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Career 
Service

• Adviesgesprekken

• Vragen per mail

• CV check

Individueel advies

• careerzone.universiteitleiden.nl

Career Zone

• Workshops

• Events

Career Activities





Online workshop LinkedIn for Advanced
20 Januari 2022, 15:00 - 17:00

Career College: Working in Education
27 Januari 2022, 15:00 - 17:00

And many more



Vandaag

CV 

CV oefening

Motivatiebrief

Wrap up & Vragen



CV in perspectief:
Hup Holland Hup!



Ben je al op zoek naar werk?



Wat denk jij?

Een foto op je CV? 





Wat denk jij?

Geboortedatum op je CV? 



Wat denk jij?

Je part-time baan in een restaurant op je CV?



Wat denk jij?

Een fancy layout voor je CV?



Wat denk jij?

Voor elke sollicitatie je CV aanpassen?



CV Voorbeeld



CV: componenten

1. Foto & Personalia



CV: componenten

2. Persoonlijk profiel

→ Visitekaartje/ persoonlijke elevator pitch
→ Persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen (waar ben je goed in, 
wat zoek je, ambitie), afgestemd op de vacature!



CV: componenten

3. Opleidingen



CV: componenten

4. Werkervaring



CV: componenten

5. Nevenactiviteiten



CV: componenten

6. Talen, IT vaardigheden,
Hobbys & Referenties
(Publicaties)



Een goed CV… 

• Zorgt dat je de aandacht vangt

• Is overzichtelijk (lettertype, layout, bullets)

• Is max. 2 A4 en een pdf-bestand

• Is anti-chronologisch

• Is consequent en relevant

• Bevat geen spelfouten

• Zorgt dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek!



CV - Oefening

Bekijk de drie voorbeeld CV’s 
(onder ‘files’) en bespreek ze

in de breakout rooms 

Formuleer voor elk CV 
tenminste een positief aspect 

en een verbeterpunt

Zorg dat 1 persoon de 
feedback in steekwoorden

noteert

15



Voorbeeld CV A
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Voorbeeld CV C



Tips 
Sollicitatiebrief

Maximaal 1 A4

Overzichtelijke lay out met alinea’s

Wees direct, duidelijk en kies voor een zakelijke toon

Denk vanuit de werkgever!

Niet te bescheiden, verkoop jezelf

Schrijf niet letterlijk ‘ik ben de persoon die u zoekt’

Schrijf alleen positief over jezelf

Check spelling



Opbouw sollicitatiebrief

Originele opening – waar gevonden, welke functie

Informatie over jou
Geschiktheid voor de functie (kwaliteiten + ervaringen)

Motivatie→ voor de organisatie & positie

Afsluiting→ actief en enthousiast



Voorbeeldzinnen
• Met enthousiasme las ik op LinkedIn de door u aangeboden vacature voor de functie van [X]. 

• Gedurende mijn studie heb ik gewerkt als event manager bij een middelgroot evenementenbureau. In deze functie had 

ik tijdens grote evenementen de verantwoordelijkheid over een team van 5 tot 8 personen. Goede leidinggevende 

capaciteiten waren in deze functie essentieel.

• In mijn rol als voorzitter bij de Activiteitencommissie van studentenvereniging STUDIE, heb ik leiding gegeven over een

team van 8 commissieleden. In deze rol heb ik mijn communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld.

• Het Haga ziekenhuis heeft de reputatie hoogstaande kwaliteitsnormen te hanteren wat betreft patiëntenzorg en zeer 

actief te zijn in het opleiden van arts-assistenten. Ik zou me dan ook bij voorkeur in het Haga ziekenhuis willen 

ontplooien tot een kundige, enthousiaste dokter die houdt van haar vak.

• Mijn kwalificaties sluiten mijns inziens aan op het door u gestelde profiel.

• Graag licht ik mijn sollicitatie toe in een persoonlijk gesprek.





Tips CV & 
Brief

Zorg voor een goede eerste indruk

Kies 1 lettertype voor je brief & CV / NL of ENG

Formuleer actief en in de tegenwoordige tijd

Link je CV/ brief aan de vacature, zorg voor bewijs!

Vermijd lange zinnen

Laat je CV/ brief door iemand anders lezen

Mentornetwerk

Bootcampvideo’s







CV/ Motivatiebrief check

bit.ly/CvCheckCallAppointment

https://bit.ly/CvCheckCallAppointment

