
change perspective

Tricky questions



Om je voor te bereiden voor een gesprek op 
eventuele vragen, heeft Career Service Arts een 
lijst met vragen en antwoorden op mogelijke 
obstakels voor je samengesteld.

Als je deze vragen beantwoordt, bedenk dan ook 
een voorbeeld! Als je niet direct weet wat je 
moet zeggen, vraag dan gerust:
•    Wat bedoelt u (met deze vraag)?
•    Is het relevant voor de functie?
•    Ik begrijp u niet, kunt u iets specifieker zijn?

Over jezelf
•    Wat kun je ons over jezelf vertellen? Of als 

een statement: ‘vertel ons iets over jezelf’.
•    Leid ons door je cv.
•    Wat zijn je sterke kanten of eigenschappen?
•    Wat zijn je zwakke kanten of negatieve 

eigenschappen?  
•    Als we je beste vriend(in) zouden bellen, wat 

zou hij/zij over jou vertellen?
•    Welke hobby’s of interesses heb je?
•    Wat doe je als je vrij bent?
•    Is er iemand bij wie je terecht kan, op wie je 

kunt leunen?
•    Waar ben je trots op?

Opleiding
•    Waarom heb je voor die opleiding gekozen?
•    Waarom heb je voor die universiteit gekozen?
•    Wat hield/houdt jouw opleiding in?
•    Wat vond/vind je het leukste vak?
•    Waarom heb je er zo lang over gedaan om af 

te studeren?
•    Waarom heb je (geen) extra vakken gevolgd?

•    Wat wil je nog meer leren? Waarin wil je 
jezelf ontwikkelen?

•    Waarom heb je je opleiding niet afgemaakt?

Je ambitie
•    Wat is je langetermijndoel?
•    Wat is je toekomstbeeld?
•    Wat is je ambitie?
•    Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
•    Hoe succesvol ben je tot nu toe geweest?
•    Heb je wel eens gefaald in je studie of werk? 

Wat gebeurde er toen? Hoe heb je dit 
opgepakt?

•    Ben je tevreden over je carrière tot nu toe?

Jij als collega
•    Ben jij stressbestendig?
•    Kun jij alleen of zelfstandig werken?
•    Kun jij in een team functioneren? Ben je een 

teamspeler?
•    Ben je een generalist of een specialist?
•    Hoe ga je om met kritiek?
•    Met wat voor soort collega’s werk je graag of 

juist niet graag samen?
•    Hoe ga je om met problemen?

Motivatie
•    Wat weet je van onze organisatie?
•    Weet je wie onze concurrenten zijn?
•    Wat weet je over deze vacature?
•    Waarom wil jij hier werken?
•    Wat kun jij ons bieden wat anderen niet 

hebben?
•    Waarom zouden we jou moeten kiezen?
•    Je hebt niet de gevraagde werkervaring, hoe 

ga je dit compenseren?

Welke vragen kan ik verwachten 
tijdens een sollicitatiegesprek?



•    Waarom heb je gesolliciteerd naar deze 
vacature?

•    Wat is volgens jou het meest interessante 
aan deze functie?

•    Waarom heb je bepaalde keuzes in je carrière 
gemaakt?  

•    Wat is het meest belangrijke voor jou in deze 
baan?

•    Wat verwacht jij van deze baan?
•    Wat verwacht je van ons als organisatie?
•    Ben je bereid om: over te werken, extra 

opleidingen te volgen, etc?
•    Hoe lang denk je bij onze organisatie te 

blijven?
•    Heb je meer sollicitaties lopen?
•    Waar ben je naar op zoek: een baan of een 

carrière?
•    Hoe betrokken ben jij, aangezien niet elke 

dag even uitdagend zal zijn?

Als je al een baan hebt
•    Wat zijn je meest belangrijke taken?
•    Wat heb je in je vorige baan gedaan? Wat doe 

je voornamelijk in je huidige baan?
•    Waarom heb je zoveel verschillende banen 

gehad?
•    Wat is je grootste succes?
•    Wat heb je geleerd tot nu toe?
•    Wat is het moeilijkste aan je huidige baan?
•    Wat is de reden dat je op zoek bent naar een 

andere baan?
•    Waarom ben je ontslagen?

Conclusie
•    Heb jij vragen?
•    Wanneer kun je beginnen?
•    Wat is je opzegtermijn?
•    Welke indruk heb je van ons bedrijf 

(gekregen)?
•    Ben je bereid om te verhuizen?
•    Heb je een rijbewijs? Heb je een auto?
•    Wat vind je van dit sollicitatiegesprek?

Het kan zijn dat er onbehoorlijke vragen worden 
gesteld tijdens het sollicitatiegesprek. Hier hoef 
je geen antwoord op te geven.
Voorbeelden zijn:
•    Ben je zwanger? Wil je kinderen?
•    Ben je religieus of lid van een politieke partij?

Wat jij kunt vragen
•    Waardoor is deze vacature ontstaan?
•    Welke opleiding/cursussen biedt de 

organisatie aan?
•    Welke mogelijkheden zijn er om mezelf te 

ontwikkelen?
•    Hoe ziet de selectieprocedure eruit?
•    Hoe ziet de afdeling waar ik kom te werken 

eruit?
•    Wat zal/zullen mijn eerste taak/taken zijn?
•    Wat is mijn positie binnen de organisatie?
•    Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van 

mijn positie/functie/functioneren?
•    Kunt u mij iets meer vertellen over de 

bedrijfscultuur?



Meer informatie?
www.ru.nl/careerservicearts
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Het kan zijn dat je tijdens een gesprek te maken 
krijgt met obstakels, zoals: ‘je bent te jong’. 
Hieronder staan mogelijke antwoorden vermeld 
waarmee je dergelijke obstakels uit de weg kunt 
gaan.

Je bent te jong
•    Jonge, nieuwe ideeën
•    Gemotiveerd en enthousiast
•    Flexibel en kneedbaar
•    Goedkoper
•    Pas afgestudeerd en daarom is mijn kennis 

up-to-date
•    Mensen die al jaren werken, zijn ook ooit 

jong en zonder ervaring ergens begonnen

Je hebt niet voldoende ervaring; ik...
•    heb mijn vaardigheden binnen andere 

situaties ontwikkeld.
•    heb onbetaalde ervaring met deze 

werkzaamheden.
•    heb ervaring opgedaan tijdens mijn stage.
•    ben bereid om mezelf te ontwikkelen (extra 

opleiding/cursussen).

•    weet dat ik het kan (+ voorbeeld waarom).
•    wil deze kans graag pakken.
•    ben een snelle leerling, kan me gemakkelijk 

aanpassen.
•    ben extra gemotiveerd.
•    ben begaan met/betrokken bij deze 

functie/organisatie.
•    heb een goede opleiding met cijfers boven 

het gemiddelde.
•    voldoe aan de eisen voor deze functie.

Achtergrond
Wanneer je een wisselende achtergrond hebt:
•    Niet bang voor een uitdaging
•    Breed geïnteresseerd/georiënteerd
•    Ondernemend, nieuwsgierig, sta open voor 

nieuwe dingen

Als er je de "verkeerde" ervaring hebt:
•    Basiskennis/opleidingsniveau is aanwezig
•    Brede interesse
•    Ervaring wellicht vanuit een ander aspect 

zichtbaar
•    Interesses liggen duidelijk binnen dit gebied

Mogelijke obstakels


