
Webinar: Moeilijke 
sollicitatievragen 



Doelstelling 

“Op het einde van deze webinar kun je een 

antwoord formuleren op een aantal moeilijke 

sollicitatievragen. Vaak stellen werkgevers 

dezelfde vragen zodat je je goed kan 

voorbereiden. Zo leer je hoe je jezelf kan 

verkopen aan de hand van deze moeilijke vragen. 

Een voorbereid man is er immers twee waard!” 



● Online beschikbaar 

● Interactief! 

● Vragen  

● Polls 

● max. 1 uur 

● DOE-webinar! 

● Na webinar : Online bevraging 

Praktische info 



POLL |Vind je volgende vraag moeilijk : ‘Stel jezelf eens voor, wie ben jij?’  

ja neen 

 



● Mogelijke sollicitatievragen : 

➪ Algemene vragen 

➪ Vragen betreffende je cv 

➪ Competentiegerichte vragen 

➪ Specifieke situaties 

➪ Confrontatie vragen 

➪ Andere vragen 

● Rol E-coaches 

 

Programma 



Algemene vragen:  
‘Wat motiveert jou in deze job?’ 



POLL |Resultaten :  

‘Vind je volgende vraag moeilijk : ‘Stel jezelf eens voor, wie ben jij?’  

ja neen 

 



Algemene vragen:  
➪ Stel jezelf eens voor, wie ben jij? 



? 
... 



‘sterke punten’ versus ‘werkpunten’ 
Methodiek ⇨ STAR(R) 
 
Hoe zet je deze methode in als sollicitant? 

 

Competentiegerichte vragen 



STAR METHODE 

Situatie: wat speelde er? 

Taak: wat waren je taken? 

Actie: wat heb je concreet gezegd of gedaan? 

Resultaat: wat gebeurde er daarna? 

Reflectie : wat heb je geleerd? 



Competentie gerichte vragen 

‘Waarom zouden we jou moeten aannemen?’ 

✅ Benadruk je kwaliteiten 

✅ Benadruk je relevante ervaringen, geef hierbij een voorbeeld 

✅ Benadruk je motivatie 

 

 



POLL |  ‘Durf je de waarheid verdraaien in je cv?’  

ja neen 

 



Cv gerichte vragen 

Cv Tamara 



POLL |Resultaten :  

‘Durf je de waarheid verdraaien in je cv?’ 

ja neen 

 



Specifieke situaties 
‘Durf je de waarheid verdraaien in je cv bij specifieke situaties?’ 



? 
... 



POLL |  Welke vragen wil jij nog aan bod zien komen? 

Hoeveel wil jij 
verdienen? 

Heb je nog andere 
sollicitaties lopen? 

 

Heb je zelf nog 
vragen? 

Andere 

 



Confrontatievragen 

● Wil je nog kinderen? 
● Het is een jong team, hoe ga jij hierin passen? 
● Wat is het beste boek dat je ooit hebt gelezen? 
● Wat zou je doen als je de lotto zou winnen? 
● Hoeveel trappen heeft de Eiffeltoren? 
● ... 



POLL |Resultaten : Welke vragen wil jij nog aan bod zien komen?  

Hoeveel wil jij 
verdienen? 

Heb je nog andere 
sollicitatie lopen? 

 

Heb je zelf nog 
vragen? 

Andere 



? 
... 



Webinars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinars over solliciteren 

 

 

 







Call to action! 

 

 

 

 

 

 

 

Onderneem actie!  

Maak een afspraak! 
 

 

 



Volg de workshop  
Solliciteren kun je leren 

Workshop! 

 

 

 

 

 

Volg de workshop  

“Solliciteren kan je leren” 
 

 

 



Bedankt! 


