
 

Webinar: een visueel CV, aan de slag ermee!  
 

 

Is een infographic cv voor iedereen? 

Nee, dat is het niet. Je moet zeker geen grafisch ontwerper zijn maar je bent best wel wat 

handig met bijvoorbeeld het opmaken van documenten. Een infographic cv is ook niet 

geschikt voor elke baan. Zeker in de wat meer traditionele sectoren heb je waarschijnlijk net 

iets meer aan een traditioneel opgemaakt curriculum vitae. Maar je kan dat traditioneel cv 

natuurlijk altijd pimpen met symbolen, in plaats van louter en alleen tekst te gebruiken. 

 

Waar vind ik eenvoudige ontwerpen om een infographic cv te maken? 

In ontwerpsoftware zoals Canva.be vind je veel cv-sjablonen. Je kan vanuit een sjabloon 
vertrekken en daar jouw eigen professionele ervaring, studieverleden, vaardigheden en 
andere in vermelden. Dit sjabloon kan je in pdf-vorm downloaden en zo naar de werkgever of 
recruiter versturen. Wanneer je je cv wil aanpassen, dan ga je naar je Canva account waar je 
jouw ontwerp kan terugvinden en updaten. 

Voorbeelden van andere (gratis) ontwerpsoftware: Piktochart, Visme en Snappa. 

 

Moet ik een betalende account nemen om een goede infographic cv te maken? 

Nee, je kan met een gratis account tot een heel mooi resultaat komen. Bij een betalende 
account heb je van alles wat meer: meer keuze aan sjablonen, meer keuze aan gratis 
afbeeldingen en foto’s en je hebt meer cloudopslag. 

Let wel: soms probeert Canva om je een betalende account te doen nemen door de indruk te 
wekken dat je pdf-download niet gratis is (terwijl dit wel zo is). Maar als je goed kijkt, dan zie 
je onder de knop “betalen en downloaden” in het klein staan dat je je ontwerp wel gratis kan 
downloaden. Laat je dus niet misleiden. 

 

Hoe lang mag een infographic cv zijn? 

De vuistregel bij een traditioneel cv is maximaal twee pagina’s, maar je zal zien dat een 
infographic cv heel vaak tot één pagina wordt beperkt. 

Het gaat niet zozeer om de lengte van je cv, wel om de inhoud. Het cv van een starter kan 

bijvoorbeeld veel korter zijn dan dat van iemand met jarenlange ervaring. Het doel van elk 

cv, en dus ook van een infographic cv,  is om de werkgever relevante informatie te bezorgen, 

informatie die ervoor zal zorgen dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

 

Waar vind ik pictogrammen? 

SlidesGo.com is een website waar je gratis presentatie-sjablonen kan downloaden voor 

PowerPoint en Google Presentaties. Elk sjabloon bevat een aantal slides met honderden al 

dan niet universele pictogrammen. Die kan je gebruiken in je Canva cv-sjabloon of om je 

eigen traditioneel cv wat te pimpen. 



Hoe kan je je cv overzichtelijk en toch volledig houden wanneer je veel te vertellen 

hebt? 

Zowel bij een traditioneel cv als bij een infographic cv is het de kunst om niet té veel te 
schrijven. Wanneer je echt veel werkervaring hebt, dan kan je altijd overwegen om 
ervaringen te bundelen.  

Het voorstellen van je werkervaring kan in een infographic cv volgens het voorbeeld (zie 
hieronder). Je blijft hoofdzakelijk bij de meer traditionele voorstelling van je professionele 
ervaring. Het één sluit het ander niet uit: zelfs bij een meer traditionele aanpak van een 
bepaald cv-onderdeel, kan je bij andere onderdelen wel grafische elementen toevoegen. 

 

 

Is een foto op een infographic cv een meerwaarde? 

Het is weer helemaal in om op je traditioneel cv een foto van jezelf te gebruiken en dat kan 
dus ook bij een infographic cv. Vertrek bijvoorbeeld vanuit een cirkel met daarin jouw foto en 
vertak naar je talenten, naar je persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden. 

Kies voor een professionele foto met een neutrale achtergrond. 

 

Wat doe je met een “gat” in je cv? 

Kleine gaatjes in je cv vallen vaak niet erg op, grotere periodes van inactiviteit wel. Het is in 
ieder geval geen goed idee om op je cv met de jaartallen te gaan knoeien. Denk na over hoe 
die periode van inactiviteit jouw professionele ontwikkeling positief heeft beïnvloed en licht 
dat toe tijdens het jobinterview. 

Een tijdlijn is een dankbare manier om informatie over een bepaalde periode visualiseren. 
Gebruik een tijdlijn om jouw professionele ervaring of studieverleden weer te geven, maar 
ook om je hele verhaal (opleiding, werkervaring, persoonlijke projecten, …) te visualiseren. 
Gaten in je cv vallen minder op in zo’n tijdlijn 

 

 

 



Linken  uit het webinar 

Tools 

www.canva.com    

https://designschool.canva.com/tutorials/ 

https://www.canva.com/templates/search/cv's/   

www.piktochart.com    

www.piktochart.com/video-tutorials   

Kleuren 

https://dribbble.com/colors  

http://paletton.com  

https://bit.ly/Colorpick   

Lettertype 

https://www.dafont.com/  

https://fontpair.co  

… en meer icoontjes 

www.slidesgo.com   
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