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Het CV 
 
Doel 
Het CV is jouw visitekaartje, sterker nog het is jouw marketinginstrument. Het moet verzorgd zijn 
en de indeling moet helder en overzichtelijk zijn. Met deze tool kun je zelfstandig een CV opstellen. 
 
Het CV 
Het doel van je CV is dat de lezer, de selecteur, heel snel kan zien of je iemand bent met wie een 
nader gesprek interessant kan zijn. Het CV moet dus antwoord geven op vragen van de selecteur. 
Verplaats je in de lezer, in de organisatie en de functie die wordt aangeboden of die je zoekt. Zo 
krijg je duidelijk wat de lezer en de organisatie belangrijk vinden. 
 
Besef dat als er op dit moment een vacature is, het betreffende bedrijf een 'zorg' heeft. Jij neemt 
deze zorg weg door jouw kennis, ervaring en competenties in te zetten binnen deze organisatie. 
 
Wees kritisch ten opzichte van jezelf. Lees je CV met de ogen van de selecteur en vraag jezelf af: 
nodig ik deze sollicitant uit voor een kennismaking? 
 
Tips voor het opstellen van een CV 
 

1. Je CV is simpel en duidelijk en heeft korte zinnen. 
2. Maximaal 2 A4'tjes, eenzijdig bedrukt. 
3. Zorg voor een positief en passend persoonsprofiel. 
4. De indeling is duidelijk en herkenbaar; maak tussenkopjes. 
5. Je CV is onderscheidend. 
6. Solliciteer je op 3 typen banen? Maak dan 3 CV’s aansluitend op de vraag in elke vacature. 
7. Houd er rekening mee dat in een sollicitatiegesprek je CV in hoge mate de agenda van het 

gesprek bepaalt. 
8. De beschrijving van je arbeidsverleden begint doorgaans bij je huidige functie. 

Onderbouw de informatie over vroegere functies en je capaciteiten met concrete 
resultaten- en verantwoordelijkheden. 

9. Speel met de volgorde van (sub)kopjes, zodat het meest relevante het eerst in beeld komt 
en op de eerste bladzijde staat. 

10. Vermijd vakjargon en afkortingen. 
11. Laat geen 'gaten' in de tijd vallen. Doe niet geheimzinnig over een lange reis of een 

afgebroken studie. 
12. Overdrijf niet. Wat je beschrijft moet wel overeenkomen met de werkelijkheid. 
13. Zorg voor een foutloze tekst. 

 
 
Een onderscheidend CV samenstellen 
 
Een CV bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 
• personalia 
• persoonsprofiel 
• werkervaring 
• opleiding 
• nevenwerkzaamheden 
• specifieke kennis (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, etc.) 
• talenkennis 
• vrije tijd/hobby’s 
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Opbouw van de onderdelen 
 
Personalia en foto 
Naam, inclusief voorletters en titel als gewenst 
Roepnaam, afhankelijk van het soort organisatie 
Adres  
Postcode, woonplaats 
(Mobiel) Telefoonnummer  
E-mailadres 
LinkedIn hyperlink 
Geboortedatum 
 
Facultatief, als het voor de werkgever interessant is: 
Burgerlijke staat 
Rijbewijs, als dit nodig is voor de functie 
 
Persoonsprofiel/competenties 
Een kort stukje tekst met je specifieke eigenschappen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat het 
positief is beschreven en dat je jezelf erin herkent. Geen pure opsomming van kwaliteiten. 
 
Werkervaring 

• Begin bij je huidige/laatste werkgever of meeste relevante werkervaring. 
• Vermeld alleen jaartallen, geen maanden. 
• Noem per periode de werkgever en de functie, maar geen vakjargon. 
• Noem per functie de meest essentiële taken en verantwoordelijkheden en liefst resultaten. 
• Vermeld het meeste over de recente functie. Over de werkervaring langer dan 10 jaar 

geleden kun je korter zijn. 
• Heb je meerdere functies in een organisatie vervuld, beschrijf dan iedere functie apart. 
• Niet alleen betaald werk, maar ook vrijwilligerswerk en stages behoren tot de 

werkervaring. Het gaat er niet om onder welke voorwaarden je hebt gewerkt, maar wat je 
hebt gedaan. 

 
Opleiding 

• Per opleiding of cursus geef je aan: 
o eindjaar (als je erg snel was periode erbij) 
o naam van de opleiding of cursus 
o diploma of certificaat behaald 

• De laatstgevolgde opleiding zet je bovenaan. 
• De lagere school of basisschool hoef je niet te vermelden; er wordt van uitgegaan dat 

iedereen deze heeft gevolgd. 
• Vermeld bijzondere prestaties, bijvoorbeeld: zeer korte studieduur, in de avonduren 

gestudeerd, etc. 
• Herhalingscursussen, bijv. Bedrijfshulpverlening, alleen vermelden met aanvang en 

laatstgevolgde cursus. 
• Kortdurende cursussen ten behoeve van automatiseringssystemen samenvoegen. 
• Vermeld niet dat je van plan bent te gaan studeren, tenzij dit past bij de functie waarop je 

solliciteert. 
• Vermeld de opleiding of studie waar je mee bezig bent, met de eventuele datum van 

afronding. 
• Als je bent gezakt of je opleiding niet hebt afgemaakt, vermeld dan alleen het aantal jaren 

dat je de opleiding hebt gevolgd. Achter de studienaam kun je eventueel vermelden: 
(voortijdig afgebroken). Let wel op consistentie, dus dan bij de overige opleidingen ook 
geen diploma vermelden. 
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Specifieke kennis 
Dit kan jouw waarde op de arbeidsmarkt bepalen en is het waard om te vermelden. 
 
Talenkennis 
Alleen vermelden als de kwalificatie redelijk tot uitstekend kan worden gegeven. Een taal die 
voldoet aan de kwalificatie 'matig' of 'slecht' vermeld je niet, tenzij daarom wordt gevraagd. 
 
Vrije tijd/hobby’s 

• Vermeld alleen die hobby’s en activiteiten waarover je een goed verhaal kunt vertellen. 
• Wees voorzichtig met politieke, ondernemingsraad- en vakbondsactiviteiten. 
• Maatschappelijke (bestuurs)functies kun je wel vermelden, met name die functies die 

belangrijk zijn geweest voor jouw ontwikkeling. 
 
Algemeen 

• Hier kun je bijvoorbeeld zelfgeschreven publicaties vermelden. 
• Nevenfuncties die bij een functie behoren vermeld je onder 'Werkervaring'. 

 
Pasfoto 
Een van de mogelijkheden om je CV onderscheidend te maken, is het plaatsen van een foto. Zorg 
wel dat het een zakelijke en passende foto is. 
 
Tips 

• Maak een basis CV waarin alles staat. 
• Naar aanleiding van de advertentie kun je dan selecteren.  
• Een CV maak je nooit langer dan 2 A4'tjes, tenzij je projectmatig werk doet. 
• Zorg dat je SMART maakt wat je hebt bereikt. 

 


