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Curriculum Vitae  
Inge Voorbeeld 

Examplestraat 24 

4321 ZX  VOORBEELDIG 

Inge.Voorbeeld@gmail.com 

06 4321 4321 

Geboren: 8 augustus 1992, Leiden 

https://nl.linkedin.com/in/IngeVoorbeeld 

 

 

Opleidingen 

 

2015 – heden Master Public Administration, Universiteit Leiden, Den Haag 

Specialisatie: Public Management 

Master scriptie: ‘onderwerp/titel’ 

 

2012 – 2015 Bachelor Bestuurskunde, Universiteit Leiden, Den Haag 

Specialisatie: Beleid, Bestuur & Organisatie  

Relevante vakken: publiek management, economie van de publieke sector, , 

beleid.  

 

2006 – 2012 VWO, Voorbeeldcollege, Den Haag 

   Profiel: Cultuur & Maatschappij 

 

 

Werkervaring 

 

2/2015 – 5/2015 Stagiair, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag  

Ondersteunen van beleidsmakers, voorbereiding beleidsstukken, bijwonen 

van vergaderingen 

 

3/2014 – 8/2015 Student Assistent, instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden, Den Haag 

Taken: Schrijven en plaatsen van landeninformatie op de Joho website 

(Nederlands en Engels) en samenvattingen schrijven voor studenten 

 

2011 – heden Diverse bijbanen 

Caissière, horecamedewerker in een lunchroom, winkelmedewerker 

 

 

 

 

Kies een eenvoudige lay-out die je 

consequent toepast. 

Personalia die op een CV moeten 

staan: naam, adres, e-mail en 

telefoonnummer. 

Geboortedatum/plaats en 

nationaliteit is gebruikelijk. 

Sekse, Burgerlijke staat, BSN, 

Facebook, etc. in principe niet. 

 

Opleiding en ervaring: anti-chronologisch. 

Zorg dat de meest relevante ervaring prominent 

op de eerste pagina staat! 

 

LET OP: Curriculum Vitae 

Een foto wordt steeds 

gebruikelijker maar hoeft niet. 

Zorg wel voor een professionele 

foto. 

Zorg voor een werkende link naar jouw 

LinkedIn-profiel. Maak een goed profiel 

om jouw CV te ondersteunen! 

Wees specifiek over jouw 

taken, verantwoordelijkheden 

en bijdragen. 

Geef relevante ervaring meer aandacht dan 

niet/minder relevante ervaring. Bijbanen 

kunnen bijvoorbeeld samengevoegd worden. 

Je kunt hier ook je 

bachelor en/of 

masterscriptie 

toevoegen (titel of 

onderwerp). 

Tevens kun je 

vakken benoemen 

die interessant zijn 

voor de functie 

waarop je 

solliciteert. 
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Nevenactiviteiten 

 

2016 -2017 Erasmus exchange – Universiteit Bologna  

 

2015 – 2016   Student-lid, Opleidingscommissie Bestuurskunde, Universiteit Leiden  

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur over 
allerlei zaken die het onderwijs betreffen. 
 

2014 – 2015 Voorzitter Lustrumcommissie, studievereniging B.I.L., Den Haag 

Een commissie van 5 leden aansturen, een alumni dag organiseren voor 30 

personen, nauw contact met de sprekers onderhouden, rapportage van de 

evaluatie van het evenement. 

  

IT vaardigheden SPSS, MS Office 

 

Talenkennis Nederlands Moedertaal 

 Engels  Uitstekend in woord en geschrift 

 

Referenties  Op aanvraag beschikbaar 

 

Hobby’s Lezen, piano spelen, zwemmen 

 

 

 

Vergeet talenkennis niet! 

Geef aan dat je referenties kunt geven, maar zet 
geen contactgegevens in het CV. 

Hobby’s geven een CV iets persoonlijks, 
dus denk goed na wat je neerzet. Heb je 
iets leuks te vertellen als er naar wordt 
gevraagd? 

Pas jouw CV voor elke sollicitatie (of 
beursbezoek, speeddatesessie etc.) aan. 
Benadruk wat voor die situatie relevant is. 

Neem contact op met de Career Services voor 
informatie over de arbeidsmarkt, solliciteren of voor 
een CV check! Loopbaanservice@fgga.leidenuniv.nl 

Stuur je CV altijd in pdf-bestand. Dan 
weet je zeker dat de ontvanger de lay-
out ziet zoals je het hebt bedoeld. In 
Word willen teksten wel eens 
verspringen op een andere computer. 

Noteer nevenactiviteiten op exact 
dezelfde wijze als je werkervaring. Dat 
oogt zorgvuldig en professioneel. 


