
 
 
 
 
 
 

Bewerbungsunterlagen 

Als ….(baan) 

Klaas Treuben 
 
Schulstr. 12 
11222 Musterstadt  

0031 321 / 98 76 53 0 
Klaas. treuben@hoster.nl 

Met opmerkingen [CW1]: Naam en contactgegevens  

Met opmerkingen [CW2]: Le top! 0031 – moet erbij omdat u 
in Duitsland solliciteert  



Klaas Treuben       Ort , 1.4.2013 
Schulstr. 12 
11223 Musterstadt 
 
Tel. 0031 321 / 98 76 53 0 
E-Mail: klaas.treuben@hoster.nl  
 
 
 
Ihr Stellenangebot als …. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr/ Frau Personalleiter, 
 
inleidende zin…. 
 
Basis (opleidingsachtergrond, vaardigheden, kennis, ervaringen andere 
banen) 
 
Betrekking op de baan/ op het bedrijf (welke vaardigheden van u passen bij 
het bedrijf/ de baan? Wat maakt u bijzonders/ onderscheid je van anderen? 
Waarom zal het bedrijf voor u kiezen?) 
 
Slot (vragen naar een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Klaas Treuben 
 
 
Anhang:  
Übersicht Bildungssysteme Deutschland/ Niederlande im Vergleich 
 
Zeugnisse  
 
 
 
 
 
 

Met opmerkingen [CW3]: Naam, Adresgegevens, 
contactdata, locatie en datum  

Met opmerkingen [CW4]: Geef hier de titel van de baan aan, 
die in de vacature stond 
Bv. Monteur, Bäcker, Friseur  

Met opmerkingen [CW5]: Vervang dit met de naam van die 
medewerker die de sollicitaites bewerkt (u mag bij het bedrijf 
bellen om erachter komen, wanneer het in de vacature niet in 
staat) komt u er niet achter, dan schrijf: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Met opmerkingen [CW6]: Voorbeelden voor inleidende 
zinnen zijn in de PDF Bewerbungsmappe Deutschland te vinden. 
Max. één tot twee zinnen. 

Met opmerkingen [CW7]: Dat is u basis. Vertel hier iets over 
u zelf 
Let op dat het betrekking heeft met de baan op die u solliciteert 
of met het bedrijf/ branche waar u wilt werken. 

Met opmerkingen [CW8]: De laatste zin zal erop leiden dat u 
uitgenodigd wordt voor een gesprek of proefwerken.  
Voorbeeldzinnen kunt u vinden in de PDF Bewerbungsmappe 
Deutschland of op internet. 

Met opmerkingen [CW9]: Zet een originele handtekening, 
dat is persoonlijk 

Met opmerkingen [CW10]: Achter het CV hebben we voor u 
een overzicht bijgevoegt over de verschillende 
onderwijssystemen in D en NL. Dat is een optie en kan door u 
verwijdert worden.  

Met opmerkingen [CW11]: De laatste (hoogste) Diploma 
komt achteraan  
Hebt u in verschillende richtingen een diploma of bijscholingen 
gedaan, laat deze dan ook in de bijlage terug komen. 

Met opmerkingen [CW12]: De laatste zin in het document is 
bijgevoegd omdat het CV door het Grenz Centrum van de Stenden 
Hogeschool in Emmen wordt gecheckt en waar nodig aangepast. 
Hiermee laat u zien, welke extra moeite u hebt genomen voor het 
solliciteren op deze baan.  

Diese Bewerbungsmappe wurde mit Unterstützung des Grenz Centrums der Stenden 
Hogeschool erstellt.  
 



Lebenslauf 
___________________________________________________________ 
 
Persönliche Daten 
___________________________________________________________ 
Name: 
 
Adresse: 
 
Geburtsdatum:   dd/mm/yyyy 
Geburtsort: 
Familienstand:  
Staatsangehörigkeit:  niederländisch 
 
 
Schulische Ausbildung 
___________________________________________________________________________ 
 
2000 – 2007 Drenthe College Emmen 
    … 
 
Berufliche Ausbildung 
___________________________________________________________________________ 
 
2000 – 2007 Drenthe College Emmen 
   MBO … 
 
Beruflicher Werdegang 
___________________________________________________________________________ 
 
2009 – 2011 Laura stoelen bv, Emmen 
   Assistentie medewerker 
 
2007 – 2009 Defub bv,  Hoogeveen 
   Productiemedewerker 
 
 
2005 – 2007 Defub bv Hogeveen 
   Productiemedewerker 

 
Sonstige Tätigkeiten 
___________________________________________________________________________ 
 
2005   Starge, Defub bv,  Hogeveen 
   Productieafdeling 
 
2004   bijbaan als …. 

 
 
 
           Foto 

Met opmerkingen [CW13]: Een Duitse fotograaf heeft 
ervaring met sollicitatiefotos 

Met opmerkingen [CW14]: Voor- en achternaam  

Met opmerkingen [CW15]: Waar bent u woonachtig  

Met opmerkingen [CW16]: Geboortedatum  

Met opmerkingen [CW17]: geboortelocatie 

Met opmerkingen [CW18]: familiestand (verheiratet- 
getrouwd/ ledig – single/ geschieden –     gescheiden) 

Met opmerkingen [CW19]: nationaliteit 

Met opmerkingen [CW20]: opleidingen op school, begin met 
de meest actuele, dat is de meest gebruikelijke volgoorde in 
Duitsland  
-Een vergelijking van de onderwijssystemen is aan het eind van 
dit document te vinden. 

Met opmerkingen [CW21]: jaar  Naam school  titel 
afsluiting  titel opleiding  

Met opmerkingen [CW22]: welke beroepopleiding hebt u 
gevolgt 

Met opmerkingen [CW23]: Geef het originele titel van de 
opleiding weer, dat levert minder verwarringen op. Zet in (…) de 
Duitse vertaling in. Let op! De onderwijssystemen lijken op elkaar 
maar zijn wel verschillend. Achterin het document is een 
overzicht over de verschillende onderwijssystemen te vinden.  

Met opmerkingen [CW24]: Waar hebt u gewerkt, begin met 
de meest actuele 

Met opmerkingen [CW25]: Jaar (of maand en jaar) 
Bedrijf functie (geen takenomschrijving) 
-Tip: baan/ functie vertalen via www.uitmuntend.de 
 

Met opmerkingen [CW26]: Andere werkzaamheden (bv. 
Stage, bijbanen enz.) 

Diese Bewerbungsmappe wurde mit Unterstützung des Grenz Centrums der Stenden 
Hogeschool erstellt.  
 

http://www.uitmuntend.de/


 
 
Kenntnisse 
___________________________________________________________________________ 
 
Fremdsprachen: Niederländisch (Muttersprache), Deutsch (gut), Englisch 

(gut) Spanisch (Grundkenntnisse)  
Computer Excel, Access, Word, Photoshop …. 
 
 
Interessen 
___________________________________________________________________________ 
 
   Literatur, Sport, Reisen, Mitglied im Verein, Malen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met opmerkingen [CW27]: Vaardigheden in taal en 
computer 

Met opmerkingen [CW28]: Hobby’s  

Diese Bewerbungsmappe wurde mit Unterstützung des Grenz Centrums der Stenden 
Hogeschool erstellt.  
 



Übersicht Bildungssysteme Deutschland/ Niederlande im Vergleich 
a) Deutschland 

 
Kindergarten       3-6 Jahre 
Grundschule       6-10 Jahre 
Sonderschule/ Hauptschule/ Realschule/ Gymnasium(Sek. 1) 10-15/16 Jahre 
Berufsschule(Ausbildung)/ Fachoberschule/ Gymnasium(Sek. 2) 16-18 Jahre 
Hochschule/ Universität (Tertiär) 
 
 
 
 
 
 
 

Met opmerkingen [CW29]: http://www.schulamt-
borken.de/images/file/Vergelijkend%20schema%20onderwijs%
20Nederland0.pdf 
 
Hier kunt u een uitgebreide beschrijving van de verschillende 
onderwijssystemen vinden. 
 
Deze pagina kunt u als bijlage in het CV laten, dan heeft ook de 
werkgever een duidelijke beeld over de status van u opleiding.  

http://www.schulamt-borken.de/images/file/Vergelijkend%20schema%20onderwijs%20Nederland0.pdf
http://www.schulamt-borken.de/images/file/Vergelijkend%20schema%20onderwijs%20Nederland0.pdf
http://www.schulamt-borken.de/images/file/Vergelijkend%20schema%20onderwijs%20Nederland0.pdf


b) Niederlande 

 
 
 
Kindergarten       3-4 Jahre 
Grundschule       4-12 Jahre 
Weiterführende Schulbildung    12-16à18 Jahre 
Berufsausbildung MBO     ab 16 Jahre 
   HBO (min. HAVO oder MBO 4)  ab 17/18 Jahre 
   Universität (min. VWO)  ab 18/19 Jahre 

Diese Bewerbungsmappe wurde mit Unterstützung des Grenz Centrums der Stenden Hogeschool erstellt.  
 


