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Trainer met advieskwaliteiten 
Oplossingsgericht coachen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

 

Stel je bent goed in coachen. En je weet hier veel van. En je passie is om dat met andere 

mensen te delen, aan ze over te dragen. En stel je hart is vergeven aan het onderwijs, 

met name de jongeren in het onderwijs voor wie niet alles vanzelfsprekend is.  

Deze vacature gaat precies daarover! 

Wij hebben plek in ons team voor een nieuwe collega met trainers-/adviescapaciteiten 

en kennis en vaardigheden op het gebied van oplossingsgericht coachen en die ook 

affiniteit heeft met het praktijk- en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 

Functie-inhoud 

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van een deel van de 

trainingsdagen in de opleiding Arbeidstoeleiding en bij incompany-trajecten. En als er 

een kans voorbij komt, laat je deze zeker niet schieten om zelf een opdracht binnen te 

halen.  

 

Als trainer:  

…heb je kennis van zaken. Dit geldt uiteraard voor het inhoudelijke onderwerp waarover 

de training gaat en je staat ‘boven de stof’. Als trainer is het van belang om te weten wat 

actueel is (voor de deelnemers) en ben je staat om de inhoud te vertalen naar een 

effectieve training.  

… ben je in staat goed contact te maken met de mensen in een groep. Je kunt de groep 

leiden, sturen, enthousiasmeren en inspireren. Je presenteert met vuur en bent goed 

benaderbaar. Je sluit aan bij de groep en staat open voor hoe, wat en op welke manier 

de groep communiceert. Je beheerst de kunst om echt te zien en aan te voelen wat er 

gebeurt in een groep en vervolgens ook in staat te zijn om het gesprek aan te gaan om 

met respect te onderzoeken wat daar achter zit. 

… ben je jezelf als professional. Oftewel, je moet als trainer in staat zijn om jezelf met je 

persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in te zetten.  

… kun je werken in een divers team van collega’s.  

 

Overige werkzaamheden: 

Als Edunova-collega ben je flexibel inzetbaar. Is er een periode minder vraag naar 

trainingen, dan is er altijd een andere opdracht die opgepakt kan worden. 
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Over de organisatie 

Wij begeleiden scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs bij het 

optimaal vormgeven van opbrengstgerichte arbeidstoeleiding. Dat gebeurt op 

verschillende manieren en vanuit verschillende rollen. Als adviseur, projectbegeleider, 

trainer of penvoerder. Met een maatwerkgericht adviestraject of tijdens één van 

onze workshops, trainingen of opleidingen.  

Jaarlijks stromen bijna 7.000 jongeren uit vanuit het praktijkonderwijs en (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Wij gunnen iedereen een plek op de arbeidsmarkt waar hij/zij verder 

kan ontwikkelen en bovenal gelukkig is. Dit is in heel veel gevallen niet zo en daar zijn we 

bij Edunova maar ook bij haar aanverwante organisaties mee bezig.  

 

Functie-eisen 

Je herkent jezelf in de volgende competenties: creatief, authentiek, advies- en 

communicatief vaardig, sociaal, open en enthousiast. Je beschikt over een goed portie 

inlevingsvermogen en bent nieuwsgierig naar het verhaal van de ander.    

Verder vragen wij: 

• Academisch denkniveau; 

• Kennis van onderwijs, coaching en trainen; 

• Affiniteit met onze doelgroep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties maakt onderdeel uit van de 

sollicitatieprocedure.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een prettige werkomgeving. 

Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

pensioenregeling en reiskostenvergoeding. Het betreft een functie voor 24 tot 32 uur 

per week. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling 

afhankelijk van opleiding en ervaring. Je bent flexibel inzetbaar met één vaste vrije dag. 

We werken niet vanuit een vaste standplaats. 

 

Solliciteren 

Voor vragen over de functie en/of de procedure kun je contact opnemen met Nienke 

van Karsen (opleidingsadviseur) op telefoonnummer 06-82654455. 

Solliciteren kan door je motivatie en CV te mailen naar nienke@edunova.nl. 
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