
CV CHECKLIST

Maximaal  2  kantjes A4
Zorg dat de belangri jkste informatie op de
eerste helft  van de eerste pagina staat .

Gebruik opsommingen i .p.v .  blokken tekst
Gebruik hier  de symbolen ●  of  ○  voor .

Gebruik woorden uit  de vacaturetekst
Hierdoor ben je  snel ler  een match!  

Zet belangrijke punten onderaan
Onderaan pagina of  opsomming,  dit  z i jn plekken
die opval len bi j  de lezer .

ALGEMEEN

Met deze t ips heb
je al le  belangri jke
punten op jouw cv
staan én valt  jouw
cv extra op!  

Zorg dat het  cv goed leesbaar is
Gebruik een duidel i jk  en niet  te klein lettertype.  

Wees open en eerl i jk
Je hoeft  geen gaten te dichten,  geef  wel  een
uit leg of  geef  aan welke ervaring je  hebt
opgedaan.

Laat je  cv nalezen!
Zo weet je  zeker dat het duidel i jk  geschreven is
en het is  een extra controle voor spelfouten.   
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Laat de woorden naam, adres,  etc.  weg
Deze gegevens zi jn duidel i jk  genoeg zonder
die extra woorden.

PERSONALIA

Alleen je  voornaam en achternaam
Eventueel  met je  t itel .  Init ialen of  off ic iële
voornamen hoeven niet  genoemd te worden.

Geboortedatum mag je  weglaten
Wel noteren? Schri j f  dan voluit :  1  januari  1990

E-mailadres met eigen naam en 06-nummer
Gebruik geen "fantasie"  naam. Ook goed om
de url  van je  LinkedIn prof iel  hier  te noteren.

Een korte introductie over  jezelf
Benoem hier  in een paar regels  je  sterke
kanten of  de oplossing die j i j  kunt zi jn
binnen het bedri j f .

PROFIEL

Benoem je woonplaats
Je vol ledige adres is  niet  nodig.



Anti-chronologisch
Oftewel :  je  laatste werkervaring als  eerste .  

Noem de naam van de werkgever voluit
Heeft  het bedri j f  nu een andere naam? Zet
dit  er  dan bi j !

Voeg logo's  van de bedrijven toe.
Beelden worden snel ler  verwerkt dan tekst .

Gebruik de meest gangbare functietitel
Dit  is  niet  alt i jd de functiet itel  uit  je  contract .

WERKERVARING

Gat in je  cv?  Benoem dit  positief !
Denk aan:  reizen door Azië ,  Mantelzorg,  . . .

Benoem je werkervaring beknopt
Het belangri jkste zet  je  in een opsomming.  

Gebruik ci jfers!
Benoem resultaten,  getal len en percentages
als  dit  mogeli jk  is .
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Anti-chronologisch
Oftewel :  je  laatste opleiding als  eerste .  

Noem het jaartal ,  de opledingsnaam en de
huidige naam van de opleider

OPLEIDINGEN

Maak gebruik van een tabel  
Zo kri jg je  een opsomming van de talen met
het niveau van spreken,  lezen en schri jven.

TALEN

Gebruik voorbeelden
Noem een vaardigheid en een concreet
voorbeeld waaruit  bl i jkt  dat je  deze beheerst .  
 Vaardigheden kun je ook benoemen in je
prof iel .  
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Alleen cursussen met een toegevoegde waarde
Je veterstr ikdiploma hoef  je  hier  niet  te noemen.

CURSUSSEN

VAARDIGHEDEN



Optionleel ,  laat  dit  vallen bij  een te lang cv 
Wordt je  cv te lang? Schrap dit  onderdeel  als
eerste .

Vermeld 2 of  3  hobby's  of  interesses
Zet deze in een korte omschri jvende
opsomming neer .

HOBBY'S EN INTERESSES
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REFERENTIES
Gebruik de beste referenten 
Dat zi jn oud werkgevers ,  directe managers of
een oud docent .

Noteer al leen de benodigde informatie
Naam, functie ,  bedri j f ,  telefoon en e-mail .

Zet "Referenties op aanvraag"neer
Als je  geen referenties neer wil  zetten op je  
cv .  Ook kun je de referenties als  een aparte
bi j lage sturen.


