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T�dens de kennismaking wordt er
op een persoonl�ke manier kennis

gemaakt en gekeken naar de
beweegredenen en het t�dspad van

het talent. Hierdoor wordt er van
beide kanten een weloverwogen

besluit genomen om dan wel of niet
te starten met een traineeship. 

Wanneer er na het maken van de
casus van beide kanten een goed
gevoel is komt de trainee in onze

poule. Gedurende deze periode zal
Data Trainee een data vraagstuk

matchen aan de talenten en passies
van de trainee. 
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Na het besluit om open te staan (van
beide kanten) voor het starten van een

traineeship zal de potentiële trainee
eerst een data casus maken welke

samen met een van onze fieldcoaches
wordt besproken. Hierdoor kr�gt de

potentiële trainee een goed inzicht over
het geen hem of haar te wachten staat
en w� als Data Trainee z�nde over de

datageletterdheid en denkw�ze van de
potentiële trainee. 

Als een van de onderdelen
van het traineeship wordt er

een persoonl�k
ontwikkelingsplan opgesteld
samen met onze HR afdeling

om het maximale uit jouw
traineeship te halen. 

Wanneer het passende
data vraagstuk gevonden
is zal de trainee starten

met z�n of haar
traineeship, uiteraard

onder uitstekende
begeleiding van een

fieldcoach. 

Het inschr�fportaal is de website van
Data Trainee: www.data-trainee.nl
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Trainee kan of haar
professionele carriere
voortzetten, hopel�k

b� de opdrachtgevers
in Twente!

Elke maand is er
inspiratiesessie voor
en door trainees met

kennissessies van
vakspecialisten

Trainee levert
prakt�kcasus op

b� opdrachtgever
aan het eind van

module

Trainee werkt
minimaal 8 uur

per week b�
opdrachtgever

Beantwoording
vraagstukken

door trainee voor
opdrachtgever 

Elk 20e uur dat 
een Trainee werkt
wordt ondersteunt

door fieldcoach

Trainee volgt elke
periode een 

e-learning module
van min. 4 uur in

eigen t�d

Begin
volgende data

vraagstuk 

Introductie
Trainee b�

opdrachtgever

Voorafgaand aan de start van het traineeship
zal de trainee kennis maken met de

organisatie en de collega's. Samen met een
fieldcoach wordt er op de eerste dag van het
traineeship een efficiënte start ingeregeld. 

Een trainee kan vanaf 8 uur
(1 werkdag) beginnen aan
z�n of haar traineeship. Dit

aantal kan naar
beschikbaarheid worden

opgehoogd of t�del�k weer
worden afgeschaald (naar
minimaal 8 uur per week).

Flexibiliteit hierin staat
voorop. 

Het is (vaak) niet reëel om
van een trainee te

verwachten dat een
trainee ook op tactisch en

strategisch niveau mee
kan denken. Om deze

reden is er een fieldcoach
ieder 20e uur die een

dagdeel meewerkt aan de
opdracht, met name op
tactisch en strategisch

niveau. 

Hetgeen dat onze
traineeships met zich

meebrengt is het leveren
van een data dienst aan de
opdrachtgever waardoor

data vraagstukken worden
beantwoord. Het is een

laagdrempelige, maar ook
professionele manier om de
eerste (vervolg) stappen te
zetten naar data gedreven

werken. 

Een ander onderdeel
van de traineeships z�n
inspiratiesessies door

vakspecialisten voor en
door trainees. Hierdoor

worden trainees
geinspireerd,

geinformeerd en in een
expert rol geplaatst. Na het afronden van een data

vraagstuk wordt er (vaak)
direct gestart aan een nieuw
data vraagstuk. Dit kan z�n

b� dezelfde opdrachtgever op
een andere afdeling of b� een

andere opdrachtgever. 

E-learning is een belangr�ke tool om
naast de prakt�kervaring in te zetten

voor het verhogen van de data
geletterdheid. De e-learning modules

worden naar ratio opgebouwd en
moeten met een voldoende worden

afgerond. 

De e-learning modules worden ook
b� de opdrachtgever aangeleverd
waardoor eventueel collega's ook

informatie kunnen vergaren. 


