CURRICULUM VITAE VAN GRIETEKE BOSMA
opleidingen
post HBO
Coaching in theorie en praktijk, een opleiding van 8 maanden gevolgd bij
HanzeConnect, Groningen. Diploma behaald in 2006.
post HBO
Kwaliteitsmanagement en organisatieverandering, een opleiding van één jaar
aan de Hanzehogeschool Groningen. Certificaat behaald in 1997.
post HBO
Docent Basis Educatie, een opleiding van anderhalf jaar aan de Hogeschool
Leeuwarden. NT2 was een belangrijk onderdeel. Diploma behaald in 1995.
HBO
Pedagogische Academie, diploma behaald in 1979.
Middelbaar
Onderwijs
HAVO, diploma behaald in 1976.

trainingen/cursussen/congressen
2013
training tot schrijfbeoordelaar, inburgeringsexamen bij het CINOP
2013
masterclass, evaluatie en toetsing in het NT2 onderwijs, Vrije Universiteit,
Amsterdam.
2009 - heden Bijeenkomsten/congressen/intervisie/workshops van de BeroepsVereniging
NT2 en bij het ITTA.
2010 - 2011 Congressen van het ministerie van VROM, proeftuinen van de inburgering
2009
Bureau Land Module Coachen en Tijdlijn
2007
Interculturele jeugdzorg
2002 - 2003 Verschillende congressen op het gebied van intercultureel werken in de GGZ.
2001
Klantgericht werken
2001
Academy of Excellence, train-de-trainers motivatie-training in de USA,
Wisconsin
2001
Interculturele communicatie
1999
Intervisie training (train-de-trainers)
1995
Sociaal competentie model (begeleidingsmethodiek)
1989 - 1990 Boerhave, reisadviseur
1982
Middenstandsdiploma
werkervaring
als zelfstandige:
mei 2014 - heden
Noorderpoort College
NT1 en NT2 docent voor verschillende groepen. Onder anderen bereid ik de
cursisten voor op het nieuwe Inburgeringsexamen.
mei 2013 – heden
Gemeente Tynaarlo
Participatietrajecten. Tien werkzoekenden die in het buitenland geboren zijn
dichter bij de arbeidsmarkt en de Nederlandse samenleving brengen. Dit
gebeurt middels een taalstage en indien wenselijk taallessen. Hetgeen inhoudt
dat ik de stageplaatsen zoek, vervolgens de begeleiding verzorg en indien
nodig individueel, op maat Nederlandse taallessen geef.
mei 2013 – heden
DUO
Schrijfbeoordelaar. Het beoordelen van de schrijfexamens zoals die sinds
2013 afgenomen worden voor het inburgeringsexamen.
april 2010 – heden
Gemeenten, oa: Assen, Tynaarloo, Veendam en Winsum
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Het uitvoeren van: inburgeringstrajecten, lessen Staatsexamen NT2 zowel
programma 1 als 2, trainingen die gericht zijn op taalverhoging en tevens ‘taal
op de werkvloer’. Ook geef ik individuele trainingen die gericht zijn op de
uitspraak en de presentatie.
In totaal, op dit moment zo’n 90 trajecten verzorgd of aan het verzorgen.
Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen besteed ik sinds 2011, onder mijn
naam trajecten uit aan andere docenten. Deze docenten worden begeleid in
de methodiek die ik hanteer.
31 juli 2012 – heden
Stenden Hogeschool
Zomer- en wintercursussen. Twee keer per jaar Duitse studenten, gedurende
4 weken opleiden naar het Staatsexamen NT2 programma II. De studenten
starten na deze taaltraining met de PABO.
september 2011 – januari 2014
Drenthe College
NT2 docent, groepstrainingen. De cursisten starten met niveau A1 of A2 en
worden toegeleid naar niveau A2, B1 of B2 (staatsexamens).
september 2012 – januari 2014
EMCO (Trainings- en Diagnose Centrum) via Drenthe College
Presentatie/communicatie/sollicitatietraining. Het betreft een empowermenttraining (die ik heb ontwikkeld) er is een maandelijkse start: 12 dagdelen
gedurende 4 weken, de doelgroep bestaat uit mensen die onlangs hun baan
zijn kwijtgeraakt. Het niveau is van hoog- tot laagopgeleid.
januari 2010 – januari 2012
Sosio na Trabou
Taalondersteuning en studievaardigheden aan cliënten van het Groninger
project: “Rijden voor je werk”. Het betrof het behalen van de theorie examens
voor rijbewijs B, C en D.
augustus 2009 – mei 2012
Sociale Zaken, Gemeente Hoogeveen
Voor deze Gemeente voerde ik in 2009 een participatie-project uit. Het betrof
20 groepsbijeenkomsten voor 10 oudere allochtone vrouwen, die geactiveerd
werden naar (duurzaam) vrijwilligerswerk.
In maart 2011 zijn er opnieuw, vanwege de succesvolle aanpak, 10
participatie-trajecten gestart.
Ook voerde ik voor deze Gemeente, individuele reïntegratie-tajecten uit.
april 2010 – september 2010
Drenthe College, EVC Centrum en Educatie
Ik was assessor voor het EVC- traject voor gastouders
2008 - mei 2010
Cvites
Bij dit reïntegratiebedrijf ontwikkelde ik en gaf ik een training aan
werkzoekenden die onlangs hun baan kwijt zijn geraakt of op korte termijn
geen werk hebben. Empowerment en mobiliteit stonden centraal in deze
trainingen. (Ik heb 10 trainingen van 8 dagdelen gegeven, voor in totaal
ongeveer 120 mensen)
maart 2009 – juli 2009 en februari 2011 – mei 2011
Sociale Zaken, Gemeente Hoogeveen
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Voor deze Gemeente stelde ik uitgebreide diagnoses op voor vrouwen die in
het buitenland geboren zijn. Het betreft diagnoses over de afstand tot de
arbeidsmarkt.
september 2008 – augustus 2009
Agens De Werkende Kracht BV
Dit bedrijf voerde voor de Gemeente Groningen trajecten ihkv de Wet
Inburgering uit. Ik gaf hier inburgeringslessen (in totaal ongeveer 50 personen
begeleid naar het inburgeringsexamen).
februari 2009
NMT Bij dit bedrijf (Neuro Motorische Training) heb ik geassisteerd tijdens het
schrijven van een offerte voor een openbare aanbesteding. Het betrof de
aanbesteding van de Gemeente Groningen, Dienst SoZaWe, Zorgwijs met
participatie trajecten.
augustus/september 2008
Sosio na Trabou Voor dit (reïntegratie)bedrijf schreef ik een offerte voor het
Mentorproject. Het betrof een openbare aanbesteding van de Gemeente
Groningen, Dienst Sociale Zaken en Werk /SoZaWe.
2003 mei 2008

in loondienst:
CVITES
Adviseur / trainer Bij dit reïntegratiebedrijf was ik mede-verantwoordelijk voor
de Oudkomersregeling en vanaf 2007 voor de Wet Inburgering. In totaal
begeleidde ik 310 mensen. Trajecten waarbij de Nederlandse taal
gecombineerd wordt met een reïntegratie-traject. Ik droeg zorg voor de
werving, hield de intakes en kocht vervolgens bij verschillende ROC’s of
particuliere bureaus een taaltraject in. Ook adviseerde ik Sociale Diensten
over reïntegratie trajecten. Om daarna de deelnemers gedurende één jaar te
begeleiden.Ik gaf daarnaast empowerment-trainingen aan hoogopgeleide
allochtonen.

2002 - 2003 Dr. S. van Mesdagkliniek
Docent / trainer Hier gaf ik les aan patiënten die onder de TBS-maatregel
vallen. Ik gaf in verschillende vakken onderwijs, zoals Nederlands, digitale
vaardigheden, technische vakken i.h.k. van een BBL opleiding. Daarnaast heb
ik een training Loopbaan-oriëntatie ontwikkeld en uitgevoerd.
1990 - 2002

WHIB / Werkprojecten Groningen (nu Werkpro)
De volgende functies heb ik bij deze organisatie vervuld:
2001 - 2002 Coördinator Trainingscentrum
1996 - 1999 Coördinator kwaliteitsbeleid
1990 – 2001 Projectbegeleider/docent/trainer

1989 - 1991

Humanitas
Docent

1988 - 1989

Firma Leest
Bedrijfsleider/verkoper

1981 - 1988

Horeca
Serveerster/bedrijfsleider

1979 – 1982 Basisscholen
Invalkracht
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