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JINC

Te veel jongeren vallen uit op het (v)mbo. Ze maken een verkeerde studiekeuze 
of slagen er niet in hun stage af te ronden. Vaak groeien deze jongeren op 
in wijken met sociaal-economische achterstand en weinig rolmodellen. Dit 
biedt hen minder kansen zich te ontplooien: persoonlijk, maatschappelijk en 
economisch.

JINC laat jongeren van 8 tot 16 jaar ervaren wat er te koop is op de arbeidsmarkt 
en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Met de projecten van JINC 
worden jaarlijks duizenden leerlingen van de basisschool en het vmbo bereikt. 
Het doel: een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht op 
werk.

JINC is een vereniging die grotendeels wordt gefinancierd door het 
bedrijfsleven. Ruim 1.000 bedrijven en instellingen hebben zich (financieel) 
verbonden aan JINC. Ze stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, 
bijvoorbeeld als trainer of als coach.

De structurele bijdrage van bedrijven zorgt ervoor dat JINC niet afhankelijk 
is van subsidies. Hierdoor is het mogelijk snel en slagvaardig te opereren. 
Projecten zijn er niet voor even, maar kennen continuïteit. JINC is in 2003 
opgericht.

Sollicitatietraining in het kort    

Voor het project Sollicitatietraining komen 
professionals uit het bedrijfsleven naar school 
om de leerlingen de kneepjes van het sollici-
teren bij te brengen. Doel is om de leerlingen 
voor te bereiden op het vinden van een stage-
plek of bijbaan (bereik: ca. 7.800 leerlingen in 
acht steden).

Hoe het werkt
Leerlingen maken van tevoren op school een 
sollicitatiebrief en cv. Ongeveer vijf leerlingen 
krijgen tijdens de training de kans om een 
sollicitatiegesprekje te oefenen. Tijdens dit  
rollenspel komen zowel sociale vaardigheden  
als motivatie aan bod. De andere leerlingen 
hebben ook een rol: zij observeren het ge-
sprek met behulp van observatieformulieren 
en geven feedback. Bij iedere training is een 
docent of begeleider aanwezig om - indien 
nodig - de orde te handhaven.

De trainers
Iedere sollicitatietraining wordt vrijwillig
gegeven door twee professionals uit het 
bedrijfsleven. JINC zorgt ervoor dat dat 
de sector van de trainers zoveel mogelijk
aansluit op de richting die de leerlingen
eventueel hebben gekozen.
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Om de Sollicitatietraining succesvol te laten  
verlopen, is een goede voorbereiding essentieel.  
Hieronder staat stapsgewijs wat er wanneer van 
uw school verwacht wordt in de aanloop naar 
de sollicitatietrainingen.  

1  Informeren betrokken docenten 
  8-12 weken van tevoren

Om de ‘sollicitatie’ zo echt mogelijk te maken, 
bereiden de leerlingen de training voor door 
een brief en cv te maken. Wij komen graag 
langs om de betrokken docenten uitleg te 
geven.  

Als de brieven en cv’s gemaakt zijn, verzamelt
u deze en stuurt ze op naar JINC. Na ontvangst
verwerkt JINC de brieven, cv’s en vacatures tot 
informatiepakketten voor trainers. Het pakket 
bevat alle informatie die een trainer nodig heeft 
om de training voor te bereiden. De trainers 
lezen de brieven dan ook voorafgaand aan de 
sollicitatietraining.  

2 Regelen klaslokalen en begeleidende 
 docenten
 4 weken van tevoren

De sollicitatietraining vindt plaats op school. 
Het is handig een paar weken van tevoren de 
lokalen hiervoor te reserveren. Deze lokalen 
moeten voldoende ruimte voor de training 
bieden (zie voorbeeld op pagina 5). 

Tijdens de training is in elk lokaal een docent 
aanwezig om de orde te handhaven. De trainers
kunnen zich hierdoor volledig richten op de 
training zelf en hoeven niet te corrigeren.  
Deze docent is bij voorkeur een vaste docent 
van de leerlingen. 

3 Opsturen brieven en cv’s
 3 weken van tevoren

U bent verantwoordelijk voor het tijdig verstu-
ren van de brieven, cv’s en vacatures. Deadline 
heeft u vooraf afgesproken met JINC. Van JINC 
ontvangt u voorafgaand aan de training alle 
nodige informatie per mail inclusief voor elke 
training een groepsindelingsformulier. Hierop 
kunt u per groep de namen van de leerlingen 
noteren.

De brieven, cv’s en vacatures van de leerlingen 
verzamelt u en verstuurt u per mail naar JINC. 
Per groep mailt u het groepsindelingsformulier 
en de brieven en cv́ s van leerlingen uit die 
groep. Vinden er op uw school 10 trainingen 
plaats? Dan ontvangen wij ook 10 mailtjes. 

Voorafgaand aan de trainingen
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 “ De setting van de sollicitatietraining vind ik super.  

De professionals uit het bedrijfsleven dragen veel 

tips en voorbeelden aan uit de praktijk. Dat maakt de 

sollicitatietraining zo realistisch.”  

docent, Globe College Utrecht

Trainers maken vaak hun eigen tijd vrij voor 
het geven van deze trainingen en stellen het 
dan ook zeer op prijs als de dag goed geregeld 
is. 

1 Inrichting lokaal
– Om de training zo effectief mogelijk te laten 

verlopen, vragen wij u het lokaal zo in te 
richten als op het voorbeeld hiernaast.

– U kunt de formulieren met de namen van de 
trainers, docenten en leerlingen op de deur  
van het lokaal hangen zodat iedereen weet  
waar hij of zij moet zijn. 

– Trainers en leerlingen maken aan het begin-
van de training een naambordje. Zorg dat  
hiervoor A4-tjes en stiften klaarliggen. 

– Het is fijn als er water voor de trainers is. 

2 Ontvangst trainers
– Het is fijn als de receptie weet hoe laat de 

sollicitatietrainers komen en waar zij zich 
verzamelen. 

– Verwelkom de trainers met een kop koffie 
of thee in een rustige, centrale ruimte. 

– De trainers vinden het interessant om iets  
over de school en leerlingen te horen.  
U kunt hen hierover kort iets vertellen. 

3 Pauze en afronding
Tussen de twee rondes vindt een korte pauze 
plaats. Deze kan benut worden om een kop 
koffie of thee te drinken, maar ook om de 
eerste ervaringen te horen en eventuele 
vragen te beantwoorden. Na de training is het 
leuk om nog even na te praten (evt. met een 
broodje) en de trainer te bedanken. 

De dag zelf

tafe
l

deur

trainers
sollicitant
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Het is de bedoeling dat leerlingen zelf 
een vacature uitzoeken die past bij hun
niveau. Waar moet ik aan denken?
Met een passend niveau wordt bedoeld:  
een vacature voor een stageplek, bijbaan  
of startersfunctie op mbo-niveau zonder 
vereiste werkervaring. Het is goed om de 
leerlingen zelf een vacature uit te laten kiezen, 
omdat ze dan oprechte interesse hebben in  
de functie. Hierdoor worden de rollenspellen 
realistischer. U kunt zelf ook vacatures uit- 
zoeken. Zorg dan voor voldoende variatie.  
Als veel leerlingen op dezelfde vacature  
solliciteren, wordt de training eentonig en 
daardoor saai. JINC heeft op verzoek ook  
vacatures beschikbaar. 

Tips, kijk voor vacatures op: 
www.bijbanen.nl
www.scholierenwerk.nl
www.stages.nl
www.stagemarkt.nl

Veelgestelde  
vragen
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Veelgestelde  
vragen

Hebben jullie een voorbeeldbrief of cv?
JINC biedt docenten handvatten voor het 
schrijven van een brief en cv in de vorm van 
lesmateriaal. Wij mailen dit aan u zodat de 
docenten hiermee aan de slag kunnen.  
De onderdelen zijn optioneel. Voor praktijk-
scholen en zmok-scholen hebben we een solli-
citatieformulier dat leerlingen digitaal kunnen 
invullen en vervolgens kunnen uitprinten.

Wat moet ik doen als de brieven van de
leerlingen niet compleet zijn?
Het is helaas niet mogelijk om brieven en
cv’s na te sturen, aangezien wij deze aan de 
trainers sturen. Probeer hierom alles com-
pleet en op tijd aan te leveren. Mocht een 
aantal leerlingen de brief en/of cv niet op tijd 
hebben ingeleverd, dan kunnen zij deze zelf 
meenemen naar de training. 

Ik red het niet om de brieven op tijd aan te
leveren. Wat moet ik doen?
Neemt u alstublieft zo snel mogelijk contact 
op met uw contactpersoon van JINC, zodat wij 
kunnen meedenken over een oplossing. De 
brieven zijn van groot belang voor de kwaliteit 
van de training; zonder kunnen de trainers 
zich niet goed voorbereiden. 

Wat gebeurt er met de brieven nadat ik  
ze naar JINC heb opgestuurd?
Wij maken informatiepakketten voor de trai-
ners zodat zij zich op kunnen voorbereiden. 
In deze pakketten zitten o.a. de brieven, cv’s 
en vacatures, een handleiding met informatie 
over de leerlingen, de opbouw van de training 
en tips om het tot een succes te maken.  
  
Is het ook mogelijk om de training te
houden in de aula of een computerlokaal?
Nee, helaas is dit niet mogelijk. In een aula 
is het vaak rumoerig en dat leidt zowel de 
leerlingen als de trainers af. Een computer-
lokaal is meestal niet geschikt, aangezien de 
opstelling (zie pagina 5) er niet in past.  
Mocht u ergens over twijfelen, bel ons gerust. 

Wat doe ik als ik ziek word en de  
voorbereiding daardoor niet kan  
begeleiden en coördineren?
Zorg dat u de werkzaamheden goed over-
draagt aan een collega en zorg dat JINC hier-
van op de hoogte is. Wij kunnen dan op tijd op 
school zijn om uw collega bij te staan.

Kan ik voorkeuren opgeven voor de  
sectoren waarin de trainers werkzaam 
zijn?
Ja, dat kan zeker. Als u uw voorkeuren op tijd 
aan ons doorgeeft, dan houden wij hier zoveel 
mogelijk rekening mee. 

“ Het was een leuke ervaring om met zo’n groep 

jongeren te werken. Naar mijn gevoel had ik met 

een model-klas te maken, maar de leraar beweer-

de het tegendeel. Niks van gemerkt, vreemde 

ogen dwingen blijkbaar!”  

Rick van der Horst, Schiphol Group 
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8-12 weken voor de training
❑		Afspraak maken met JINC voor  

briefingsbijeenkomst docenten
❑		Briefingsbijeenkomst JINC: alle docenten 

worden door JINC geïnformeerd
❑		Leerlingen schrijven sollicitatiebrief en cv

4 weken voor de training
❑		Klaslokalen reserveren
❑		Begeleidende docenten regelen
❑		Back-up plan maken voor als u ziek bent op de dag 

van de sollicitatietrainingen

3 weken voor de training
❑		Alle groepsindelingsformulieren invullen
	 	(met namen van leerlingen)
❑		Brieven, cv’s en vacatures versturen

1 dag voor de training
❑		Receptie inlichten over komst trainers
❑		Herinneren begeleidende docenten

Op de dag van de training 
❑		Lokalen opstellen in u-vorm
❑		In ieder lokaal water voor trainers 
❑		Naambordjes (A4-tjes en stiften) voor 

trainers en leerlingen klaarleggen
❑		Namenlijsten op deuren lokalen hangen
❑		Trainers verwelkomen met koffie/thee, 

iets vertellen over school
❑		Trainers bedanken voor tijd en enthousiasme
 
Na de training
❑		Evaluatieformulieren invullen (ontvangt u per mail  

van uw contactpersoon)

Checklist voor  
het project  
Sollicitatietraining
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