
 
 

 
TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN CV 
 
Ben je op zoek naar een stageplek of afstudeeropdracht, dan heb je een cv nodig! Cv staat voor 
curriculum vitae, wat ‘levensloop’ betekent in het Latijn. In je cv zet je je werkervaring en diploma’s op 
een rij, samen met persoonlijke informatie zoals hobby’s en skills. Het doel van een cv is om een goed 
overzicht te geven van de kennis en vaardigheden die jij bezit. Als je gaat solliciteren voor een 
stageplek of afstudeeropdracht kijkt een recruiter of bedrijfsbegeleider vaak als eerste naar je cv. Met 
een goed cv maak je dus meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Maar hoe 
maak je een goed cv? In deze handleiding geven wij je tips voor het schrijven van jouw cv!  
 
 
WAT ZET JE IN JE CV? 
 
In een cv geef je een korte samenvatting van de volgende punten: 
 
• Contactgegevens  
• Introductie van jezelf  
• Werkervaring  
• Opleidingen  
• Kennis en vaardigheden  
 
Contactgegevens  
Zet op je cv in elk geval de volgende gegevens: 
 
• Voor- en achternaam  
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres  
 
Introductie van jezelf  
Tijdens het solliciteren wil je natuurlijk opvallen, zodat jij uiteindelijk wordt aangenomen voor de 
aangeboden stageplek of afstudeeropdracht. Jezelf voorstellen is een goede manier om je cv eruit te laten 
springen. Hierdoor wordt je cv meer dan alleen een document waarop staat wat je allemaal kunt. Een 
voorbeeld: 
 

 
OVER MIJ  
 
Ik ben Rachid Riley en 18 jaar oud. Op dit moment ben ik bezig met het tweede jaar van de opleiding Elektrotechniek. 
Tijdens mijn studie merkte ik dat mijn hart sneller ging kloppen toen mijn docenten over het thema energietransitie 
spraken. Na zelf onderzoek te hebben gedaan over rijden op waterstof wist ik het zeker: in de toekomst ga ik mijn 
steentje bijdragen aan de energietransitie. Daarom zou ik tijdens mijn stage graag praktische werkzaamheden 
willen uitvoeren die hierbij aansluiten. In dit geval als installatiemedewerker nieuwe energie. 

 



Plaats ook een foto op je cv; hierdoor wordt je cv persoonlijk. Maak een simpele portretfoto waarop je lacht, 
in goed daglicht. Je onthoudt iemand toch vaak beter als je er een gezicht bij hebt!  
 
Werkervaring  
Een recruiter of bedrijfsbegeleider vindt het interessant om te weten wat jouw werkervaring is. Je 
werkervaring zegt iets over jou. Zet je cv dan ook niet vol met alle bijbaantjes die je maar twee maanden 
hebt volgehouden om een zakcentje bij te verdienen, maar maak een overzicht van bijbaantjes die echt 
relevant zijn voor de sollicitatie.  
 
Tips 
• Zet bij de baantjes wat jouw rol, taken en verantwoordelijkheden waren.  
• Noteer de baantjes van heden naar verleden.  
• Heb je nog geen of niet zoveel werkervaring? Neem dan interessante of relevante projecten en 

opdrachten op die je op school hebt gedaan. Vertel wat voor rol jij daarin had en welke eigenschappen 
goed van pas kwamen.  

• Doe je vrijwilligerswerk? Zet deze dan ook bij werkervaring.  
 
Opleidingen  
Je opleidingen verdienen een plek op je cv. Zet ook deze van heden naar verleden en benoem ook de 
opleiding die je op dit moment volgt. Heb je een interessante scriptie, minor, project of extra 
studieactiviteiten gedaan? Zet ook deze er dan bij.  
 
Kennis en vaardigheden  
Heb je kennis van zaken of specialistische skills die relevant zijn voor de stageplek of afstudeeropdracht? 
Zet deze dan zeker op je cv! Laat Word of Excel achterwege; daar kan iedereen wel mee overweg. Benoem 
ook andere kwaliteiten, zoals talen die je spreekt of software die je beheerst.  
 
 
DE OPMAAK VAN JE CV  
 
Houd bij het opmaken van je cv rekening met de volgende punten: 
 
• Maak je cv niet langer dan twee A4’tjes.  
• Maak een basis-cv en pas deze iedere keer aan als je op en andere stageplek of afstudeeropdracht gaat 

solliciteren.  
• Maak je cv overzichtelijk; hanteer een logische volgorde en gebruik voldoende witruimte.  
• Zet je naam in de header van je cv. Hierdoor kan een recruiter of bedrijfsbegeleider je cv snel vinden.  
• Gebruik een representatief e-mailadres.  
• Heb je socialmediakanalen of een online portfolio die relevant zijn voor je sollicitatie, voeg dan links 

naar deze kanalen/websites toe.  
• Laat je cv altijd door iemand anders nakijken, zodat je zeker weet dat hij zonder (taal)fouten de deur 

uitgaat!  
• Sla je cv op als pdf-bestand; hierdoor kan de opmaak niet meer verspringen.  
 


