
 
 

   
 

Trajectbegeleider locatie Alkmaar  
 
Stichting edINOVA zoekt per direct een trajectbegeleider voor 20 tot 32 uur per week. Ben jij 
degene die ons team komt versterken?  
 
De Stichtingen INOVA en edINOVA zijn twee onafhankelijke stichtingen, actief in de regio’s Alkmaar, 
IJmond en Westfriesland. Daar waar INOVA zich richt op de onderdelen (re)integratie, sociale activering, 
inburgering en vluchtelingenadvies, verzorgt edINOVA verschillende taalcursussen voor anderstaligen 
waaronder taalverhoging, alfabetisering, inburgering en staatsexamen NT2. Onze deelnemers zijn 
afkomstig uit alle landen over heel de wereld, ook uit Nederland. Steeds zijn we bezig met het beste uit 
mensen te halen. Zelfstandigheid op het gebied van wonen, meedoen en werk is het doel waar zij naar 
streven. INOVA en edINOVA ondersteunen hen daarbij.  
 
Trajectbegeleider  
In de functie van trajectbegeleider opleiding ben jij de schakel tussen onze cursisten, docenten en 
consulenten van de gemeente en participatie- / taal-oefenplekken waar onze cursisten stage lopen.  
Je bent hét aanspreekpunt voor de statushouders tijdens hun inburgeringsprogramma. 
 
Verantwoordelijkheden  

- Het afnemen van een intakegesprek en het verstrekken van heldere en volledige informatie over 
de procedure en het inburgeringstraject;  

- Het plaatsen van een cursist in een passende groep op basis van een (verlengde) intaketoets en 
conform het Persoonlijk Inburgering Plan dat is opgesteld door de gemeente; 

- Monitoring, verzuimbegeleiding en evaluatie van de persoonlijke inburgeringsdoelstelling; 
Hiertoe onderhoud je veel contact met de docent over de voortgang van de deelnemers in de 
groep. Je bent kritisch: je weet de juiste vragen te stellen om vervolgstappen te bepalen; 

- Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk in de regio waar EdINOVA actief is;   
- Het doorverwijzen naar de juiste samenwerkingspartners;  
- je zorgt dat de thema-modules, wijkexcursies en participatie-opdrachten in kader van het portfolio, 

aansluiten op de individuele leervraag en behoefte van de inburgeraar en zijn/haar werkplek; 
- je bent de eerste contactpersoon voor uitvoerend collegae (docenten), opdrachtgevers, 

samenwerkingspartners; 
- het opstellen van rapportages.  

 
Je voldoet aan het volgende profiel:  

- Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur Social Work, NT2-docent,  Sociaal Juridische 
Dienstverlening of vergelijkbaar).  

- Kennis van de sociale kaart, de Wet Inburgering, NT2-onderwijs en het spreken van Arabisch, 
Farsi of Tigrinya is een pre.  

- Je bent bekend met de instellingen en organisaties die nodig zijn bij het opstellen en uitvoeren 
van de trajectplannen.  

- Je bent analytisch sterk en resultaatgericht.  
- Je beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en mobiliseren van de 

‘eigen kracht’ van statushouders en het onderhouden van contact met externe instanties.  
- Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het 

opstellen van plannen en nota’s, het schrijven en bijhouden van rapporten en ook het vullen van 
het registratiesysteem en het overdragen van informatie.  

 
 
  



 
 

   
 

Wij bieden  
Een uitdagende functie in een organisatie die continu in beweging is. Je werkt samen met betrokken en 
bevlogen professionals en bouwt mee aan de toekomst van onze organisatie en de dienstverlening aan 
onze doelgroep. We bieden een tijdelijke aanstelling in de functie van trajectbegeleider voor de duur 
van (vooralsnog) een jaar. Het betreft een functie in schaal 7 (inschaling is afhankelijk van opleiding, 
kennis en ervaring) van de cao Sociaal Werk.  
 
Is deze vacature iets voor jou?  
Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór dinsdag 7 juni 2022 naar sollicitatie@inova-alkmaar.nl onder 
vermelding van: vacature trajectbegeleider. Meer weten over deze functie? Stuur dan een e-mail met je 
vragen naar sollicitatie@inova-alkmaar.nl. We nemen dan contact met je op en/of beantwoorden je 
vragen.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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