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Wat is IKS!
IKS! staat voor Ik Kan Solliciteren!, en is een initiatief van PiT! HR Specialists waarbij
praktische workshops worden gegeven over solliciteren. Wat blijkt, solliciteren is leuk!
Tijdens de workshops leren de scholieren en studenten hoe zij zich het beste kunnen
voorbereiden. Hoe zitten zij zelf in elkaar en hoe beschrijven of verwoorden zij hun
persoonlijkheid. Ze krijgen handvaten voor het schrijven van brieven, opstellen van CV’s
en ervaren waar ze op moeten letten bij sollicitatiegesprekken. Er worden grappige
anekdotes uit de praktijk verteld en ze krijgen tips over houding en kleding.
Voor wie is IKS!
De IKS! workshops zijn specifiek voor scholieren en studenten van 15 tot 24 jaar die nu
of in de nabije toekomst op zoek gaan naar een stage- of werkplek. Door de inhoud van
het IKS! traject zijn zij beter voorbereid op het solliciteren, het voeren van gesprekken
en wordt de kans aanzienlijk groter om een sollicitatiegesprek succesvol af te ronden.
Inhoud IKS! basis workshops
Het IKS! traject bestaat uit 3 workshops. Tijdens de workshops staan onderstaande
onderwerpen centraal.
Workshop 1 Tips & Tricks:
- Welke vorm van solliciteren pas ik toe;
- Wat zijn de basisregels waar ik op moet letten.
Workshop 2 Sollicitatiebrief en CV:
- Wat schrijf ik in een brief en hoe val ik positief op;
- Wat zet ik in een CV en wat niet.
Workshop 3 Het sollicitatiegesprek:
- Wat ga ik een sollicitatiegesprek vertellen en wat wil ik vragen;
- Welke reactie kan ik van een organisatie verwachten;
- Hoe word ik beoordeeld.
De praktische kant van de workshop word nog eens extra benadrukt door het actief
schrijven van sollicitatiebrieven, opstellen van CV’s en voeren van sollicitatiegesprekken
door rollenspellen.
De IKS! workshops vinden vaak plaats tijdens de lesuren Nederlands en
Maatschappijleer. Op tweetalige opleidingen wordt vaak gekozen voor de lesuren Engels.
Inhoud IKS! workshop ‘De Traktatie’
Mochten de basis workshops niet binnen het lesprogramma in te plannen zijn, dan
bestaat er ook de mogelijkheid gebruik te maken van ‘De Traktatie’. Bij ‘De Traktatie’
staan de Tips & Tricks gedurende 1,5 uur centraal. Uit praktijk blijkt dit bijvoorbeeld een
uitstekende aanvulling te zijn voor scholieren en studenten die reeds stage lopen of enige
werkervaring hebben. ‘De Traktatie’ wordt bij deze groep vaak ingezet tijdens
terugkomdagen.

Waarom IKS! workshops
De grote voordelen van het IKS! traject zijn:
- alle geleerde vaardigheden zijn per direct toepasbaar;
- interessant voor zowel scholieren en studenten met als zonder werkervaring;
- door individuele oefeningen kunnen specifieke voorkeuren / persoonlijke onzekerheden
geoefend worden;
- de scholieren en studenten krijgen directe feedback;
- professionele begeleiding;
- de scholieren en studenten zijn beter voorbereid en dus zelfverzekerder.
Kosten
De samenstelling van de groep varieert van 8 tot 20 personen. Het IKS! traject bestaat
uit 3 workshops van 1 lesuur. De prijs voor het complete IKS! traject is € 1.500,00
exclusief BTW en lesmateriaal. Het bedrag is inclusief inventarisatiegesprek,
samenstellen inhoud lesmateriaal, trainer / spreker en reiskosten. De workshops dienen
binnen 1 lesjaar afgenomen te worden.
De kosten voor ‘De Traktatie’ zijn € 500,00 exclusief BTW. Het bedrag is inclusief
inventarisatiegesprek, lesmateriaal, trainer / spreker en reiskosten. Op onze diensten en
producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Referenties
“Wij zijn erg enthousiast over de reeds behaalde resultaten. Onze studenten zijn zich in
korte tijd bewust geworden van het proces rondom solliciteren en de meerwaarde van
het goed inzetten van dit traject.” Aldus Henk Mathlener, docent Mens en Maatschappij
OSG De Meergronden Almere.
“Hartelijk dank voor je omvangrijke presentatie op de stageterugkomdag van onze 3e
jaars studenten. De studenten hebben het onderwerp, de diverse aspecten en vooral ook
het enthousiasme waarmee gepresenteerd werd zeer gewaardeerd. Ze geven aan dat het
goed is om in deze fase van de studie bij solliciteren stil te staan en het voor jezelf weer
eens op een betere manier onder de loep te nemen. Door de levendigheid en de snelheid
was er geen tijd om te verslappen.” Hogeschool van Utrecht, Dick van ‘t Hof, Coördinator
Praktijkbureau Opleiding Digitale Communicatie.
Contact
Wilt u meer weten over IKS! of heeft u interesse in een workshop op uw school? Neem
dan contact op met Marie Anne Borst of Marloes Egberts via +31(0)346 712 330 of
e-mail naar: info@pithr.com.

