
  

 0800 30 700  
 www.vdab.be  

 
HOE MAAK IK EEN CV?  
 
In een curriculum vitae of cv schets je een beeld van jezelf voor je toekomstige werkgever.  Het geeft kort 
weer wie je bent, welke werkervaringen je hebt, welke studies je gevolgd hebt, wat jouw troeven zijn voor 
de job … 
 
Op basis van het cv beslist de werkgever wie hij uitnodigt voor een gesprek. Het is dus belangrijk met je 
cv meteen een goede indruk te maken. Je cv moet er goed uitzien. De nadruk moet liggen op jouw 
sterke punten. 
 
 

DOEL VAN EEN CV 
 
Het doel van je cv is dat de werkgever in 1 oogopslag een goede indruk krijgt van wat je te bieden 
hebt en dat dit hem overtuigt om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. 
 
Het is dus belangrijk dat je je cv aanpast aan de vacature/functie waarvoor je solliciteert en de 
relevante aspecten in de verf zet. De belangrijkste elementen komen bovenaan je cv, onder je 
persoonlijke gegevens. Indien je net van school komt is dit meestal je opleiding. Indien je beschikt 
over relevante werkervaring, kan dit ook je werkervaring zijn, maar ook je vaardigheden. 

 

LAY-OUT 
 
De lay-out van je cv moet professioneel en verzorgd zijn. Om je cv opvallender te maken kan je werken 
met een steunkleur. Dit kan eenvoudig: zet alle titels, lijnen en belangrijke elementen in een 
professionele, neutrale kleur of kies voor de huiskleur van het bedrijf. Bij bepaalde beroepen is een 
creatief cv noodzakelijk. Denk maar aan grafisch vormgever. Je laat dan met je cv je kennis en 
creativiteit al zien. 
 

 Zorg voor een mooie bladverdeling (niet nog 5 lijntjes op het 2de blad, niet te weinig of te veel 
witruimte, inhoud niet onlogisch scheiden, …) 

 Gebruik een zakelijk (dit is niet hetzelfde als saai!) lettertype. Gebruik titels om structuur te 
brengen en meng niet teveel lettertypes door elkaar (vet, cursief, onderlijningen, ...). 

 Wees consequent: behoud dezelfde lay-out doorheen heel het cv (bv. data op zelfde manier 
noteren, consistentie in titels, opsommingen, …). 

 
LENGTE 
 
De lengte van een cv beperk je best tot 1 à 2 pagina’s. Een werkgever spendeert maar enkele seconden aan 
het screenen van een cv, alvorens hij beslist om je cv al dan niet grondiger te lezen. Het is dus belangrijk 
om vooral de relevante aspecten te noteren en overtollige informatie te schrappen.  

Uitleg over je motivatie bijvoorbeeld, hoort thuis in een sollicitatiebrief, niet in een cv. 

 
FOTO 
 
Wanneer je naar een jobbeurs gaat is een foto een handige manier voor de werkgever om zich achteraf 
nog te herinneren wie je was. 

In principe wordt een foto enkel op een cv geplaatst indien het gevraagd wordt in de vacature. Maar 
voor bepaalde functies is het bijna een must (onthaal, steward, hostessenwerk, …). Denk na over de foto 
die je gebruikt. Geeft het een professionele indruk? Kies geen vakantiefoto of selfie 
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INHOUD 
 
PERSONALIA 

Naam en voornaam 
Adres 
Gsm (Het is niet nodig om je thuistelefoonnummer te noteren op je cv indien je beschikt over een 
gsm. Doorgaans zijn de meeste mensen toch meer bereikbaar op hun gsm.) 
E-mailadres (Kies voor een professioneel e-mailadres en gebruik geen verkleinwoorden.) 
Geboortedatum en plaats 
Nationaliteit 
Rijbewijs B (eigen vervoer) 
Eventueel link naar LinkedIn-profiel en portfolio 
 
De woorden 'naam', 'adres', 'gsm' en 'email adres', … mag je weglaten, 'geboortedatum' kan je 
veranderen in het teken: ° . Deze woorden hebben immers geen meerwaarde en maken je cv onnodig 
drukker. Je vult dus enkel de gegevens in. 
 
 
PROFIELSCHETS 
 
Onder je persoonsgegevens kan je een profielschets schrijven. Je vermeldt hierin wat je interesseert, wat je 
kwaliteiten zijn. Het geeft je cv meer diepgang en persoonlijkheid en nodigt uit om verder te lezen. Je kan 
er ook een professionele doelstelling aan toevoegen en kort ingaan op de functie en werkomgeving die je 
zoekt. 

 
STUDIES 

Richting                                Naam van de school en gemeente        Periode 

Bijkomende info als afstudeerrichting, behaalde resultaat vanaf grote onderscheiding, stage en 
eindwerken, ... 

Wat je gestudeerd hebt is belangrijker dan waar en wanneer je dit deed. Bij voorkeur noteer je dan ook 
eerst de naam van de opleiding gevolgd door de instelling en dan de datum. Lager onderwijs mag je 
weglaten. Heb je je middelbaar voltooid, vermeld je enkel de 3e graad. Heb je een hoger diploma mag je 
het middelbaar onderwijs weglaten. 

 
BIJKOMENDE OPLEIDINGEN 

Richting                                Naam van de instelling en gemeente     Periode 

Bijkomende opleidingen die niet relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert kan je 
weglaten. 

 
WERKERVARING 

Functie                                  Naam werkgever en gemeente              Periode 
Taken: - … 
- … 
- … 
 
Functie                                  Naam werkgever en gemeente              Periode 
Taken: - … 
- … 
- … 
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Welke functie je hebt uitgeoefend is belangrijker dan waar en wanneer je dit deed. Bij voorkeur 
noteer je dan ook eerst de functiebenaming en dan de naam van de werkgever en de datum. 

Noteer je werkervaringen bij voorkeur omgekeerd chronologisch zodat de meest recente informatie 
bovenaan staat.  

 
COMPETENTIES 

Talenkennis 

 Vermeld je talen met Hoofdletter. 
 Noteer eerst het Nederlands, vervolgens de andere talen in volgorde van zeer goede kennis 

tot basiskennis. Noteer ook wat je moedertaal is. 
 Talen die je even goed kent, kan je bundelen. Bijvoorbeeld: Frans en Engels: goed 
 Indien talenkennis belangrijk is voor de functie kan je het opsplitsen in spreken, lezen, 

schrijven en begrijpen. 
 

PC-kennis 

 Noteer welke computerprogramma’s je kent en hoe goed je deze kent. 
 Vermeld wélke MS Office-toepassingen je kent en hoe goed je deze kent. Het Office-pakket is 

immers uitgebreid en bestaat uit verschillende programma’s. 
 

Persoonlijke competenties 

Omschrijf je eigen competenties en vaardigheden die in jouw persoonlijkheid liggen en die belangrijk zijn 
voor de job waarnaar je solliciteert. 

Technische competenties 

Vermeld ook je stielkennis, je vaardigheden die eigen zijn aan de taken van het beroep. 

 
Heb je moeite met het benoemen van je competenties? 

 Lees grondig de vacature. Hierin staan immers vaak al heel wat vaardigheden vermeld.  
 Je kan ook naar gelijkaardige vacatures zoeken en lezen welke vaardigheden hierin gevraagd 

worden. 
 Een derde hulpmiddel zijn de competent-fiches. Deze vind je onder volgende link: 

https://www.vdab.be/competent . Je vindt er de technische competenties terug die nodig zijn 
per beroep.  

 
 Vermeld van elk een 5- tal relevante vaardigheden. 

 
 

EXTRA RUBRIEK BV.’Beschikbaarheid’ , ‘Financiële voordelen’ , ‘Interesses’ 

Beschikbaarheid (onmiddellijk beschikbaar of beschikbaar vanaf …) 
Tewerkstellingsmaatregelen 
Bereid tot ploegenwerk, bijscholing, zaterdagwerk, … 
Hobby’s (Indien deze relevant zijn voor de job, vermeld zeker geen gevaarlijke sporten) 
 
 
REFERENTIES 

Het is niet verplicht om je referenties te noteren op je cv. Indien je dit toch wilt 
doen is het belangrijk dat deze aan een aantal voorwaarden voldoen: 

https://www.vdab.be/competent
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 Je referenties zijn best niet ouder dan 2 à 3 jaar. 
 De personen moeten ervan op de hoogte zijn en 100% positief over je zijn. 
 Vermeld: naam, functie, bedrijf en hun telefoonnummer. 

 
 

KLAAR? TOCH NOG EVEN DEZE RAAD… 

 
 Controleer je cv op eventuele spel- en typfouten. Gebruik de spellingscontrole in Word of laat je 

cv door iemand anders nalezen. 
 Stel jezelf volgende vragen: Past je cv bij het gezochte profiel? Zijn er voldoende linken naar de 

vacature? Zou je jezelf uitnodigen op basis van deze cv?  
 Het is de bedoeling dat je bij elke sollicitatie je cv onder de loep neemt. Zijn er bijvoorbeeld 

taken die je wel of niet moet vermelden? Competenties die je moet aanpassen? Bepaalde zaken 
die je moet accentueren? 

 Geef je document een neutrale, professionele naam. Bijvoorbeeld ‘cv’ aangevuld met je 
voornaam en familienaam (bv. cv  Sam Jansen) 

 Bewaar altijd een kopie van je cv. Zo kan je, voor een sollicitatiegesprek, nog eens nalezen wat je 
juist geschreven hebt. Neem je cv, samen met je brief, mee naar het sollicitatiegesprek. 

 
 

HEB JE NOG VRAGEN OF WENS JE JE BRIEF TE LATEN NALEZEN? 
 
Neem gerust contact op met de online sollicitatiecoaches. Ze zijn bereikbaar via het sollicitatieloket van de 
VDAB-website. 
 

 

 

 

 

https://www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml

