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Check je CV 
 
1. Voorbereiding: analyseer jezelf en functie/bedrijf  

 

 Wat wil de werkgever weten? Arceer in de vacature de kernwoorden die belangrijk zijn.  

 Wat wil je dat de werkgever weet over jou na het lezen van jouw CV? Schrijf 3 punten op.  
 

1. 
2. 
3. 

 

2. Eerste indruk: makkelijk te scannen & belangrijke info eerst  
 

 Max. 2 pagina’s - behalve voor onderzoeksfuncties bij universiteiten, dan voeg je ook eventuele publicaties, 
presentaties, beurzen en –prijzen toe en mag je CV dus wat langer zijn  

 Sluit aan op de uitstraling van het bedrijf en kies iets wat bij jou past: bijv. qua lay-out, 
kleurgebruik, taalgebruik (traditionele organisatie/functie = traditioneel CV vs. creatieve/jonge 
organisatie/functie = creatiever CV > canva.com).  

 Makkelijk te scannen: zorg voor een overzichtelijke lay-out met consistente stijl > consequent met 
inspringen (tab), bold/kleur voor kopjes, niet teveel variatie qua kleuren en lettertypes, cursief of een 
lettertype met ‘schreef’ (serif) leest minder prettig  

 Belangrijke info springt in ’t oog: qua volgorde, kopjes, dikgedrukt  
 Raken belangrijke ervaringen ondergesneeuwd in een lijst? Kijk dan of je bepaalde kopjes kunt 

uitsplitsen en kopjes kunt toevoegen, bijvoorbeeld: ‘studiegerelateerde werkervaring’ vs ‘overige 
werkervaring’ vs ‘stages’, ‘opleidingen’ ‘aanvullende trainingen en cursussen’, ‘congressen’, ‘prijzen’ of vat 
bijbaantjes samen onder “Overige bijbanen in [sector A] en [sector B]”.  

 Afleiding weglaten: dingen die ‘logisch’ zijn (kan zijn: nationaliteit, geslacht, propedeuse behaald), niet-
relevante info (kan zijn: talenkennis, software-kennis), onnodige herhalingen, lange uitleg 
(=motivatiebrief), 1 los woord op een regel.  

 Actieve en to-the-point schrijfstijl: i.p.v. “onderzoek gedaan naar”(dus in verleden tijd/ voltooid 
verleden tijd-lang) schrijf je “onderzoek naar” (tegenwoordige tijd-kort). Schrijf in beknopte bewoording 
(steekwoorden), zo min mogelijk hele zinnen. 

 
To do: 
 
 

 
3. Persoonlijke gegevens / Personalia  
 

 Voor- en achternaam  

 Adres (op 1 regel)  

 Telefoonnummer  

 E-mailadres (zakelijk en niet studentaccount)   
 
 

 

Eventueel:  
 Geboortedatum en –plaats (op 1 regel) 

 (Aangepaste) URL naar LinkedIn-profiel/logo  

 Rijbewijs  

 (Professionele) foto indien aansluitend bij  
bedrijfsuitstraling  

To do: 
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4. Eventueel: Persoonlijk profiel / Over mij  
Voordeel persoonlijk verhaaltje: geeft lezer focus / rode draad > sturen op wat je hen wilt laten zien. 

 

 In 3 zinnen of steekwoorden wie je bent, wat je kennis en ervaring is en hoe je je verder wilt ontwikkelen 
of waar je naar op zoek bent.  
Voor meer ideeën: module persoonlijk profiel schrijven Brightspace Course Career Orientation.  

 
To do: 
 
 

 

5. Opleidingen / Educatie  
 

Antichronologisch! (meest recent bovenaan)  
 Periode van je opleiding  
 Titel van je opleiding (benadrukken)  
 Onderwijsinstelling, plaats van je opleiding  
 In max 3 bulletpoints belangrijkste inhoud: bijv. relevante (keuze)vakken, minor, stage,  

buitenlandervaring, scriptie-titel/onderwerp, eventueel gemiddeld cijfer (>7.5)  
 

To do: 
 
 

 

6. Werkervaring  
 

Antichronologisch! (meest recent bovenaan)  
 Periode van het werk  
 Naam van de functie – begrijpelijk voor de lezer (benadrukken d.m.v. bold / kleur)  
 Naam van het bedrijf, standplaats  
 In max 3 bulletpoints: 3 belangrijkste activiteiten, gesorteerd op relevantie (meest relevant eerst) 
 Referenties: contactgegevens vermelden (naam, tel, mail) of achter werkervaring tussen haakjes  

aangeven “Werkervaring (referenties op aanvraag)”  
 

To do: 
 
 

 
7. Extracurriculaire activiteiten / nevenactiviteiten / vrijwilligerswerk 
 

Antichronologisch! (meest recent bovenaan)  
 Periode  
 Naam van de functie – begrijpelijk voor de lezer (benadrukken d.m.v. bold / kleur)  
 Naam van de organisatie  
 In max 3 bulletpoints: 3 belangrijkste activiteiten, gesorteerd op relevantie (meest relevant eerst)  
 

To do: 
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8. Vaardigheden  
 

 Als je bepaalde vaardigheden nog niet hebt bewezen of nog extra wilt benadrukken, kun je ze in 
steekwoorden toevoegen. Bijvoorbeeld: kwaliteiten, extra talen, trainingen die je hebt gevolgd, 
software-kennis, onderzoeksmethodes.  

 
To do: 
 

 

9. Interesses / Aanvullende informatie  
 

 Geef informatie waarmee de werkgever een beeld kan vormen van jouw persoonlijkheid. Wat doe je in 
je vrije tijd en wat zegt dat over jouw persoonlijkheid? Wees concreet, bijv. ‘Favoriete reis: backpacken 
door Australië’ i.p.v. ‘reizen’.  

 
To do: 
 

 

10.  Feedback vragen  
 

 Laat iemand die kritisch is checken op spel- taal- en stijlfouten  
 Vraag iemand anders jouw CV 10 seconden te bekijken; welke indruk laat het CV achter? Past dit bij de 

functie waarop je solliciteert?  
o Ja: top!  
o Nee: bespreek hoe je dit kunt aanscherpen. Maak concreet wat aansluit bij de functie.  

 
To do: 
 

 

11. Voor verzenden 
 

 Sla het bestand op met een neutrale titel (bijv. CV [jouw naam] [datum])  
 Sla het bestand op als PDF-bestand  
 

 Wil je feedback? Mail deze checklist + vacature + je CV naar de Career Officer van jouw 
faculteit en/of maak een afspraak.  
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