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Hoe schrijf je een sollicitatiebrief? 

Volg de regels van een formele brief: aanspreek- en afsluitformule, betrefregel, schrijf de 
datum op de Nederlandse wijze. Geef je volledig adres, ook je e-mail aan. 

- Stel je zelf voor: school, land, leeftijd, taalbeheersing 
- Zeg waarom je in Nederland stage wilt lopen en wat je in het bedrijf wilt / kunt 

doen.. 
- Beschrijf je karakter en interesses. Zorg dat de lezer van de brief je een interessante 

persoon vindt die hij graag in zijn bedrijf wil laten werken! Niet te bescheiden, een 
beetje aanprijzen mag in de Nederlandse sollicitatiebrief!! 

- Geef informatie over de stageperiode en de bedoeling van je stage. 

Normaal vraag je in de brief om een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, tenzij de 
stageplek al afgesproken is..  

Een aantal uitdrukkingen 

Betreft: sollicitatie stageplek  

Met deze brief wil ik solliciteren naar een stageplek /stageplaats bij ... / in uw ...  

Ik zit in het ... jaar van de bovenbouw van het Gymnasium Arnoldinum... ...vergelijkbaar 
met een Nederlandse vwo-school .... Srteinfurt ligt dichtbij... Ik volg Nederlands sinds ... / 
mijn moedertaal is .... / spreek goed/vrij goed/ vloeiend Nederlands / beheers ook de 
Engelse taal goed 

Graag zou ik mijzelf willen voorstellen als zelfstandige /enthousiaste/ jonge vrouw /jonge 
man die... Ik werk graag zelfstandig / in teamverband/ kan goed omgaan met 
mensen/dieren 

...omdat ik de uitdaging aan wil gaan om... / in de toekomst graag wil werken in dit 
terrein.../ het ligt me om... / wat mee aanspreekt is ... / ben graag bereid om...  

Het is de bedoeling dat ik stage ga lopen in de periode van... tot... / Het accent ligt op ... / 
De stage wordt begeleid door ...  

Graag wil ik deze brief mondeling toelichten. / Ik verheug me op... / Ik kijk ernaar uit om...  

 

 

 
Voorbeelden op  
http://www.sollicitatieinfo.nl/sollicitatiebrief/#1 
(dat zijn vaak ook brieven om een baan te krijgen, niet alleen voor stage) 

http://www.sollicitatieinfo.nl/sollicitatiebrief/#1
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 HET CURRICULUM VITAE (CV) 
 

De meest gebruikelijke volgorde van een kort CV is als volgt: 

1. Persoonlijke gegevens : naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geboorteplaats. 

2. Opleiding: schoolvorm (vergelijkbaar met vw-school), taalkennis en favoriete vakken 

3. Werkervaring en kwalificaties (indien aanwezig. Ook bijbaantjes kunnen hier genoemd zijn) 
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HET TELEFONISCH SOLLICITATIEGESPREK 

Komt steeds vaker voor. Onderschat het niet, wees voorbereid en behandel dit gesprek als een normale 

procedure van de sollicitatie. 

 

DE VOORBEREIDING 

Bereid je goed voor!  

 Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over het bedrijf, Kijk naar de website.Zoek sleutelwoorden 

op in een woordenboek. 

 Informeer naar de branche. Lees erover en kijk naar een YouTube-filmpje uit deze branche zodat je 

Nederlandse uitdrukkingen  leert kennen. 

 

BEDENK MOGELIJKE VRAGEN 

Maak een lijstje met vragen die je zelf wil weten: over de organisatie, de geschiedenis, toekomstplannen, 

de afdeling en de werktijden.... 

Bereid je voor op vragen van hun zijde. Veel gestelde vragen zijn: 

1. Waarom wil je juist in ons bedrijf stage lopen? 

2. Wat verwacht je van dit werk? 

3. Wat zijn jouw 5 beste en slechtste eigenschappen? 

4. Heb je ervaring met dit werk opgedaan? 

Let op: De motovatie dat je ouders de stageplek konden regelen is niet overtuigend. Je mag best wat 

moeite hebben met de taal, maar laat dit gesprek niet door een ander voeren. 

 


