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Hoofdstuk 1 

De eerste baan, daar 
moet je wel wat voor 
doen!

In dit hoofdstuk leer je:
– wat er allemaal bij komt kijken voordat je een baan hebt veroverd;
– hoe je een bedrijf kunt laten weten graag de vacature te willen vervullen;
– hoe een sollicitatiegesprek vaak is opgebouwd;
– waar je zoal op moet letten als je voor een sollicitatiegesprek bent uit

genodigd;
– wat een functioneringsgesprek is en wat een beoordelingsgesprek is;
– dat je een stageperiode kunt beschouwen als een tijdelijke baan.

1.1 De vacature

Laten we bij het begin beginnen: hoe kom je aan een baan?
Vaak plaatst een bedrijf een advertentie in kranten of op een website. Soms wordt werk-
nemers gevraagd om in hun kennissenkring eens te informeren of er belangstellenden zijn. 
Ook zijn er werkzoekenden die spontaan een brief schrijven om te vragen of er een vacature 
is. Dit noemt men een open sollicitatie.
Een publicatie bij jou op school dat bedrijven stageplaatsen beschikbaar stellen, zou je 
kunnen beschouwen als een vacature voor een tijdelijk personeelslid. Ook dan moet je laten 
weten dat je geïnteresseerd bent!

Bij sommige vacatures wordt sollicitanten gevraagd een sollicitatiebrief te schrijven waarin 
ze aangeven waarom zij denken de juiste persoon voor de betreffende vacature te zijn. Als 
bijlage bij zo’n brief voegen de sollicitanten vaak een cv toe. Een cv is een curriculum vitae: 
een beschrijving van je leven tot nu toe. Op een cv staan achtereenvolgens:
– je naam-, adres- en woonplaatsgegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer;
– de door jou gevolgde opleidingen en cursussen, voor zover die van belang zijn voor het 

werk dat je wilt gaan doen;
– je werkervaring: bij welke bedrijven heb je gewerkt en welke werkzaamheden voerde je 

daar uit;
– eventueel je hobby’s en andere vrijetijdsbesteding;
– eventuele referenties.
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10 P.Advocaten in Amsterdam zoekt een

parttime Juridisch Secretaresse (min. 24 uur)

In deze functie ben je het eerste telefonische aanspreekpunt voor onze cliënten. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van correspondentie, de aan
maak van cliëntendossiers en van declaraties, de postbehandeling, archiefbeheer, 
het invoegen van supplementen, het plannen van vergaderingen, en overige diverse 
secretariële werkzaamheden.

Functieeisen:

– Minimaal een afgeronde mboopleiding
– Minimaal 3 jaar werkervaring als juridisch secretaresse
– Klantvriendelijk
– Nauwkeurig en accuraat
– Beheerst de Nederlandse en de Engelse taal zeer goed, zowel mondeling als schrif

telijk
– Goede kennis en beheersing van het MSofficepakket

Voldoe jij aan bovenstaande functieeisen, ben je woonachtig in de regio Amsterdam en 
in ieder geval beschikbaar op woensdag en vrijdag: stuur dan je cv met uitgebreide moti
vatie binnen 10 dagen ter attentie van Bianca Blanco, emailadres B@P. Advocaten.nl.

Referenties zijn mensen die iets kunnen zeggen over hoe je bent, hoe je als student op 
school was, hoe je je werk deed tijdens de stage, enzovoort. Je moet die referenties natuur-
lijk wel vragen of zij informatie over jou willen verstrekken!
Een cv moet je vooral een ‘strakke vorm’ geven: met puntsgewijze opsommingen, kort en 
zakelijk! Op internet vind je voorbeelden genoeg.

Als je een sollicitatiebrief met als bijlage een cv stuurt, kun je de sollicitatiebrief heel kort 
houden. In de brief hoef je immers niet te herhalen wat ook in het cv staat. In de brief ver-
meld je dan vooral waarom jij denkt dat je heel geschikt bent om de vacature te vervullen; 
je geeft dus je motivatie voor die baan aan.

Het komt ook voor dat bedrijven vragen alleen maar een cv naar hen op te sturen.

In de praktijkopdrachten aan het eind van dit hoofdstuk zie je een voorbeeld van een cv die 
je zelf kunt invullen.

Het bedrijf kan ook zelf een vragenformulier maken waarop belangstellenden hun ant-
woorden kunnen vermelden. Iedereen die zijn interesse voor de baan kenbaar heeft 
gemaakt, krijgt dan zo’n sollicitatieformulier toegezonden. Iedereen krijgt hetzelfde 
 formulier. Dat maakt de sollicitanten voor het bedrijf makkelijker vergelijkbaar.
Op een sollicitatieformulier wordt onder meer gevraagd naar:
– persoonlijke gegevens;
– gevolgde opleidingen;
– competenties waar je goed in bent;

kader verplaatst!
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11– competenties waar je minder goed in bent;
– werkervaring;
– de functie waarnaar je solliciteert;
– je motivatie om deze baan te willen;
– je nevenfuncties;
– je hobby’s.

In de praktijkopdrachten zie je ook een voorbeeld van een sollicitatieformulier.

In weer andere gevallen is een e-mailtje of een telefoontje waarin je je belangstelling aan-
geeft voldoende om een kans te maken op die baan. Hoe je je interesse ook kenbaar maakt, 
je moet proberen daarbij je sterke punten naar voren te brengen. Sterke punten die van 
belang zijn voor het bedrijf. Sterke punten waardoor jij voor een sollicitatiegesprek wordt 
uitgenodigd!
Als je van werkgever verandert, kun je je oude werkgever vragen om een getuigschrift. Een 
getuigschrift is een verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode bij 
hem in dienst bent geweest. Ook kan er in worden vermeld waarom het dienstverband wordt 
beëindigd en of je je werkzaamheden naar tevredenheid hebt uitgevoerd. Je werkgever is 
wettelijk verplicht je een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt. Bij een sollicitatie 
kan er om een getuigschrift worden gevraagd.

1.2 Het sollicitatiegesprek

In het bedrijf ontvangt men alle reacties op de vacature en moet er een keuze worden 
gemaakt wie de vacature mag gaan vervullen. Daarvoor wordt vaak een aantal reacties 
uitgezocht. Reacties waaruit enthousiasme blijkt, reacties met een mooi taalgebruik en/of 
reacties waaruit passende (stage- of) werkervaring blijkt, maken meer kans om op te vallen. 
Deze sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek, het sollicitatiegesprek.
Bij zo’n gesprek worden vaak drie onderdelen onderscheiden:
– de opening;
– de informatie-uitwisseling;
– de afronding.

Bij de opening word je aan de aanwezigen voorgesteld en maak je kennis met de mensen die 
in de sollicitatiecommissie zitten. De gespreksleider probeert je op je gemak te stellen en 
legt uit hoe het gesprek opgebouwd zal worden.
Bij de informatie-uitwisseling wordt het een en ander over het bedrijf uitgelegd: hoeveel 
mensen er werken, welke producten er worden gemaakt of welke diensten er worden 
verleend, hoeveel mensen er werken op de afdeling waar de vacature is, wat de precieze 
inhoud van het werk is, enzovoort. Ook krijg je de gelegenheid iets over jezelf te vertellen, 
zoals welke vakken op school je het meest boeiden, welke vaardigheden je hebt die je kunt 
gebruiken bij het werk, welke werkzaamheden je tijdens je vorige leer-werkplekken en/of 
banen verrichtte, wat je in je vrije tijd doet en waarom je deze baan wilt.
Het is heel belangrijk dat jij als sollicitant ook vragen stelt over het bedrijf, over het werk dat 
je zult gaan doen, over eventuele doorgroeimogelijkheden, enzovoort. Ook of het gewenst is 
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12 dat je cursussen gaat volgen. Zorg dat je vooraf al wat van het bedrijf weet door informatie in 
te winnen, bijvoorbeeld via internet.
Bij de afronding worden de arbeidsvoorwaarden kort doorgenomen en hoor je hoe het ver-
volg van de sollicitatieprocedure eruitziet. Soms wil het bedrijf je vaardigheden testen, in 
andere gevallen wil men referenties opvragen. Je kunt aan het eind van het gesprek aangeven 
nog steeds interesse te hebben in de baan en dat je graag van hen hoort.

Soms worden sollicitatiegesprekken in twee ronden gevoerd: na de eerste ronde wordt een 
selectie gemaakt uit de meest geschikte kandidaten en zij worden voor een tweede gesprek 
uitgenodigd. De arbeidsvoorwaarden kunnen dan natuurlijk ook in het tweede gesprek aan 
de orde komen.

Een paar tips voor als je op sollicitatiegesprek gaat:
– bereid je heel goed voor op een sollicitatiegesprek;
– zorg ervoor er verzorgd uit te zien;
– stel jezelf op een correcte manier voor: dus geef alle aanwezigen een hand en kijk de 

mensen aan;
– kom vooral ruim op tijd: hijgend een gesprek voeren of, nog erger, mensen op je laten 

wachten maakt de start al weinig kansrijk;
– bereid je goed voor op voor de hand liggende vragen die je kunt verwachten; stel zelf 

vragen die je thuis hebt voorbereid en naar aanleiding van wat men je vertelt en zoek het 
bedrijf op internet op, zodat je er al wat meer van weet;

– wees je ervan bewust dat zulke gesprekken van groot belang zijn bij de keuze van de 
nieuwe werknemer.
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13In hoofdlijnen verloopt een kennismakingsgesprek als je naar een leer-werkplek gaat op 
dezelfde wijze en moet je je dus ook goed voorbereiden op dat gesprek!

1.3 De introductie

Het is voor de werkgever en jezelf belangrijk dat je je snel op je gemak voelt in je nieuwe 
werkomgeving. Dat geldt niet alleen als je aan een ‘echte’ baan begint, maar ook als je een 
tijd bij een bedrijf op stage bent.
Je bent sneller een productieve werknemer die met plezier naar zijn werk gaat als je je ple-
zierig voelt tussen je nieuwe collega’s, als je weet wat er van je verwacht wordt, als je kennis 
hebt gemaakt met de manier van werken en de gewoontes in het bedrijf. Daarom krijgen 
nieuwe werknemers vaak een ervaren werknemer toegewezen, een mentor. Die stelt je voor 
aan de andere mensen die je in je werk tegenkomt en informeert je over het werk. Misschien 
spreekt hij vaste tijdstippen met je af waarop hij je informatie verschaft, met je overlegt en 
vragen beantwoordt.

1.4 Het functioneringsgesprek

Als je een poos bij het bedrijf hebt gewerkt, zal je leidinggevende met je willen praten over 
hoe het gaat met je werk en hoe het contact met je (tijdelijke) collega’s verloopt. Zowel 
jij als je begeleider/leidinggevende kan aandachtspunten aan de orde stellen. Problemen 
komen naar voren en in onderling overleg wordt naar oplossingen gezocht. Hierover worden 
afspraken gemaakt.
Bij zo’n functioneringsgesprek speel je zelf een actieve rol om problemen boven tafel te 
krijgen en oplossingen te zoeken. Het doel van dit gesprek is dat je in de toekomst een nog 
betere werknemer wordt.
Een functioneringsgesprek kun je vergelijken met een gesprek met je bedrijfsbegeleider 
(en een vertegenwoordiger van de school) tijdens de stageperiode.

1.5 Het beoordelingsgesprek

Na één of meer functioneringsgesprekken vindt een beoordelingsgesprek plaats. Bij zo’n 
gesprek is jouw rol kleiner: de leidinggevende geeft zijn oordeel over jou. Als je niet voldoet, 
kan men besluiten je ander werk te geven, waarin je misschien beter bent. Ook kan men 
besluiten je te ontslaan. Een beoordelingsgesprek vindt daarom vaak plaats aan het einde 
van de proeftijd, als het bedrijf je nog gemakkelijk kan ontslaan. Maar als je goed voldoet, 
kan het zijn dat je er verantwoordelijker taken bij krijgt of dat je salaris wordt aangepast. Mis-
schien krijg je alleen een compliment van de leidinggevende.
Een beoordelingsgesprek lijkt heel veel op een eindgesprek op je leer-werkplek. Voordat je 
vertrekt wordt er door je begeleider nog een evaluatieformulier ingevuld en met jou en de 
vertegenwoordiger van de school besproken.
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14 Samenvatting

– Door een sollicitatiebrief, cv, sollicitatieformulier, e-mail of telefoontje, maar ook met 
behulp van sms, Twitter, Facebook en dergelijke kun je het bedrijf laten weten in aan-
merking te willen komen voor een vacature.

– Een getuigschrift van je vorige werkgever met daarin een positieve beoordeling van jou 
kan helpen dat je de nieuwe baan krijgt.

– Het sollicitatiegesprek, maar ook de introductie in het bedrijf, het functioneringsgesprek 
en het beoordelingsgesprek zijn erg belangrijk, zowel voor een werknemer als voor een 
stagiair.

Begrippen

beoordelingsgesprek gesprek waarin de leidinggevende vaststelt of jouw werk aan de 
verwachtingen voldoet en of je op een goede manier omgaat 
met je collega’s; soms wordt in zo’n gesprek besloten om je 
andere taken te geven of om je te ontslaan

curriculum vitae systematische beschrijving van je leven, studie, werkervaring en 
hobby’s

functioneringsgesprek gesprek met je leidinggevende over hoe je bevalt, wat je ver-
beteren moet en hoe je jezelf kunt verbeteren; doel is om een 
betere werknemer van je te maken

getuigschrift verklaring van je vorige werkgever over hoe lang je bij hem hebt 
gewerkt, wat je deed en eventueel hoe je beviel als werknemer

introductie systematische kennismaking met je werk, je collega’s, het bedrijf
mentor begeleider van een beginnende werknemer of stagiair
sollicitatieformulier standaardformulier dat het bedrijf de personen toestuurt die 

hebben aangegeven interesse in de baan te hebben
sollicitatiegesprek gesprek tussen de leiding van het bedrijf en de persoon die in 

aanmerking wil komen voor de baan
vacature in het bedrijf beschikbare baan

Zelftoets

1 Zoek een aantal sollicitatiebrieven op op internet; vergelijk de opbouw daarvan en 
beschrijf puntsgewijs welke onderdelen je in die brieven belangrijk vindt.

2 Een sollicitatiebrief is bedoeld als eerste stap om de juiste werknemer te vinden. Voor 
sommige vacatures zou een telefoontje of een sollicitatieformulier een beter beeld 
kunnen geven van de geschiktheid van de sollicitant voor die baan. Geef een voorbeeld 
in welk geval een telefoongesprek van de sollicitant met het bedrijf en in welk geval een 
sollicitatieformulier meer geschikt is.

3 Aan een beoordelingsgesprek moeten altijd functioneringsgesprekken voorafgaan. Leg 
uit waarom dat zo is.
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154 Wat is de betekenis van een proeftijd? Hoe lang is de minimale proeftijd volgens de wet-
geving? Zoek dat op op internet.

5 Ook voor beoordelingsgesprekken maken bedrijven vaak gebruik van standaard-
formulieren. Geef redenen waarom ze dat doen. Zoek een beoordelingsformulier op 
op internet of ontwerp zelf zo’n formulier.

6 Ook op school vinden beoordelingen van de leerlingen door de leraren plaats. Stel zelf 
een beoordelingsformulier op dat leraren zouden kunnen gebruiken.

7 Vul dit beoordelingsformulier in zoals je denkt dat de gemiddelde leraar over jou zal 
oordelen.

Praktijkopdrachten

1 Schrijf een sollicitatiebrief alsof je solliciteert naar je huidige ‘stagefunctie’. Je sollicitatie-
brief moet natuurlijk opvallen. Door wat je schrijft moet je het bedrijf ervan proberen 
te overtuigen dat het je zeker voor een sollicitatiegesprek moet uitnodigen. Zorg er ook 
voor dat de zinnen goed lopen en dat er geen taalfouten in de brief staan.

2 Vul het volgende formulier in alsof je solliciteert naar je huidige ‘stagefunctie’.

Sollicitatieformulier

1 Persoonlijke gegevens
Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Faxnummer :

2 Opleidingen
Welke opleidingen hebt u gevolgd na de lagere school?

Van ………… tot ………… Soort opleiding/cursus Diploma ja/nee
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16 3 Werkervaring
Wat zijn uw voorafgaande banen?

Van ………… tot ………… Naam bedrijf Functie

Als u momenteel een baan hebt, wat is uw opzegtermijn?

4 Uw wensen en mogelijkheden
Naar welke functie(s) solliciteert u?

Met welke machines/apparatuur/software hebt u veel ervaring?

Welke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden hebt u die u geschikt maken voor deze 
functie?

Welke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden wilt u bij het uitoefenen van deze functie 
graag verder ontwikkelen?

5 Hebt u andere betaalde functies?
0 ja
0 nee
Zo ja, welke en bij welke werkgever en wat houdt de functie in?

6 Doet u vrijwilligerswerk?
0 ja
0 nee
Zo ja, voor welke instelling en wat houdt het werk in?

7 Motivatie
Wat interesseert u in de aangeboden functie?

Wat interesseert u in ons bedrijf?

8 Welke personen kunt u als referenties opgeven?

9 Ondertekening
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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173 Als het stagebedrijf zelf ook sollicitatieformulieren gebruikt, vergelijk zo’n formulier dan 
met het hiervoor weergegeven formulier. Leg ook uit welk formulier je beter vindt en 
waarom.

4 Stel je eigen cv op. Geef bij ‘Opleiding’, ‘Werkervaring’ en ‘Vrijwilligerswerk’ duidelijk aan 
in welke periode je die opleidingen hebt gevolgd en wanneer je dat werk hebt gedaan. Zie 
als voorbeeld het sollicitatieformulier hiervoor.

CURRICULUM VITAE

Persoonlijke gegevens:

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Rijbewijs: 

Opleiding:

Werkervaring:

Vrijwilligerswerk:

Talenkennis:

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:

Hobby’s:
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18 5 Hoe worden vacatures in het bedrijf waar jij stage loopt, opgevuld? Wordt er alleen 
buiten het bedrijf geworven of kunnen ook personeelsleden solliciteren?

6 Worden bij vacatures ook de toekomstige collega’s bij de sollicitatieprocedure 
betrokken? Op welke wijze?

7 Leg de uitwerking van deze praktijkopdrachten aan je leidinggevende voor en vraag hem 
die te beoordelen.
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