
Sollicitatietraining klas 3 

 

Op dinsdag 29 oktober volgen alle leerlingen van klas 3 de sollicitatietraining. Tijdens 

deze training leren de leerlingen hoe zij op een goede manier een sollicitatiegesprek 

voeren. De training wordt gegeven door mensen uit het bedrijfsleven. 

 

Ter voorbereiding op de training hebben alle leerlingen een sollicitatiebrief en CV 

gemaakt. De trainers lezen deze brieven, zodat zij tijdens de training met de leerling in 

gesprek kunnen gaan over de brief. Naast het aanleren van vaardigheden voor het 

voeren van een sollicitatiegesprek, krijgen de leerlingen ook tips om hun CV en 

sollicitatiebrief te verbeteren.  

 

Dit jaar wordt de sollicitatietraining voor de tweede keer op het Broeckland College 

georganiseerd. Vorig jaar was de training een groot succes. Na de training kunnen de 

leerlingen hun nieuwe vaardigheden inzetten tijdens het solliciteren naar een stageplaats 

of bijbaantje.  

 

Iedere klas wordt in twee groepen verdeeld, waardoor er een kleine groep ontstaat voor 

de training. Het rooster voor de training staat hieronder. Er is tijdens ronde 2 geen pauze 

tussen het 3e en 4e lesuur. De training duurt tot 11.45u, daarna is er tijd om pauze te 

houden. Kijk voor het rooster van de overige uren in Magister. Van jouw docent 

Nederlands hoor je in welke groep je bent ingedeeld. Wij hebben er alle vertrouwen in 

dat het weer een geslaagde ochtend wordt! 

 

Ronde 1 

1e en 2e uur B31 deel 1 

1e en 2e uur B31 deel 2 

1e en 2e uur B32 deel 1 

1e en 2e uur B32 deel 2 

1e en 2e uur B33 deel 1 

1e en 2e uur B33 deel 2 

1e en 2e uur B34 deel 1 

1e en 2e uur B34 deel 2 

 

Ronde 2 

3e en 4e uur B35 deel 1 

3e en 4e uur B35 deel 2  

3e en 4e uur K31 deel 1 

3e en 4e uur K31 deel 2 

3e en 4e uur K32 deel 1 

3e en 4e uur K32 deel 3 

3e en 4e uur T31 deel 1 

3e en 4e uur T31 deel 2 (+ een aantal 

leerlingen uit K32) 

 

 

Voor meer informatie over Jinc en de sollicitatietraining: https://www.jinc.nl/ons-

werk/projecten/sollicitatietraining/ 
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