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Omscholingstraject FastSwitch
Online Marketeer

FastSwitch is een samenwerking van: Saxion, ROC van Twente, ROC Aventus, Werkplein Twente, Veluwepor-
taal, Leerwerkloket Stedenvierkant, Gelders Vakmanschap, FactorWerk, Twenteboard, Regio Twente, Clean-
tech Regio, Deventer Informatiestad, Provincie Gelderland.



De online-marketingwereld lijkt vast te zitten in 
een vicieuze cirkel van personeelstekorten en 
werkdruk. Er is al jaren een structureel tekort 
aan online marketeers. Opleidingen doen hun 
best, maar het is onvoldoende om de vraag in te 
kunnen vullen. 

Daarom heeft Saxion in nauwe samenwerking 
met Succesfactor een kort en krachtig omscho-
lingstraject FastSwitch Online Marketeer 
ontwikkeld. Hiermee scholen we in zeer korte 
tijd mensen met een hbo werk- en denkniveau 
en werkervaring om tot junior online marketeer. 

Naast dat het u tijdrovende en kostbare selec-
tieprocedures bespaart, levert het u een zorg-
vuldig geselecteerde en gemotiveerde junior 
online marketeer op, die: 

• werkervaring heeft en gemotiveerd is om te 
switchen naar een ander vakgebied;

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

• gedurende 9 maanden wordt begeleid door 
een ervaren coach van Succesfactor;

• ondernemend en initiatiefrijk is;

• een frisse blik heeft op uw organisatie.

Op zoek naar enthousiaste en
gemotiveerde online marketeers?

Krachtig omscholingstraject

Dit levert FastSwitch op

https://succesfactor.nu
https://www.saxion.nl/bedrijven/parttime-school/fastswitch


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 tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van het omscholingstra-
ject én een intentieverklaring 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. 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 tijdelij-
ke arbeidsovereenkomst én de intentieverklaring, start uw nieuwe mede-
werker in uw organisatie en met de modules bij Saxion.
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Met de opkomst van het sociale web is er een scala aan social media 
ontstaan waar organisaties zichzelf profileren en externe stakeholders 
communiceren met en over de organisatie. Organisaties moeten derhalve 
strategieën ontwikkelen om de uitdagingen van social media aan te gaan 
In deze module wordt een inleiding gegeven over wat Big Data is, met een 
focus op social media. De deelnemer gaat de social media data van de eigen 
organisatie en sector analyseren om vervolgens om te zetten naar inzichten 
voor de eigen organisatie. Die inzichten vormen de basis voor een (verbe-
terde) social media strategie voor de organisatie. 

In deze module gaat de deelnemer de customer journey beschrijven: het 
proces dat (potentiële) klanten doorlopen vanaf het moment dat ze voor 
het eerst in contact komen met een merk, tot aan aankoop en hopelijk een 
herhaalaankoop. De deelnemer leert in deze module hoe de organisatie te 
adviseren over de passende inzet van online marketingmiddelen.

Social Media Analyse

Werken

Gevonden worden met Online Marketing

Leren terwijl je werkt

In de periode van 10 weken volgt de deelnemer
1 dag in de week de volgende modules bij Saxion:

Ter afronding van deze modules maakt de deelnemer een concreet online 
marketingplan voor uw organisatie, toegespitst op de digitale customer 
journey en een social mediastrategie. Daarmee heeft het direct toegevoeg-
de waarde voor uw praktijk! Een ervaren online marketing coach van 
Succesfactor.nu coacht de deelnemer tijdens deze 10 weken bij het maken 
van deze opdrachten.



Als de student de modules goed heeft afgerond en u beiden tevreden bent 
over de samenwerking in de 10 weken, besluit u in overleg om de tijdelijke 
arbeidsovereenkomst om te zetten naar een vast dienstverband van 6 
maanden of langer.

Vervolgens brengt de deelnemer, als junior online marketeer, het plan zelf 
tot uitvoering in uw organisatie. Bovendien coacht de online marketing 
coach van Succesfactor.nu de deelnemer hier nog bij gedurende 6 maanden.

Tevens krijgt de deelnemer in die periode toegang tot een e-learning omge-
ving. Hierin staat o.a. praktische kennis van alle online marketing kanalen, 
denk aan: SEO, SEA, Facebook, LinkedIn, SnapChat, e-mailmarketing, etc.

Aan het werk!

Baan



Voor werkgevers die op korte termijn goed opgeleide online marketeers 
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 waaraan de 
kandidaat deelneemt. 

• 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

https://www.saxion.nl/bedrijven/parttime-school/fastswitch



