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Wat is mijn rol als docent?

Een goede voorbereiding is essentieel 
voor een effectieve sollicitatietraining. 
Omdat JINC zelf niet in contact komt met 
de leerlingen van uw school,  
speelt u een belangrijke rol bij de voor-
bereiding. Hieronder volgt een aantal 
aandachtspunten voor het schrijven van 
de brieven en cv’s met de leerlingen.

 Vacatures uitzoeken 
(6 weken van tevoren)  
Het is belangrijk dat elke leerling sollici-
teert op een functie die past bij zijn of 
haar niveau en interesse. Dit maakt de 
rollenspellen realistisch. De leerling kan 
dan beter motiveren waarom hij of zij dit 
graag wil en geschikt is voor de functie. 
Het kan gaan om een stageplek of (bij)
baan op vmbo of mbo startersniveau 
(zonder vereiste werkervaring).  
Hoe meer verschillende vacatures er 
gebruikt worden, hoe afwisselender  
en leerzamer de training is. 

 Brieven/cv’s schrijven 
(5 weken van tevoren)  
Van JINC ontvangt u lesmateriaal dat 
handvatten biedt om de brieven en cv’s 
met de leerlingen te schrijven. Iedere 
leerling maakt een sollicitatiebrief  
en cv op basis van de uitgezochte 
vacature.  Werkervaring of opleidingen 
verzinnen is niet de bedoeling, omdat de 
leerling zich dan niet in de situatie kan 
verplaatsen.

Brieven/cv’s/vacatures inleveren  
(3 weken van te voren)  
De coördinator van het project op school 
stuurt de brieven, cv’s en vacatures naar 
JINC. U kunt alles dus aan hem of haar 
mailen. Lever slim aan; zorg dat brief,  

cv en vacature in één document staan 
en geef het document de naam van de 
leerling. JINC verwerkt alle brieven, cv’s 
en vacatures tot een informatiepakket 
voor de trainers zodat zij gericht 
feedback kunnen geven.

Opfrissen (1 dag van tevoren) 
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is 
om het geheugen van de  leerlingen kort 
vóór de sollicitatietraining op te frissen 
door hen hun brief nog een keer te laten 
lezen. Ook kunt u alvast kort vertellen 
wat hen te wachten staat (professionals 
uit het bedrijfsleven komen naar school 
om rollenspellen te oefenen).  

 Training zelf  
Zorg dat de leerlingen een kopie van hun 
brief, cv en vacature hebben. Bij iedere 
training is een begeleidend docent aan-
wezig om de orde te handhaven. Deze 
docent is bij voorkeur een vaste docent 
van de leerlingen. 

Evaluatie  
JINC evalueert de trainingen graag met 
de docenten én sollicitatietrainers.  
Mocht u bij een van de trainingen  
aanwezig zijn, dan ontvangt u dit  
evaluatieformulier ter plekke of na  
afloop digitaal. JINC waardeert uw  
feedback enorm. 

Op onder andere deze websites 
zijn vacatures te vinden: 
www.bijbanen.nl,  
www.scholierenwerk.nl,  
www.stages.nl en  
www.stagemarkt.nl.

Sollicitatietraining

Het project Sollicitatietraining is 
bedoeld voor vmbo-leerlingen  
uit de 3e en 4e klas en praktijkschool-
leerlingen. (Personeels)managers 
uit het bedrijfsleven komen naar de 
klas, waar ze de jongeren in circa 
75 minuten de kneepjes van het 
solliciteren leren, zoals een goede 
handdruk, oogcontact en de juiste 
voorbereiding. 

Centraal in de training staat het 
oefenen van sollicitatiegesprekken 
in rollenspellen. Met vijf leerlingen 
wordt een ‘echt’ gesprek gevoerd. 
Alle leerlingen hebben een actieve 
rol: ze observeren elkaar en geven 
feedback. Op basis van de gesprekken 
en observaties zullen de belangrijkste 
sollicitatietips de revue passeren.

Sollicitatietraining is een initiatief van 
JINC. JINC helpt jongeren op weg naar 
een goede start op de arbeidsmarkt: 
door beroepsoriëntatie op de werk-
vloer, het aanleren van (sociale) 
vaardigheden en workshops over 
ondernemerschap. Hiermee worden 
jaarlijks ruim 40.000 leerlingen van  
de basisschool en het vmbo bereikt.  
Het doel: een juiste studiekeuze, 
minder kans op schooluitval en beter 
zicht op werk.
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