
Alles wat je weten moet over 

jouw cv & sollicitatiebrief



Ik heb nog 
geen cv
Gebruik een bestaand ontwerp van Word zelf 



Hoe een cv sjabloon selecteren

1. Open een nieuw word 

document en klik op FILE

2. Selecteer dan NEW

3. Klik dan op RESUME AND 

COVER LETTERS, om 

een overzicht te krijgen van 

de opties
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Hoe een cv sjabloon selecteren

4. Kies dan een cv dat jou 

aanspreekt…. 

Wij hebben het rode cv als 

voorbeeld genomen

TIP: Je kan ook een 

bijbehorende motivatiebrief 

sjabloon kiezen
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Het sjabloon wordt geopend in 

een nieuw document



Sjabloon
bewerken

Voetnoten (footer)



• Sommige cv sjablonen hebben 

voetnoten/hoofdnoten. Een voetnoot 

(footer) staat onderaan de pagina, een 

hoofdnoot (header) staat bovenaan. 

• In dit voorbeeld gebruiken we een 

voetnoot voor de contactgegevens. 

• Het voordeel is dat de tekst in de 

voetnoot standaard herhaald wordt op 

alle pagina’s, tenzij anders ingesteld. 

Handig voor een recruiter om te weten 

welke pagina’s bij elkaar horen. 

• Als de voetnoot (of hoofdnoot) 

doorzichtig is dan kan je de inhoud van 

de voetnoot niet veranderen. Je kan wel 

in de rest van het document werken. 



Voetnoot aanpassen

1. Dubbelklik op het onderste 

gedeelte van de pagina om 

de voetnoot te bewerken. 

2. De voetnoot verandert van 

contrast. Je kan de tekst nu 

bewerken. Als je klaar bent, 

dubbelklik op het midden 

van de pagina. 
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Sjabloon 
bewerken
Charts (grafieken) aanpassen



• Charts (grafieken) worden niet alleen 

in de statistiek gebruikt, ook in de 

context van een cv kan het nuttig zijn. 

• In een cv sjabloon worden soms 

grafieken gebruikt om bepaalde zaken 

visueel voor te stellen. Het voorbeeld 

cv hier rechts zet op deze manier 

bepaalde vaardigheden in de kijker. 

• Dit is een manier om jouw cv visueel 

aantrekkelijker te maken. Maar wees 

hier zuinig mee, gebruik het dus 

eerder als een extra toets.



1. Klik op een plek binnen de 

rechthoek.

2. Je ziet dan de rand van de grafiek. 

(streep met bolletjes). 
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3. Klik op CHART TOOLS en dan 

DESIGN

4. Vervolgens rechtermuisklik op EDIT 

DATA en selecteer vervolgens de 

optie EDIT DATA
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5. Er verschijnt een pop-up venster 

waarin je verschillende zaken kunt 

aanpassen. 

In dit geval competenties en 

percentage, maar je kan ook 

niveaus gebruiken bv: zwak tot 

zeer goed

Druk ENTER als je klaar bent. 

Competenties Percentage
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Sjabloon 
aanpassen
Foto invoegen



In sommige sectoren is een 

verzorgd uiterlijk extra belangrijk 

omwille van fysiek  

klantencontact. Denk aan de 

verkoop of onthaal. 

In deze context vragen 

werkgevers uitdrukkelijk om een 

cv met een bijgevoegde foto. 

Sommige Word sjablonen 

voorzien ruimte om een foto toe 

te voegen.  

TIP: een foto toevoegen 

mag, maar moet dus niet! 

Tenzij het expliciet 

gevraagd wordt. 

Foto invoegen



1. Klik op de voorbeeldfoto.

De foto is nu omkaderd door 

een vierkant met bolletjes.  

2. In het blauwe lint bovenaan 

heb je verschillende 

tabbladen met bijbehorende 

functionaliteiten.  Selecteer 

FORMAT (onder Drawing

tools)
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3. Klik op SHAPE FILL

4. Klik op PICTURE

5. Er verschijnt een pop up met 

de vraag om een foto in te 

voegen.  

6. Klik op FROM A FILE.

Kies dan een geschikte foto 

van je computer die je wilt 

invoegen. 
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Soms kan het gebeuren dat de 

foto niet correct wordt 

weergegeven, de proporties 

kloppen niet.  



1. Ga naar PICTURE TOOLS 

en klik op FORMAT
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2. Klik op CROP en kies dan 

de optie Fill

De proportie van de foto 

hersteld zich. 
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3. Klik op het wit bolletje, houd 

de linkermuisknop ingedrukt 

en versleep naar de 

gewenste grootte. 

4. Houd de muisknop ingedrukt 

in het donkergrijze gedeelte 

om de foto te verplaatsen. 
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Foto invoegen
Resultaat



Sjabloon 
exporteren
PDF



Exporteren naar pdf

Ben je tevreden van jouw cv? Sla het op in Word én exporteer een versie 
naar PDF. 

Word = Werkdocument

Je kan dan vlot je cv aanpassen wanneer het nodig is. 

PDF = Afgewerkt document

Dit is het document dat je bezorgt aan de werkgever. PDF heeft het 
voordeel dat je opmaak behouden blijft en nog belangrijker dat de inhoud 
niet aangepast kan worden. 



1. Tevreden met het resultaat? 
Ga dan naar FILE

2. KLIK op EXPORT

3. Selecteer dan Create PDF/XPS 
Document
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Sjabloon
Bonus tip



Achter de schermen van een Word sjabloon

• Achter de opmaak ligt een tabel schuil. Dit is 
handig om te weten omdat je zo begrijpt hoe 
het sjabloon is opgebouwd. 

• Verspringt jouw tekst of de opmaak? Dan kan je 
kijken of het misschien ligt aan de structuur van 
de tabel. 

• Een tabel heeft als voordeel dat je meer controle 
hebt waar de tekst moet staan.

• Je kan leren hoe je zelf een cv sjabloon van nul 
af aan creëert in onze HOW TO _ Word voor 
experten. (werktitel)



Bonus tip:
Tabel structuur tonen

1. Klik op het kruisje om de 
inhoud van de tabel weer 
te geven. (Dit is het Grijs 
vlak)   
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Bonus tip:
Tabel structuur tonen

2. Klik op DESIGN

3. Selecteer dan BORDERS 
en kies uit de opties ALL 
BORDERS
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Tabel structuur cv Sjabloon

Door de borders (Boorden) zichtbaar te maken, 
kan je op deze manier zien hoe het sjabloon is 
opgebouwd. Dit geeft je meer inzicht. 



?



Bedankt


