
change perspective

Curriculum Vitae



Hoe zorg je dat je met jouw curriculum vitae 
(CV) wordt uitgenodigd voor een gesprek? Het 
aannemen van personeel is mensenwerk en 
iedereen kijkt anders naar dit soort documenten.

Het is slim om vóórdat je gaat schrijven eerst 
contact op te nemen met de persoon aan wie je 
de sollicitatie richt. Dit geeft je de mogelijkheid 
om de context en achtergrond van de vacature 
beter te begrijpen en je sollicitatie hierbij te 
laten aansluiten. Maak in ieder geval werk van 
een verzorgd ogend geheel: schrijf alles in een 
gelijke schrijfstijl en zorg voor consistentie in de 
inhoud en lay-out.

Algemene tips
•    Zorg dat de informatie in je cv relevant is.
•    Pas het cv elke keer opnieuw aan.
•    Schrap of verplaats relevante vaardigheden 

of ervaring.
•    Onthoud dat een recruiter je cv in 20-30 

seconden scant.
•    Zorg ervoor dat je cv overzichtelijk is.
•    Vermijd afkortingen en vakjargon.
•    Voorkom spelfouten.
•    Een cv is altijd anti-chronologisch 

opgebouwd: de meest recente opleiding en 
werkervaring staat bovenaan.

•    Beperk je tot 1 of 2 A4’tjes.
•    Verstuur je cv altijd in PDF.
•    Zet je naam in de titel van je cv, 

motivatiebrief en e-mail.

Welke informatie moet je vermelden?
Ieder cv ziet er anders uit. Toch zijn er een 
aantal dingen die belangrijk zijn om te 
vermelden. Hieronder volgt een overzicht met 
de belangrijkste punten.

Algemene informatie
•    Kop: curriculum vitae en eventueel je naam.
•    Foto: met een foto trek je meer aandacht, 

maar plaats alleen een professionele foto.
•    Personalia: naam, adres, telefoon, e-mail, 

geboortedatum, rijbewijs (optioneel) en je 
LinkedIn-profiel.

•    Persoonlijk profiel: een stuk ‘vrije 
tekstruimte’ om de aandacht te vestigen op 
jou als persoon en je ambities. Gebruik een 
paar regels (liever niet meer dan zes). Dit 
stuk ‘vrije tekstruimte’ is optioneel. Let wel: 
vermijd een lijst met vaardigheden zonder 
uitleg of voorbeelden.

Opleiding en werkervaring
•    Opleidingen: als starter is het advies om 

eerst je opleiding te vermelden op je cv en 
dan pas je werkervaring. Vermeld de periode 
van je studie, de naam van je studie en de 
onderwijsisntelling. Stages vermeld je apart 
bij studieprojecten of als werkervaring.

•    Studieprojecten of internationale ervaring: 
dit is optioneel. Je kunt een dergelijke sectie 
op je cv zetten als je hier de nadruk op wilt 
leggen.

Tips & Tricks



•    Werkervaring: houd dezelfde opmaak aan als 
bij opleidingen. Je kunt hier ook je stages 
vermelden.

•    Extracurriculaire of nevenactiviteiten: trek 
ook hier dezelfde opmaak door. Zeker als je 
nog geen werkervaring hebt, is dit een 
belangrijk onderdeel. Veel recruiters letten 
juist op nevenactitiviteiten. Voel je vrij om 
nevenactiviteiten boven werkervaring op je 
cv te vermelden.

Interesses en overige informatie
•    Talenkennis: bepaal hoe belangrijk talen 

binnen de functie zijn en hoe je je kennis 
weergeeft. Let op: 'C1' is niet voor iedereen 
duidelijk. Vemeld hierbij bijvoorbeeld ook 
'zeer goed'.

•    Computervaardigheden: bijvoorbeeld 
"bekend met Microsoft Office, SPSS etc."

•    Interesses: zorg bij dit onderdeel dat je goed 
nadenkt over wat je met je interesses wilt 
zeggen. Recruiters kunnen hier interessante 
informatie uithalen. Je laat met reizen 
bijvoorbeeld zien dat je flexibel bent en open 
staat voor ander culturen.

•    Overige informatie: denk hierbij aan het 
vermelden van conferenties, inhousedagen, 
je eigen website of business courses.

•    Referenties op aanvraag: geef aan dat je op 
aanvraag referenties kunt verstrekken. Zorg 
ervoor dat je (oud-)collega’s of docenten 
kunt benaderen als dit gevraagd wordt.

Meer informatie?
Wil je graag meer informatie of tips? Kijk dan 
eens op onze website of maak online een 
afspraak met een medewerker van Career 
Service Arts.

W www.ru.nl/careerservicearts
T  024-36 112 56 of 36 121 96
E careerservice@let.ru.nl

Openingstijden
maandag t/m donderdag
9.00 - 17.00 uur


