
 
 

ONLINE SOLLICITATIEGESPREK 
CONTROLELIJST 

 

1. VOORBEREIDEN OP HET SOLLICITATIEGESPREK 

☐ Leer meer over het bedrijf via de website, sociale media-pagina's en persberichten. 
Zoek online naar artikelen en recensies om te lezen wat anderen te zeggen hebben. 

☐ Gebruik of bestudeer het product en/of dienst voordat je een sollicitatiegesprek afneemt en 
vorm een mening over de sterke en zwakke punten. 

☐ Maak een lijst met de kernvereisten van de rol en bekijk de meest voorkomende 
sollicitatievragen. Gebruik de STAR-methode (ons formulier “Voorbereiding 
sollicitatiegesprek”) om je antwoorden te structureren.  

In een gedragsgericht gesprek wordt aan de kandidaat gevraagd om gedrag in situaties uit 
het verleden, dat relevant is voor de betreffende functie, volgens een bepaalde structuur te 
verklaren. Een voorbeeld van zo’n structuur is de zogenaamde STAR-methode. STAR staat 
voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Onderstaand een toelichting van de STAR methodiek: 
 

 Situatie:  Men vraagt naar een voorbeeld van een situatie. 
 Taak:   Men vraagt welke taken in die situatie verricht werden. 
 Actie:   Men vraagt naar de acties die nodig waren om de taken te 

voltooien. 
 Resultaat:  Men vraagt welke resultaten voortkwamen uit deze acties. 

 
Zo wordt op een gestructureerde wijze een zo betrouwbaar mogelijk beeld gevormd van het 
gedrag van een sollicitant. Dit type gesprek is gebaseerd op de notie dat gedrag uit het 
verleden gedrag in de toekomst kan voorspellen.  
 

☐ Vraag de recruiter om een lijst met interviewers, leer meer over hen op LinkedIn en bereid 
een aantal vragen voor die specifiek zijn voor elke interviewer. Gebruik hiervoor ons 
“Gespreksnotitieformulier”. 

☐ Druk een kopie van je CV af om desgewenst naar te verwijzen. 

2. CREËER VÓÓR HET SOLLICITATIEGESPREK EEN PRETTIGE ATMOSFEER 

☐ Kies een rustige, goed verlichte locatie zonder lawaai en afleidingen. 

☐ Gebruik een vaste verbinding of neem zo dicht mogelijk bij de router plaats. 

☐ Maak een proefverbinding om je apparatuur te controleren. 

☐ Leg je notities, CV, een glas water en pen en papier klaar. 

https://templates.office.com/en-us/STAR-Technique-Job-Interview-Preparation-TM16412063
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3. TIJDENS HET SOLLICITATIEGESPREK 

☐ Zet je telefoon uit en sluit alle computerprogramma's die niet nodig zijn voor het 
sollicitatiegesprek. 

☐ Meld je aan of bel het vergaderingsnummer een paar minuten te vroeg. 

☐ Zit rechtop en spreek duidelijk met een positieve toon. 

☐ Geef aan het einde je interesse aan in de functie en vraag naar de volgende stappen. 
Vergeet niet de interviewer te bedanken voor zijn of haar tijd. 

4. NA HET SOLLICITATIEGESPREK 

☐ Stuur een gepersonaliseerde bedankmail of -brief naar de interviewer. 

☐ Bekijk je aantekeningen en bereid je voor op de volgende ronde. 

 

 

 

HEEL VEEL SUCCES GEWENST 

 

 

 

 

 


