
 
  
 
 

 

 

Indeling Curriculum Vitae 
 

 

 

Tip: Stem je CV altijd af op de functie en functie-eisen en selecteer per sollicitatie de relevante 
elementen.  
 

Contactgegevens 

 

Vermeld je persoonlijke gegevens, in ieder geval: naam, adres, 

woonplaats, geboortedatum, mobiel nummer en e-mailadres.  
Voeg een link toe die verwijst naar jouw LinkedIn-profiel.  

Foto 

 

Is een foto op je CV wenselijk? Daarover verschillen de meningen, 

maar het is in Nederland niet (meer) ongebruikelijk. Kies voor een 
zakelijke pasfoto (achtergrond, kleding, houding).  

Profiel 
 

Een recruiter wil zo snel mogelijk weten of jij past bij de functie. In 
dit kader vertel je in 2 à 3 zinnen wie je bent, waar je goed in bent 
en wat je ambities zijn. 
 

Opleiding 
 

Zet de meest recente opleidingen bovenaan. Als je een opleiding 
hebt voltooid, vermeld je dat je het diploma hebt behaald. Je kunt 
bij de gevolgde opleidingen aangeven voor welke specialisaties je 

hebt gekozen. Afhankelijk van de functie waar je op solliciteert, geef 
je meer of minder details. Vermeld wel altijd als je hoge cijfers hebt 
gehaald of cum laude bent afgestudeerd 

Werkervaring 
 

Zet opnieuw de meest recente ervaring bovenaan, dus in omgekeerd 
chronologische volgorde. Noem hier de (bij)banen die je hebt gehad. 
Vul aan met een korte taakomschrijving als deze raakvlak heeft met 
de functie waar je op solliciteert. Als de (bij)banen niet relevant zijn 
voor de functie waar je op solliciteert, dan is alleen de functienaam 
voldoende. 

Nevenactiviteiten Hier kun je bestuurs- of commissiewerk kwijt, of andere onbetaalde 
werkzaamheden. Nevenactiviteiten geven aan dat je een actieve 

student bent geweest die ambitieus is. Noteer wat je hebt gedaan op 
dezelfde manier als je werkervaring.  

Referenties Het is aan te raden om een referent te hebben. Dat is iemand die 
meer over jouw kwaliteiten kan vertellen. Vaak is dat een docent of 
(voormalig) werkgever. Vraag altijd vooraf toestemming aan je 
referent als je deze op jouw CV wilt vermelden of zijn of haar 
gegevens kunt doorgeven als daarom wordt gevraagd. In het laatste 
geval vermeld je op je CV: “referenties op aanvraag beschikbaar'’. 

 
 


