
 

 
Sollicitatiegesprek 
 
Gefeliciteerd, je hebt een sollicitatiegesprek! Gebaseerd op jouw CV en motivatiebrief ben je 
uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wat komt daar allemaal bij kijken, hoe gaat zo’n gesprek? Het 
doel van een sollicitatiegesprek is om erachter te komen of er een match is tussen de sollicitant en 
de organisatie. Er wordt gekeken naar jouw kwaliteiten en ervaringen, maar er wordt ook gekeken of 
er een ‘klik’ is; pas je in het team? Gelijktijdig dient een sollicitatiegesprek voor jou als sollicitant om 
erachter te komen of de baan aansluit op jouw verwachtingen. Er zijn verschillende vormen van 
sollicitatiegesprekken, een persoonlijk interview komt het vaakst voor. In deze hand-out vind je tips 
voor het gesprek en voorbeeldvragen om mee te oefenen. 
 

Voorbereiden van het sollicitatiegesprek 
Kleding en uiterlijk 

 Ga altijd als jezelf gekleed, maar wel de beste versie van jezelf. 

 Pas de kleding die je aantrekt aan op het soort organisatie. Sommige organisaties hechten 
waarde aan een formele outfit (colbert, blouse) terwijl anderen juist een informelere sfeer 
hanteren. Bij twijfel, ga voor netjes.  

 Bedenk van tevoren wat je aan wilt trekken en zorg dat dit schoon en gestreken is. Je voelt je 
zelfverzekerder en de recruiter of werkgever merkt op dat je aandacht hebt besteed aan je 
voorbereiding.  

 Korte mouwen (mannen) en topjes (vrouwen), een (bouwvakkers)decolleté, te strakke 
(skinny) broeken, korte rokjes, sandalen of slippers: het is allemaal niet representatief.  

 Heb je zichtbare piercings of veel oorbellen? Verwijder deze dan voor het sollicitatiegesprek 
tijdelijk. Verberg ook zichtbare tatoeages.  

 Als vrouw kun je wel make-up dragen, maar niet te donker of in felle kleuren. Ook 
felgekleurde nagellak is vaak geen goed idee.  

 Het dragen van een opvallende accessoire (stropdas, shawl, ketting) kan de recruiter helpen 
om jou te herinneren en zegt iets over jouw persoonlijkheid. 

 Poets je schoenen.  

 
Parate kennis en gespreksvaardigheden 

 Een recruiter of werkgever hoort graag voorbeelden, zodat hij/zij zich een voorstelling kan 
maken van jouw gedrag. Leg je kwaliteiten en interesses dus uit aan de hand van een 
voorbeeld.  

 Bereid van tevoren voor welke kanten van jezelf je extra wilt belichten en heb daarbij ook 
voorbeelden paraat.  

 Bereid een antwoord voor op de meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek (zie 
hieronder). 

 Als je erg zenuwachtig bent, kan het helpen om vooraf met iemand te oefenen. Bekijk ook 
eens de TEDtalk van Amy Cuddy! 

 Lees je in in de organisatie en bereid een aantal goede vragen voor die je zelf kunt stellen om 
meer helderheid te krijgen over de functie of de organisatie.  

 

 
  



 

 
 
Tijdens het sollicitatiegesprek 

 Het gesprek zal meestal bestaan uit de volgende onderdelen:  
o De sollicitatiecommissie stelt zich voor; 
o Er wordt iets verteld over de organisatie, het team en de functie; 
o De sollicitant stelt zich kort voor;  
o De sollicitatiecommissie stelt vragen aan de sollicitant; 
o De sollicitant stelt vragen aan de sollicitatiecommissie;  
o De sollicitatiecommissie informeert over de verdere procedure;  
o Afsluiting van het gesprek.  

Afhankelijk van de organisatie is de stijl losser (een gesprek, waarbij over en weer vragen 
worden gesteld) of formeler (meer een interview). 

 Geef een stevige handdruk en kijk de recruiter/werkgever aan als je je voorstelt.  

 Zeg ‘u’ en als dat gek voelt: vraag of je ‘jij’ mag zeggen. Wanneer je zelf zeer informeel wordt 
benaderd door de sollicitatiecommissie is het vanzelfsprekend om ‘jij’ te zeggen.  

 Stel zelf ook vragen over de functie en de organisatie. Je komt dan geïnteresseerd over, en 
het is voor jou ook belangrijk om te peilen of je je in deze functie en organisatie op je plek 
zult gaan voelen.  

 Probeer een gesprek te laten ontstaan in plaats van een kruisverhoor. Men is namelijk ook 
op zoek naar een leuke collega.  

 Wees zeker van jezelf: je bent uitgenodigd op gesprek, dus het bedrijf ziet sowieso iets in je! 

 Weet ook dat niemand van je verwacht dat je meteen alles kunt. Als je op een vraag geen 
goed antwoord hebt, geef dit dan eerlijk aan of zeg dat je daar even wat langer over na zou 
moeten denken. Je kunt ook uitleggen dat je bereid bent om te leren en geef een voorbeeld 
van hoe je eerder nieuwe informatie snel in de praktijk hebt weten te brengen.  

 Geef veel voorbeelden van hoe je vergelijkbare zaken eerder hebt aangepakt.  

 Op het eind zal de recruiter altijd vragen of jij nog vragen hebt. Als je geen vraag kunt 
bedenken, vraag dan eventueel naar de verdere procedure en hoeveel kandidaten er nog 
zijn.  

 

Na het sollicitatiegesprek 
 Verwacht niet te snel een reactie. De sollicitatiecommissie wil nog praten met anderen over 

jou en misschien zijn er nog andere kandidaten die op gesprek moeten komen.  

 Na ruim twee weken mag je zelf opbellen om vriendelijk en nieuwsgierig te informeren of er 
al meer bekend is over de procedure. Wees niet te opdringerig, maar laat merken dat je nog 
steeds in de functie geïnteresseerd bent.  

 Vraag bij een afwijzing altijd naar de reden. Daar kun je altijd je voordeel mee doen bij een 
volgend gesprek.   

 
 
 
  



 

 
Veelgestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek 
 

Om je voor te bereiden op je sollicitatiegesprek, hebben we een lijst met veelgestelde vragen voor je 
samengesteld. Het kan zijn dat je tijdens een gesprek te maken krijgt met twijfels bij de 
sollicitatiecommissie, zoals ‘je bent te jong’. Hieronder staan daarom ook mogelijke antwoorden 
vermeld waarmee je dergelijke twijfels om kunt zetten naar pluspunten.  
 
Als je onderstaande vragen beantwoord, wees er dan op voorbereid dat de sollicitatiecommissie 
waarschijnlijk gaat doorvragen. Bijvoorbeeld met de vragen: kun je een voorbeeld geven? Hoe pakte 
je dat in een andere setting aan? Als je niet direct weet wat je moet zeggen, vraag dan gerust:  

- Wat bedoelt u precies (met deze vraag)?  
- Ik begrijp u niet helemaal, kunt u iets specifieker zijn?  
- Is het relevant voor de functie? 

Of je kunt zeggen: ‘goh, dat is een goede vraag, daar moet ik even over nadenken…’ 
 

Vragen over jezelf 
 Wat kun je ons over jezelf vertellen? Of als een statement: ‘vertel eens iets over jezelf’ 

 Kun je ons door je CV heen leiden? 

 Wat zijn je sterke kanten of positieve eigenschappen? Hoe zou je die willen inzetten in de baan? 

 Wat zijn je zwakke kanten of negatieve eigenschappen? Hoe ga je daar mee om? 

 Waar ben je trots op? 

 Als we je beste vriend zouden bellen, wat zou hij/zij over jou vertellen? 

 Welke hobby’s of interesses heb je? Wat doe je als je vrij bent? 

 [Situatieschets van lastige situatie binnen de functie] – kun je een voorbeeld geven van een 
soortgelijke situatie die jij hebt meegemaakt, en hoe je daar mee om ging?  

 Hoe ga je om met veel verschillende taken tegelijkertijd?  
 

Vragen over je opleiding(en)  
 Waarom heb je voor de opleiding … gekozen? 

 Wat houdt jouw opleiding in? 

 Waarom heb je voor deze universiteit gekozen? 

 Wat vond/vind je het leukste vak? 

 Waarom heb je (geen) extra vakken gevolgd? 

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

 Waarom heb je er zo lang over gedaan om af te studeren? 

 Waarom heb je je opleiding niet afgemaakt? 

 
  



 

 
 
Vragen over je werkervaring 
 Wat heb je in je vorige baan gedaan? Wat doe je voornamelijk in je huidige baan? 

 Wat is het moeilijkste aan je huidige baan?  

 Wat is de reden dat je op zoek bent naar een andere baan? 

 Waarom heb je bepaalde keuzes in je carrière gemaakt? 

 Wat is je grootste succes? 

 Hoe ging je om met weerstand / stress / problemen? (en noem een voorbeeld) 

 Wat heb je geleerd tot nu toe?  

 Waarom ben je ontslagen / gestopt? 

 Waarom heb je zoveel verschillende banen gehad?  

 Je hebt niet de gevraagde werkervaring, hoe ga je dit compenseren? 

 

Vragen over je motivatie 
 Waarom heb je gesolliciteerd naar deze vacature? 

 Wat is volgens jou het meest interessante aan deze functie?  

 Waarom zou je hier willen werken?  

 Wat kun jij ons bieden wat anderen niet hebben? 

 Waarom zouden we jou moeten kiezen? 

 Hoe denk je dat de functie er uit zal zien? Wat verwacht je van deze baan? 

 Wat zou je binnen deze functie willen bereiken / aanpakken / veranderen? 

 Wat zijn volgens jou belangrijke eigenschappen voor de functie? 

 Wat is het meest belangrijke voor jou in deze baan? 

 Ben je bereid om: over te werken, extra opleidingen te volgen, etc? 

 Wij denken dat je overgekwalificeerd bent voor dit werk, hoe ga jij hier mee om? 

 Heb je meer sollicitaties lopen? 
 

Vragen over je ambitie 
 Waar zie jij jezelf over vijf jaar? 

 Wat is je lange termijn doel? 

 Wat is je toekomstbeeld? 

 Wat is je ambitie? 

 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? 

 
Vragen over jou als collega 

 Welke rol neem jij aan in een team? 

 Ben je een generalist of een specialist? 

 Hoe ga je om met kritiek? 

 Met wat voor soort collega’s werk je graag samen? 

 Met wat voor soort collega’s werk je minder graag samen? 

 Wat weet je al over / wat verwacht je van onze organisatie? Onze afdeling? Ons team? 
 

 
 
  



 

 
 
Conclusie 
 Welke indruk heb je van ons bedrijf / afdeling / team / van de functie gekregen? 

 Wat vond je van het gesprek?  

 Wanneer kun je beginnen? 

 Wat is je opzegtermijn? 

 Ben je bereid te verhuizen? 

 Heb je een rijbewijs? 

 Heb je een auto?  

 Heb jij nog vragen? 

 

Vragen die jij kunt stellen 
 Hoe ziet de selectieprocedure er uit?  

 Waardoor is deze vacature ontstaan?  

 Hoe zal een week in de functie er ongeveer uit zien? 

 Wat is mijn positie binnen de organisatie? 

 Hoe ziet de teamsamenstelling er uit? 

 Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van mijn positie / functie / functioneren? 

 Wat is het meest belangrijke met betrekking tot deze baan / deze positie? 

 Kunt u iets meer vertellen over de bedrijfscultuur? 

 Wat maakt het leuk om hier te werken?  

 Welke opleidingsmogelijkheden biedt de organisatie aan? Welke mogelijkheden zijn er om 
mezelf te ontwikkelen? 

 Hoe ziet de afdeling waar ik kom te werken eruit? 

 Wat zullen mijn eerste taken zijn in de nieuwe baan? 

 

Vragen waar je geen antwoord op hoeft te geven 
 Ben je zwanger?  

 Wil je kinderen? 

 Ben je religieus?  

 Ben je lid van een politieke partij? 

 Hoe is je (mentale) gezondheid? 

 Wat is je seksuele geaardheid? 

 Wat is je ras/etniciteit? 

 
Vragen die te maken hebben met je gezondheid of ziekteverleden hoef je niet te beantwoorden. Je 
bent echter wél verplicht om zaken aan te geven die een belemmering kunnen vormen voor je werk 
(bijv. als je solliciteert naar een baan als bloemist, maar je kunt vanwege rugklachten niet bukken. 
Een werkgever kan dan de loonbetaling stopzetten en mag je ontslaan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Soms is de sollicitatiecommissie er niet van op de hoogte dat bovenstaande vragen niet gesteld 
mogen worden. Indien deze vragen toch worden gesteld, kun je (vriendelijk) reageren: 

 Door de vraag terug te kaatsen: ‘deze vraag verbaast me eerlijk gezegd een beetje. Is er een 
bepaalde reden waarom u dit vraagt?’ / ‘Brengt de functie een bepaalde druk op het privéleven 
met zich mee?’ / ‘Op welke manier is dit relevant voor de functie?’ 

 Je kunt de vraag ook beantwoorden met een grapje, waarbij je niet inhoudelijk op de vraag in 
gaat. 

 Of zeg: ‘ik vind dit een erg persoonlijke vraag waarop ik liever niet verder in ga’ / ‘ik vind het 
altijd wel prettig om werk en privé gescheiden te houden’ / ‘dit is privé en bespreek ik liever 
thuis’ 

 Soms kan je gezondheidsgeschiedenis juist een pré zijn, bijvoorbeeld doordat je iemand als 
ervaringsdeskundige goed kan begrijpen. Echter moet je dan wel heel zeker zijn dat je 
gezondheid niet opnieuw voor problemen zal gaan zorgen. Laat duidelijk zien hoe jij hebt geleerd 
hiermee om te gaan, hiermee te leven, hoe je er sterker door bent geworden of nu beter weet 
waar je grenzen liggen.  

 

Van twijfel naar pluspunt 
 
Je bent te jong 
 Nieuwe, frisse ideeën 

 Snel met nieuwe technologie 

 Gemotiveerd en enthousiast 

 Flexibel qua werktijden 

 Flexibel qua inhoud en manier van werken 

 Kennis is up-to-date, op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten 

 Mensen die al jaren werken, zijn ook ooit jong en zonder ervaring ergens begonnen 

 Goedkoper  

 
Je hebt niet voldoende werkervaring 
 Ik heb mijn vaardigheden binnen andere situatie ontwikkeld, zoals... (vrijwilligerswerk, bijbanen, 

nevenfuncties, stage) 

 Ik ben bereid om mezelf te ontwikkelen (extra opleiding/cursus) 

 Ik weet dat ik het kan, omdat… (voorbeeld) 

 Ik ben een snelle leerling en kan me gemakkelijk aanpassen 

 Ik ben extra gemotiveerd, want…  

 Ik ben begaan / betrokken bij deze functie / organisatie, want… 

 Ik heb een goede opleiding met cijfers boven het gemiddelde 

 Ik voldoe aan de eisen voor deze functie 
 

Je bent te hoog opgeleid 
 Ik ben heel gemotiveerd voor deze baan 

 
  



 

 
 
Geen duidelijke lijn in carrière (wisselende achtergrond) 
 Ik hou van nieuwe uitdagingen 

 Ik ben breed geïnteresseerd 

 Ik ben ondernemend, nieuwsgierig, sta open voor nieuwe dingen 

 Ik heb goed nagedacht over deze baan 

 Probeer de overeenkomst tussen de verschillende ervaringen te laten zien 

 
Verkeerde ervaring/achtergrond 
 De basiskennis / opleidingsniveau is aanwezig 

 Ik heb een brede interesse 

 Ik heb deze vaardigheden via andere ervaringen ontwikkeld, namelijk… 
 

Sollicitatiegesprek oefenen 
Heb je moeite met het formuleren van je antwoorden? Of wil je eens oefenen met de vragen? Maak 
dan een afspraak met de Career Officer!  
 


