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FastSwitch Verpleegkunde
Samen werken aan een 
toekomstbestendige zorg

Behoefte aan hbo-verpleegkundigen? Met FastSwitch Verpleeg-
kunde bieden we een efficiënte omscholing voor gemotiveerde 
carrièreswitchers die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma. 
Door gezamenlijk een traject van werving, selectie, opleiding en 
begeleiding in te richten, kan nieuw op te leiden personeel soepel 
instromen in de organisatie en direct aan de slag. Zo slaan we samen 
een brug voor carrièreswitchers en bieden we een oplossing voor 
een tekort aan personeel.



Op maat voor organisaties
FastSwitch is een traject waarbij we regionaal gezamenlijk 
werven, selecteren en opleiden. Elke zorginstelling en 
kandidaat is anders, daarom bieden wij zoveel mogelijk 
maatwerk. Zo komen we samen tot de ideale oplossing voor 
zorginstelling én student.

Met FastSwitch Verpleegkunde voorzien we in de behoefte 
aan een oplossing voor openstaande vacatures in uw 
organisaties. De 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.

Voordelen voor instellingen
De student:
•	 kan aantoonbaar sneller instromen vanwege een hbo-  

of wo-vooropleiding en werkervaring
•	 brengt innovatiekracht en verandervermogen mee
•	 bevordert diversiteit in organisaties
•	 bezit intrinsieke motivatie voor een sectoroverstap
•	 overziet impact van keuzes
•	 heeft een frisse blik op de zorg

Match & go Scholingstraject
Kandidaten worden geselecteerd op basis van geschiktheid 
en motivatie. Het traject bestaat uit twee fases: Match & Go. 
In de Match-fase profileren en oriënteren de kandidaten zich 
binnen verschillende werkvelden van de zorg.
Vervolgens solliciteert de kandidaat bij u op een beschikbare 
vacature. Komt u tot een definitieve match, dan start de 
student met de individuele leerroute op de werkplek.

Samenwerking
Bij het FastSwitch traject werken de Hanzehogeschool
Groningen en de zorginstelling nauw met elkaar samen:
•	 Gezamenlijk eigenaarschap: werkgevers stellen werk-/

stageplekken beschikbaar.
•	 Hanzehogeschool Groningen bereidt kandidaten voor op 

een goede start.
•	 Optimaliseren matchingsproces: voorbereiding op 

individueel niveau door de Hanzehogeschool Groningen. 
Werkgevers hebben zelf de regie in handen.

‘Deze studenten nemen zoveel 
enthousiasme, leer- en werkervaring mee, 
dat ze na de basistraining, hun eigen 
leervragen kunnen bepalen. Door de 
afdelingen daar nauw bij te betrekken, leren 
we als organisatie op een andere manier 
kijken naar ons werk en naar opleiden’.
Alex-Jan Rollema, locatiemanager De Twaalf Hoven, Winsum
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Contact
Wilt u meer informatie over dit traject? Neem dan contact met ons op via verpleegkundedeeltijd@org.hanze.nl of kijk op  
https://www.hanzepro.nl/switch-naar-verpleegkunde/


