
Bent u ook op zoek naar startbekwame carrièreswitchers?
De vraag naar hbo-verpleegkundigen neemt de komende jaren sterk toe. Met FastSwitch bieden we u de
oplossing: een efficiënte, verkorte omscholing voor gemotiveerde carrièreswitchers die al in het bezit zijn
van een hbo- of wo-diploma. 

Hoe ziet het traject eruit?
De kandidaten worden geselecteerd op basis van geschiktheid en motivatie.
Het traject bestaat uit twee fases: Match & Go. In de Match-fase gaan de kandidaten zich profileren en
oriënteren binnen verschillende werkvelden van de zorg. Vervolgens solliciteert de kandidaat bij u op een
beschikbare vacature. Als u samen tot een definitieve match komt, start de Go-fase met de
gepersonaliseerde leerroute van maximaal drie jaar leren en werken. 

Wat levert deelname u op?
FastSwitch biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan dit traject om zo een oplossing te vinden voor 
 vacatures in uw organisatie nu en in de toekomst. Deze kandidaten hebben al werkervaring én een hbo-
of wo-diploma. Ze pakken dankzij werk- en levenservaring nieuwe kennis en vaardigheden snel op en zijn
vaak ondernemend en initiatiefrijk. Al deze kandidaten hebben met succes deelgenomen aan een
selectie- en voorbereidingstraject. 
Kortom; door een gedegen voorbereiding is de kans op een goede match en studiesucces groot. 

Wat biedt de carrièreswitcher u? 
  •  Kan aantoonbaar sneller vanwege hbo- of wo vooropleidingen en werkervaring.
  •  Brengt innovatiekracht en verandervermogen mee. 
  •  Bevordert diversiteit in organisaties.
  •  Bezit intrinsieke motivatie voor een sectoroverstap.
  •  Overziet impact van keuzes.
  •  Frisse blik op de zorg.

Wanneer kunt u meedoen? 
  • U biedt minimaal één opleidingsplek aan vanaf de eerste startmomenten (september of
    februari) met passend salaris.
  • U participeert in het voorbereidingstraject bijvoorbeeld door het geven van gastlessen en het   
    organiseren van meeloopdagen.

FastSwitch keurmerk

Het FastSwitch keurmerk staat voor 
flexibele hbo- 
omscholingsprogramma’s met een 
ketenaanpak, een persoonlijk 
leerprogramma en versnelling 
waardoor de switcher snel van 
toegevoegde waarde is. Publieke 
hogescholen die deze aspecten goed 
geïntegreerd hebben, kunnen het 
FastSwitch label toegekend krijgen. 
Het label is een officiële erkenning 
van de extra voordelen van dit 
omscholingsprogramma.

FastSwitch is een landelijk initiatief 
van het LLO-platform van de 
Vereniging Hogescholen met als doel 
samen een maatschappelijke bijdrage 
te leveren aan een Leven Lang 
Ontwikkelen. Met FastSwitch maken 
opleider en werkgever een 
carrièreswitch mogelijk waarbij de 
switcher de zekerheid heeft van een 
baan en inkomen in combinatie met 
een zeer efficiënte, verkorte 
omscholing op maat.

Kies voor FastSwitch hbo-v

Samen verder met FastSwitch?
Neem dan contact op met Esther van Hoorn-Meinders, telefoon: 06 – 3164 3695, Email: e.j.r.vanhoorn@saxion.nl of Marga Ligtenberg, telefoon: 06 - 8323 5929 Email: 

m.m.ligtenberg@saxion.nl
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