, attitude, etc. Deze informatie is 
belangrijke input voor de voorselectie van kandidaten.

De kandidaten nemen in deze fase deel aan een assessmentprocedure. Deze 
bestaat uit het maken van een analytische opdracht en een voortraject 
waarin ze een aantal dagdelen een cursus bij DAAT volgen, zodat ze alvast 
kunnen proeven aan opdrachten op het gebied van data-analyse. Als daarna 
blijkt dat ze geschikt zijn en voldoende motivatie hebben, nemen zij deel aan 
de matching.

Na het afronden van de sollicitatieprocedure en het tekenen van de tijdelijke 
arbeidsovereenkomst én de intentieverklaring, start uw nieuwe medewerker 
in uw organisatie en met de omscholing bij Saxion.

Check-in

Scan

Match

On board

Zo werkt het



De deelnemer leert hoe hij/zij data kan gebruiken om mensen te overtuigen, 
een effectieve datavisualisaties maken, een concreet data-gedreven advies 
geven en datasturing te borgen met interactieve dashboards.

De deelnemer leert een procesbeschrijving te maken en knelpunten te analy-
seren. Ook leert de deelnemer data te ontsluiten uit de proces ondersteunen-
de IT-systemen om daarmee een analyse uit te voeren en een verbetervoor-
stel te maken om continue aan procesverbetering te voldoen.

Data Visualisatie

Data Driven Process Improvement

Bij data analytics wordt de nadruk gelegd op het kunnen toepassen van 
beschrijvende en verklarende statistiek in bedrijfskundige vraagstukken. 
Hierbij is het begrijpen van de data met hulp van een statistisch programma 
van groot belang.

De deelnemer leert een methodische aanpak om een adequate database te 
ontwerpen en realiseren voor een organisatie, en hoe het informatiesysteem 
compleet te maken door het bouwen van een interface.

Data Analytics

Databases ontwerpen

Leren tijdens het werken

In de periode van 5 maanden volgt de deelnemer 1 dag in de week onderwijs 
bij Saxion. De onderwerpen die in dit ontwikkeltraject aan bod komen zijn:



De deelnemer rondt deze onderwijsmodules af aan de hand van praktijkop-
drachten die relevant zijn voor de organisatie. Hij/zij ontwikkelt bijvoorbeeld 
een klein informatiesysteem in een 4GL-ontwikkelomgeving voor één van de 
secundaire processen. Daarnaast maakt de deelnemer een complete beschrij-
ving van een bedrijfsproces, waaronder ook het meetsysteem, de analyse en 
verbetervoorstellen. Uiteraard ontwikkelt hij/zij daarbij ook een dashboard 
met interactieve datavisualisaties. Op basis van de succesvolle uitvoering van 
die opdrachten krijgt de deelnemer een hbo-certificaat voor het gevolgde 
onderwijs.  

Werken



Als de deelnemer het onderwijs goed heeft afgerond en u beiden tevreden 
bent over de samenwerking in de afgelopen 5 maanden, besluit u in overleg 
om de tijdelijke arbeidsovereenkomst om te zetten naar een vast dienstver-
band van 6 maanden of langer.

Vervolgens gaat de nieuwe medewerker, als junior data-analist, aan de slag 
met vervolgvragen naar aanleiding van eerder gemaakte analyses en verbe-
tervoorstellen of met andere vraagstukken. Binnen een periode van 5 maan-
den heeft u een medewerker ingewerkt in uw organisatie, die dankzij zelfge-
maakte analyses zelf verder aan de slag kan met verbeteringen.  

Aan het werk!

Baan



Voor werkgevers die op korte termijn goed opgeleide data-analisten 
zoeken en daarbij graag maatwerk krijgen én ontzorgd worden. Die 
bereid zijn te investeren en de waarde zien van gemotiveerde carrière 
switchers met een brede ervaring die zich willen omscholen.

• Individuele sollicitatieprocedure met de kandidaat van uw keuze.

• Een afgeronde sollicitatieprocedure, inclusief ondertekende intentie-
verklaring voor de start van het omscholingstraject.

• Minimaal het minimumloon tijdens de omscholingsperiode en een 
bijdrage aan de scholingskosten. Op saxion.nl/fastswitch vindt u 
meer informatie over de hoogte van deze kosten.

• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van het omscho-
lingstraject én een intentieverklaring voor een dienstverband van 
minimaal 6 maanden. Die intentieverklaring wordt omgezet naar een 
dienstverband als de deelnemer het omscholingstraject succesvol 
afrondt.

FastSwitch: Snel & op maat 
omscholen

Meer weten of direct aanmelden?
Kijk voor meer info op saxion.nl/fastswitch of meldt u aan voor FastSwitch, dan 
nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de check-in!

Voor wie is FastSwitch?

Dit vraagt FastSwitch van uw organisatie


