
Checklist videosollicitatiegesprekken 
 
Door het Corona Virus worden we allemaal gedwongen om thuis te werken en gebruik te maken van 

videobellen. Het vinden van een baan of stage is al grotendeels online, maar nu worden de 

sollicitatiegesprekken ook online gevoerd. Een sollicitatiegesprek voeren is al spannend, maar 

misschien wel nog spannender als het online is! In onderstaande checklist vind je tips om je goed 

voor te bereiden.  

1. Welke middelen heb je nodig? 
a. Zorg voor een laptop, tablet of smartphone. 
b. Software voor videobellen. Vraag aan de werkgever welke tool ze gebruiken voor het 

gesprek en installeer deze. Meest gebruikt is Skype, Zoom, Microsoft Teams en 
Facetime.  

c. Test de software. Als het nieuwe software voor je is probeer het dan even uit. Je kunt 
ook de werkgever vragen om een dag vooraf de techniek te testen.   

d. Zorg voor een goede verbinding. Ga in die ruimte zitten met het beste bereik of met 
een netwerkkabel voor je laptop.  

e. Sluit andere applicaties op je laptop of telefoon, zodat je geen meldingen krijgt met 
pop-ups en geluidjes. 

f. Zorg dat je laptop en telefoon volledig opgeladen zijn, of direct zijn aangesloten op 
elektriciteit. 

2. Hoe bereid je je voor? 
a. Zorg voor een rustige omgeving. Laat je niet storen door huisgenoten en/of 

huisdieren.  
b. Zorg voor een rustige achtergrond en geen rommel op je bureau of in het zicht. Bij 

sommige software kun je de achtergrond ‘blurren’, of je gebruikt een virtuele 
achtergrond. Check vooraf welke mogelijkheden er zijn.  

c. Zorg dat je gezicht goed in beeld is in het midden van het scherm, op ooghoogte. 
Gebruik desnoods een statief of een stapel boeken om de hoogte in te stellen.  

d. Zorg voor (dag)licht in je gezicht, geen tegenlicht achter je. Controleer vooraf wat het 
beste licht is.  

e. Check of de microfoon goed werkt. 
f. Trek rustige kleding aan, dus niet met drukke prints, dat leidt af.  
g. Houd je cv, brief en de vacature bij de hand. Zorg voor pen en papier zodat je niet 

hoeft te typen tijdens het gesprek. Dat kan heel storend zijn.  
3. Vooraf afspraken maken met de werkgever 

a. Vraag wie er bij het gesprek aanwezig zijn. 
b. Informeer wat te doen als de techniek niet meewerkt. Bel jij dan opnieuw of de 

werkgever? 
4. Tijdens het gesprek 

a. Bereid je gesprek inhoudelijk goed voor, zie hiervoor de checklist solliciteren: 
https://www.ru.nl/fm/careerservice/jouw-carriere/sollicitatietips/. Goede 
voorbereiding en veel oefenen zorgen voor meer zelfvertrouwen.  

b. Maak oogcontact door in de lens te kijken. Kijk dus niet naar je eigen afbeelding op 
het scherm. Als je voldoende afstand houdt tot de camera, lijkt het net alsof je de 
gesprekspartner echt aankijkt. Maar ondertussen kun je ook zijn of haar 
gezichtsuitdrukking volgen op het scherm. 

c. Herhaal de vraag. Online ontstaat er sneller verwarring. Om aan te geven (of te 
toetsen) dat de vraag goed is overgekomen, herhaal je deze voordat je antwoord 
geeft. 

d. Antwoord zoals je dat normaal ook zou doen, denk aan de STARR methode (zie 
sollicitatietips). 

https://www.ru.nl/fm/careerservice/jouw-carriere/sollicitatietips/


e. Stel zelf ook vragen. Bijvoorbeeld over de functie en hoe de organisatie omgaat met 
de huidige situatie door het Corona Virus.  

f. Vraag aan het eind van het gesprek hoe de procedure verder verloopt en hoe een 
eventueel inwerktraject eruit zou zien gedurende de Corona periode.  

 
Mocht je nog vragen hebben over (online) solliciteren dan kun je contact opnemen met de Career 
officer via careerservice@fm.ru.nl.  
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