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Sollicitatietraining 
curriculum vitae samenstellen 

 
In vrijwel elke selectieprocedure wordt van geïnteresseerde kandidaten verwacht dat zij hun aanbod schriftelijk 
indienen in de vorm van een sollicitatie- of motivatiebrief. Het is gebruikelijk daarbij een curriculum vitae (CV) te 
voegen. Deze levensloop is een overzichtelijke samenvatting van de persoonlijke gegevens, opleiding, werker-
varing en hobby’s van een kandidaat. Meestal zijn dit vaste gegevens, maar het is raadzaam om de samen-
stelling van het CV aan te passen aan de functie-eisen die een werkgever stelt. Zodoende kan bijvoorbeeld een 
selecteur snel bepalen of een sollicitant voldoet aan een bepaald functieprofiel. Als u naar een functie sollici-
teert, is het dus verstandig om de meest relevante onderdelen m.b.t. de vacante functie op te nemen in uw CV. 
Een CV is dus een zeer belangrijk document dat vooral moet opvallen door een juiste inhoud en een goed ver-
zorgde, overzichtelijke indeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep 
De workshop Curriculum Vitae samenstellen wordt op individuele basis verzorgd. De begeleiding is geschikt 
voor elke sollicitant die veel moeite heeft om een CV samen te stellen dat goed inspeelt op de eisen van een 
vacante functie. Als gevolg hiervan krijgt de selecteur geen goed beeld van uw potentiële geschiktheid; u ont-
vangt dus weinig gespreksuitnodigingen. De begeleiding is gericht op deelnemers vanaf MBO-niveau. 
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Doel 
Er bestaan verschillende soorten CV's. U leert in de eerste plaats om een vorm te kiezen die het beste past bij 
uw persoonlijke situatie d.w.z. uw levensfase en werkervaring. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de sa-
menstelling van uw CV: welke functie-eisen worden gesteld en wat heeft u te bieden ? U leert tevens om uw 
aanbod kort, bondig en helder te beschrijven.  
Aangezien het oog ook wat wil, besteedt de coach nog aandacht aan de grafische indeling, zodat uw CV een 
interessant en overzichtelijk visitekaartje wordt. Kortom: u leert uw CV zo samen te stellen en presenteren dat 
uw kandidatuur eerder zal opvallen.  
 

Intakefase 
Reflect stemt de workshop af op uw behoefte. Een ervaren coach neemt vooraf contact met u op om meer in-
zicht te krijgen in de moeilijkheden die u ondervindt bij het samenstellen van een curriculum vitae. Gezien de 
nauwe samenhang tussen sollicitatiebrief en CV kan het volgen van de workshop Sollicitatiebrief opstellen raad-
zaam zijn. Dit wordt vooraf nog even met u afgestemd en desgewenst voordelig aan u geoffreerd. 
 

Aanpak 
Voorafgaand aan de training vult u online een persoonlijkheidsvragenlijst in die resulteert in een helder gedrags-
profiel. Daarmee heeft u direct bij de start van de workshop inzicht in uw belangrijkste persoonlijke kwaliteiten, 
die u kunt gebruiken in zowel uw sollicitatiebrief als in uw CV.  
De coach zal u vooraf vragen om zelf een passende vacature mee te nemen, die hij tijdens de workshop met u 
zal analyseren. U leert namelijk om zelf uw CV samen te stellen, door bij elke vacature eerst te bekijken of de 
informatie in uw CV goed aansluit bij de eisen van de vacante functie. Zodoende oefent u tijdens de workshop 
op een realistische manier met het telkens opnieuw samenstellen van uw CV. Uw coach zal ernaar streven een 
koppeling te maken tussen de samenstelling van uw CV en de inhoud van uw sollicitatiebrief. 
 

Doorlooptijd 
Een compacte workshop duurt één dagdeel van 3,5 uur. Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij een uitgebrei-
dere training van meerdere dagdelen voor u verzorgen, zodat u wat meer tijd heeft om deze vaardigheid goed 
onder de knie te krijgen. Dit kunnen kortere sessies zijn - verspreid over een bepaalde tijd - waarbij u aan de 
ene kant een reeds samengesteld CV (met de bijbehorende brief) nabespreekt met uw coach. Vooruitlopend op 
een sollicitatie kunt u aan de andere kant samen oefenen met het aanpassen van uw CV. 
 

Investering 
Voor een workshop van één dagdeel à 3,5 uur bedraagt uw investering € 295,- excl. BTW. Bij een uitgebreidere 
training vanaf drie dagdelen geldt een korting van 10%. Indien u tevens gebruik wilt maken van de workshop 
Sollicitatiebrief opstellen, dan kunt u rekenen op een totale korting van 15%. Voor aanvullende dienstverlening 
geldt een uurtarief van € 95,- excl. BTW. 

 
Aantekeningen 
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