
Een foto op het CV is
steeds gebruikelijker,
maar is niet verplicht.

Zorg voor een
professionele foto
van je gezicht met

een vriendelijke
glimlach.

Het is essentieel dat
recruiters je

gemakkelijk kunnen
bereiken. Vermeld je

e-mailadres,
telefoonnummer en
LinkedIn profiel. Je

volledige adres is niet
nodig, maar vermeld
wel je woonplaats.  

Vermeld geen
onnodige

persoonlijke
gegevens (geslacht,

geboortedatum etc.).
In sommige gevallen
vragen werkgevers

wel informatie zoals
de status van een

werkvergunning of
nationaliteit.

Hobby's/interesses
zorgen voor een

persoonlijk tintje en
geven iets om over te
praten aan het begin

van een interview.

Pas je CV aan per sollicitatie (of carrièrebeurs,
speeddate, etc.). Leg de nadruk op wat relevant

is voor de betreffende situatie.

Stuur je CV altijd op in PDF voor het behoud van
de layout op verschillende apparaten.

Lees meer over CV's of neem contact op met
het Student Careers Centre voor individuele

ondersteuning zoals een CV-check:
 

Vermeld je prestaties
in verschillende

functies (de meest
recente bovenaan),

evenals stages,
deeltijdbanen en

onbetaald werk. Wees
niet bang dat het niet
'officieel genoeg' is,
ook deze ervaringen

tonen je
vaardigheden aan.

Vermeld de naam en
graad van je

opleiding (BSc /MSc
etc.), evenals

eventuele relevante
vakken of projecten.

Gebruik verleden tijd
voor ervaring uit het

verleden en
tegenwoordige tijd

voor huidige ervaring.

Een CV is een beknopt overzicht van je ervaring
en prestaties. Includeer je contactgegevens,

opleiding, werkervaring, activiteiten,
vaardigheden en onderscheidingen. Houd het

bij 1 tot 2 pagina's.

Gebruik actieve taal
en krachtige

werkwoorden om je
bijdrage en prestaties

aan te tonen.

Vergroot de impact
van je prestaties door
cijfers en statistieken

toe te voegen waar
dat relevant is.

Schrijf in het
profielgedeelte over

je vaardigheden,
waarden en wat je wil

bijdragen op je
vakgebied.

Kies een eenvoudige lay-out en gebruik die
consequent. Door kleur toe te voegen valt je CV

meer op.

Upload een Engelse versie van je CV in de CV
Feedback Tool voor uitgebreide feedback en

tips om je CV te verbeteren!
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