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De verschuivingen op de arbeidsmarkt 
zijn groot en structureel
•De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om een loopbrug met efficiënte omscholing voor switchers

•Een leven lang ontwikkelen wordt het nieuwe normaal

Bron: McKinsey - The future of work

1,3 miljoen+ banen
verdwijnen door o.a. 
technologische 
ontwikkelingen en de 
Corona Crisis in o.a. 
administratieve functies, 
call centers, horeca, 
vervoer, etc.

1,4 miljoen+ mensen
tekort in o.a. zorg, onderwijs, 
(installatie-)techniek, ICT etc.

1,4
+

1,3+



Omscholing toverwoord 
voor oplossen 
arbeidsmarkttekorten 
mbt:

• de energie en technieksector

• de digitale transformatie

• de gezondheidszorg

• het onderwijs

• logistiek en bouw

Hoe dragen we als hogescholen bij aan efficiënte en 
kwalitatieve werk naar werk trajecten?



Publieke hogescholen 
presenteren: 

FastSwitch

De FastSwitcher
 Kan aantoonbaar sneller vanwege 

vooropleiding (minimaal hbo) en 
werkervaring

 Scoort goed op geschiktheidstesten

 Wil heel graag een nieuwe baan en 
wil zich daarvoor omscholen

 Zit (vaak) nog in een werksituatie

 Wil van werk naar werk met behoud 
van salaris en goede voorwaarden



FastSwitch certified
FastSwitch is een label. Een erkenning voor flexibele omscholingsvarianten per sector met een 
'Match&Go' ketenaanpak, waarbij zowel de opleider, de switcher als de werkgever nauw betrokken zijn. 

Het Match & Go principe

Match
•Switcher, opleider en werkgever samen aan tafel
•Ruimte voor oriëntatie en laten zien wat je kan
•Heldere afspraken
•Flexibel, persoonlijk leerprogramma

Go
•Leren en werken
•Direct contract en inkomen
•Snel startbekwaam
•Goede begeleiding van opleider en werkgever



FastSwitch ‘Match&Go’

Werving en matching 
opleider en werkgever

Oriëntatie en 
laten zien wat 

je al kan

Start contract 
en persoonlijke 

leerroute  
Modules 

Startbekwaam
Persoonlijke 
Leerroute

Uitstroom op 
erkende 

startkwalificatie 
Doorleren tot 

erkend diploma

Tijdpad*  1 dag< 3 weken

• Aanmelden 
via 
fastswitch.nl

• Gesprek met 
opleider en 
werkgever 
gezamenlijk

• Go / No Go
• Arbeid-

overeenkomst
• Definitieve 

inschrijving 
voor de 
opleiding

• Oriëntatie 
lesmodule

• Meeloop-
dagen 
werkveld

• Toetsing of 
evaluatie

• Start-
bekwaam-
heidsmodule
(s)

• Flexibele, persoonlijke leerroute tot certificaat of diploma

Tijdpad* is afhankelijk van de snelheid van de switcher

MATCH GO

< 4 weken < 1 jr < 2 jr

🏁🏁 🏁🏁 🏁🏁



Werkplaats



FastSwitch platform & producten

Innovatie broedplaats 
voor nieuwe FastSwitch

initiatieven

Co-creatie platform 
waar hogescholen, 

werkveld, partners en 
overheid samenkomen

Agile aanpak en 
resultaatgericht: we 

maken en testen

Make IT Work Be an Engineer Make Care Work 
(pilot najaar 2021)

Make Education Work 
(pilot najaar 2021)

https://it-omscholing.nl/
https://www.beanengineer.nl/


FastSwitch opleiders en werkgevers
Profiel FastSwitch opleiders

Flexibel, blended omscholingsprogramma met diploma 
(leeruitkomsten) of certificaat (contractaanbod)

Flexibele, persoonlijke leerroute, afgestemd op 
behoefte werkgever en switcher

Switcher kan versnellen op basis van vooropleiding en 
werkervaring

Uitstroom op erkende startkwalificaties mogelijk

Ketenaanpak: werving, selectie, matching, studieplan 
en begeleiding in samenspraak met werkgever

Profiel FastSwitch werkgevers

Werkgevers met structureel personeelstekort

Bereidheid om structureel te investeren in tijd en geld 
om nieuw talent binnen te halen uit andere sectoren

Van begin af aan samen met de opleider betrokken 
bij selectie, matching en studieplan

Direct een arbeidscontract bij aanvang opleiding

Goede begeleiding en onboarding

(Mee-)bekostiging van de opleiding (evt via 
regelingen)



Volop nieuw carrière 
perspectief voor de 
FastSwitcher

• Met fastswitch geeft de overstapper zijn of haar (werkende) 
leven in korte tijd een radicaal  nieuw perspectief

• De fastswitcher kiest voor een combi deal diploma/ 
certificaat en werk

• De omscholing vormt de toegangspoort tot nieuw werk en 
vervolgopleidingen bij erkende hogescholen indien gewenst

• De fastswitcher bouwt direct een nieuw levendig netwerk op 
in de nieuwe werkomgeving (vanwege ook klassikaal 
onderwijs in de regio en plaatsing bij werkgever)



FastSwitch
voordelen
werkgever

•Snel gekwalificeerd en gemotiveerd nieuw 
personeel

•Nieuwe medewerkers met ervaring uit 
andere sectoren hebben een frisse blik en 
kunnen impuls geven aan de teams en de 
vernieuwing in de organisatie

•Verbetering samenwerking met Hogeschool 
als opleidingspartner en kennispartner

•Mooie manier om bij de dragen aan 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
mensen van werk naar werk te begeleiden



FastSwitch.nl ‘omscholen op hbo niveau’

Voor Switchers

• Alle FastSwitch programma’s overzichtelijk bij elkaar en Match & Go hulp van opleiders en werkgevers om snel 
van werk naar werk te komen

• Sterker podium voor de opleiding en de benefits door landelijke zichtbaarheid en erkenning met FastSwitch
certificering

Voor Werkgevers

• Landelijk loket en maatwerk om versneld goed talent aan te trekken uit andere sectoren. 

• Toegang tot landelijk beschikbaar publiek en geaccrediteerd onderwijs

Voor Opleiders

• Voor elke regionale hogeschool perspectief op en toegang tot instroom switchers en FastSwitch werkgevers 

• Onderlinge samenwerking en budget voor marketing, accountmanagement, communicatie en kwaliteitszorg
• Kennis en krachten bundelen bij overleg met de overheid t.a.v. subsidies en regelingen, wet- en regelgeving



FastSwitch, powered 
by de publieke 
hogescholen

• FastSwitch is een initiatief vanuit het platform 
LLO van de Vereniging Hogescholen

• FastSwitch is een label van alle publieke 
hogescholen en voor hogescholen 

• Elke publieke hogeschool kan deelnemen aan 
het platform

• De ontwikkelde opleidingen voldoen aan de 
principes van FastSwitch

• Het platform zoekt actief naar samenwerking 
met het werkveld, de overheid en andere 
relevante partners

• Voor meer informatie:
Radboud Dam | r.c.dam@hva.nl |
06-14890451

mailto:r.c.dam@hva.nl
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