Schrijven van een zakelijke brief
Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?
Aan welke afspraken moet je je houden? = briefconventies.
Wat is formeel taalgebruik?

Nut leren schrijven zakelijke brief
•
•
•

•
•
•
•

Je verandert in je leven waarschijnlijk regelmatig van baan.
Meestal hoort solliciteren daarbij.
Heb je al een baan? Vertel er eens iets meer over?
Welke eigenschappen en vaardigheden komen je goed van pas?
Heb je hiervoor een brief geschreven? Nee?
Stel dat dat wordt gevraagd, hoe pak je zo’n brief dan aan? Heb je een idee?
Hebben anderen een ander idee?
Na afloop van deze schrijfopdracht hebben jullie met elkaar vijf voorbeeldbrieven geschreven.
Handig!
Dat doen we stap-voor-stap:

tekstplan maken – kladversie schrijven – inleverversie schrijven (planner!) – briefselectie – verbeteren
en bewaren om later te kunnen gebruiken als basis.
Opdrachtbeschrijving: welke vragen heb je?
Aan de slag met het tekstplan:
Maak gebruik van wat je al hebt geleerd en geoefend: (inleiding, midden met alinea’s (3), kernzin per alinea met
toelichting en eventueel voorbeeld of argument, slot). Denk ook aan de aanhef en het ondertekenen.
*Rubrics = criteria om op te letten. *Boekje tekstkenmerken. * Power Point met aandachtspunten.

Beleefdheid vraagt om andere vorm!

Opdracht sollicitatiebrief les 1
Lees in stilte – individueel - de vacaturetekst / opdracht.
Maak aantekeningen en / of markeer zaken waar nodig.
• Voordat je gaat schrijven maak je in de les een tekstplan. Daar zijn ze weer:
inleiding, midden, slot. En omdat het een brief is, is er ook een aanhef en een afzender.

• Je gaat niet meteen in volzinnen aan het schrijven!
• In trefwoorden noteer je wat van belang is. Gewoon bij elkaar zetten wat bij elkaar past.
Daarbij ga je in op de ‘eisen’ van de vacature en bedenk je wat goed van pas kan komen
bij de aangeboden baan. Denk aan je technische opleiding, je ervaring in het omgaan met
mensen, vrijwilligerswerk, et cetera. Breng een voordelige versie van jezelf naar voren!
Jij wilt de baan, maar je buurman ook! Je zult zien dat - als je goed nadenkt - je al best veel
te bieden hebt, ook al heb je misschien nog niet zoveel werkervaring. Loop de 5-v’s en h-vraag
nog maar eens na. Of maak een mindmap met al je invallen. Deze tijdsinvestering haal je er
met gemak uit: jouw brief kun je daarna makkelijk uitschrijven, want je hebt al een goed idee
van wat je wilt vertellen én in welke volgorde.
•

Vervolgens schrijf je thuis jouw sollicitatiebrief.

Veel succes!
PS. De beste brieven worden gekopieerd en met jullie gedeeld, zodat je voorbeelden hebt ingeval je later nog eens gaat solliciteren.

Aanwijzingen voor taalverzorging
bij het uitschrijven van het tekstplan:
• Formuleer in correcte zinnen.
• Begin iedere zin met een hoofdletter en eindig met een leesteken.
• Let op je (werkwoord)spelling.
• Zorg voor een goede verdeling van de aandachtspunten: inleiding / kern / slot.
• Houd je aan de briefconventies! Wat is een passende brief in de situatie?
Maak een foto van je brief en lever deze online in. (osm@ivo-deurne.nl) vóór …….
Bewaar de brief ook voor jezelf. Hij komt later in de volgende lessen schrijven terug.
Beoordeling: een eerste selectie wordt door de docent gemaakt.

Vervolg lessenserie sollicitatiebrief les 2
• De briefselectie wordt aan jullie voorgelegd.

•Jullie vormen de directie en de afdeling personeelszaken.
• In groepjes beoordelen jullie de geselecteerde brieven.
– Een tweetal vormt de directie en geeft aan welke brieven ‘door’ zijn. De beoordeling
gebeurt hardop.
– Een tweetal vormt de afdeling personeelszaken, observeert en maakt een lijst van de
criteria die de directie hanteert bij het kiezen. De aandachtspunten / criteria worden
genoteerd op een groot vel en opgehangen.
• De directie leest de gekozen brieven voor en geeft aan wat de doorslag geeft.
• Dit wordt vergeleken met wat de observanten (personeelszaken) hebben opgeschreven.
• De lijst van de observanten wordt vergeleken met een beoordelingsmodel. (Deze zit in een map
die jullie krijgen). Jullie kijken of je daar nog zaken aan toe kunt voegen.
• De checklist bewaren. Altijd handig!
Veel succes!
PS. De beste brieven worden gekopieerd en met jullie gedeeld, zodat je voorbeelden hebt iop het moment dat je zelf ergens gaat solliciteren.

Referentie
2018-456

aanhef
inleiding

kern /
midden

Een schrijfplan geeft
houvast.

Vul jouw schrijfplan in.
Midden:
deelonderwerpen:
voor ieder
deelonderwerp één
alinea.
Iedere alinea bevat
een kernzin met de
belangrijkste
informatie.

slot

Opgevolgd door
uitleg, voorbeelden,
of argumenten.

ondertekening
Gebruiksignaalwoorden
signaalwoorden
in een
alinea
en verbindingswoorden
tussen
zinnen
en alinea’s
.
Gebruik
in een
alinea
en verbindingswoorden
tussen
zinnen
en alinea’s
.

Einde les 1
• Start les 2 Power Point

Wikken en wegen
• Een selectie van de brieven wordt aan jullie voorgelegd. In je groepje beoordelen
jullie de geselecteerde brieven.
• In jullie map vinden jullie de brieven, een beoordelingsmodel en de vacatures en
ook het format van een sollicitatiebrief.
• 2 personen vormen de directie
• 2 personen vormen personeelszaken
• Aan jullie de taak de kandidaten te selecteren!

Ben zorgvuldig in je feedback en maak deze zo concreet mogelijk.

DUS NU:
• Een tweetal vormt de directie en geeft aan welke brieven ‘door’ zijn en
waarom. De beoordeling gebeurt hardop. Ben zorgvuldig in je feedback:
‘Speel op de bal en niet op de man’, ofwel: ‘Ben respectvol naar elkaar en
heb het over de brief’.
• Een tweetal vormt de afdeling personeelszaken:
jullie observeren en maken een lijst van de criteria
die de directie hanteert bij het kiezen.
De aandachtspunten / criteria worden genoteerd op een groot vel
en opgehangen.
• Iedereen loopt langs de criteria en kijkt waar overeenkomsten
en verschillen zijn.
De lijst van de observanten wordt vergeleken met het beoordelingsmodel (rubrics).
(Uitgereikt, toegelicht en bewaren). Zijn daar nog zaken aan toe te voegen?
Veel succes!
PS. De beste brieven worden gekopieerd en met jullie gedeeld, zodat je voorbeelden hebt ingeval je zelf nog eens gaat solliciteren.

Directie:
Graag uw mening over de volgende sollicitatiebrieven: wilt u hierbij het boekje
Vaardigheden Nederlands én de rubrics gebruiken? Dat betekent dat u ook let op
spelfouten, interpunctie die is vergeten en de opbouw van de zinnen.
Graag horen wij vooral ook de positieve punten van de brief!
Of misschien kunt u aangeven hoe met een kleine ingreep de brief makkelijk is te
verbeteren.
Met dank voor uw respectvolle feedback:
Niels Jurrius . Nick Henraath , Jens van de Wal, Stan Bots, Brandon Willems, Marijn van de
Pol, Jelle Verstappen.

Medewerkers P & O: alvast dank voor het optekenen, ordenen en aanvullen van de
criteria!

Rubrics:

De directie beoordeelt HARDOP de brieven
en
de afdeling P & O (personeelszaken) noteert
waarop wordt gelet, noteert de criteria en
vergelijkt deze met de rubrics.
Per brief max. 5 minuten.

Boekje Vaardigheden Nederlands: het
briefformat is een model: dus de zaken
naam / adres / inhoud brief et cetera hoef
je niet over te nemen in de brief. Die vul je
op die plekken in!
Een aanhef met ‘Hallo’ is te informeel voor
een sollicitatiebrief!

Referentie
2018-456

Center Parcs functie-eisen

CarPro Carwash Nuenen functie-eisen

technische achtergrond.

technische achtergrond.

zelfstandig kunnen werken.

samenwerken.

kunnen oplossen van kleine technische
storingen van diverse aard.

initiatieven nemen, werk zien liggen / harde
werker.

niet bang voor vieze handen.
kunnen communiceren in Engels, Duits en
goede beheersing van het Nederlands.

hart voor auto’s en er zuinig mee omgaan.

gastgericht, klantvriendelijk, dienstbaar en
beleefd.
Locatie Limburgse Peel.

klantvriendelijk, beleefd, makkelijk een praatje
maken, gevoel voor sociale verhoudingen.

hebben van eigen vervoer naar het park en in
het weekend en vakanties beschikbaar zijn.

beschikbaar zijn door de week en ook in het
weekend kunnen werken.

Vermeldt de kandidaat met eigen woorden, met concrete voorbeelden hoe deze hieraan voldoet?

Vervolg les 3 thema solliciteren
Van alle geselecteerde brieven zijn zinnen op repen gezet.
Jullie gaan in groepjes de ultieme brief in elkaar knutselen.
Geordend naar aanhef, inleiding, en alinea’s met bij elkaar passende
vaardigheden en / of praktische punten.
Iedere tekststrokenset bevat goede startzinnen en passende slotzinnen.
Brief herschrijven in de groepjes aan de hand van tekststroken (uit de brieven)
en criteria / boekje.
Overleg met elkaar over de zinnen die jullie in de brief willen en in welke volgorde.
Natuurlijk mogen jullie nog zelf zinnen toevoegen.
Leg alles uit op jullie werktafel.
Maak een foto wanneer alles goed ligt.

Piekfijn in orde?!
Vervolgens werken jullie de brief met elkaar uit. Dit mag op de computer!
Gebruik ook spellingscontrole en / of een woordenboek.
Iemand typt en de anderen redigeren mee: dat betekent dat zij letten op de spelling
(taalfouten), interpunctie (punten en komma’s, hoofdletters, witregels) en op de juiste
werkwoordtijden en juiste vervoeging. Zo zorgen jullie er met elkaar voor dat de brief
piekfijn in orde is. Ook al kun je alles zó overnemen van jullie foto: blijf scherp!
Controleer elkaars werk op de onderdelen.
Tot slot: de samengestelde brief inleveren (osm@ivo-deurne.nl ):
vergeet niet jullie namen erbij te vermelden!

Jouw 3e jaar vmbo zit er bijna op en je wilt na deze school graag gaan werken in de x-sector. Om te
kijken wat het is, solliciteer je naar een zomerbaan voor drie weken. Bij jou in de buurt is een mooi
bedrijf en je besluit te solliciteren en stuurt een brief / e-mail. Je vraagt of ze een vacature hebben of
je reageert op een vacature, schrijft waarom jij bij het bedrijf en de werkzaamheden past én dat je
graag toelichting geeft tijdens een gesprek.

6 punten aftrek inhoud (niet lager dan 0)
4 punten aftrek taalverzorging (niet lager dan 0)

Een opdracht zoals die in jullie
schooltentamen
4e jaar kan zitten.
Sollicitatie brief of zekelijke– e-mail

3 punten aftrek presentatie (niet lager dan 0)
Neem hierin de volgende onderdelen op:
Stel jezelf voor.
Vertel op welke vacature je reageert.
Geef de reden waarom jij graag bij …. werkt.
Geef aan waarom / hoe jij bij de vacature past.
Geef aan wanneer jij beschikbaar bent.
Vraag om een snelle reactie.

Openingszinnen:
• Bij het zien van uw vacature voor Carwash medewerker, was ik meteen enthousiast. (Nick)
• Uw advertentie voor carwash medewerker viel mij meteen op. Deze functie-eisen passen
precies bij mij. (Marijn)
• Met interesse las ik dat u een vacature heeft voor het schoonmaken van auto’s. (Stan B)
• Ik zou namelijk graag jullie team willen versterken. (Luna)
• Ik heb al wat ervaring met allerlei voorkomende werkzaamheden rondom een kinderopvang.
(Jelle)

Zinnen die mooi aansluiten op de gevraagde competenties:
De werkzaamheden in uw advertentie spreken mij zeer erg aan.
De functie lijkt me een mooie uitdaging, waarin mijn technische achtergrond goed van pas komt.
Ook vind ik het prettig om ruimte te hebben voor eigen initiatieven.
Verder ben ik….. Mede door mijn interesse….. ...en ik zal de klanten altijd met een glimlach op
mijn gezicht helpen. [een persoonlijke touch] (Nick)
• … Ik wil nog meer leren over auto’s, daarom lijkt het me leuk om bij u te komen werken.
• Duidelijke opdrachten kan ik zelfstandig uitvoeren, maar ik vind het ook leuk om in een team te
werken. (Jelle)
•
•
•
•

Denk aan het gebruik van signaalwoorden en verbindingswoorden.

• Ik kan goed met hout overweg, dus als u een kozijn of deur gemaakt wilt hebben
dan ben ik perfect voor jullie. (Sam)
• …Ik heb tot nu toe bij een metaalverwerkingsbedrijf en een verhuurbedrijf voor
springkussens gewerkt. Ik ben wel technisch en ik houd wel van klussen, dus dat
komt handig uit. (Damien)
• Verder ben ik goed in samenwerken en ben ik niet snel afgeleid door andere
dingen om mij heen (Stan B.)
• Ik woon dichtbij, dus kan ik op de fiets komen. Omdat ik om de hoek woon, kan ik
ook komen als dat plotseling nodig is. (Bart)

Slotzinnen:
• Ik denk dat dit de perfecte baan voor mij is en ik heb er nu al heel veel zin in. Ik
hoop op een positieve reactie en wacht uw antwoord af. (Jens)
• Ik zou het leuk vinden om te mogen komen praten over de mogelijkheden om te
werken bij Car Pro. Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet. (Stan B)
• Ik hoop dat ik iets meer over mij mag komen vertellen in een gesprek. Ik hoor
graag van u. (Niels)
• Uiteraard licht ik een en ander graag toe in een persoonlijk gesprek. (Nick)
• Ik zou graag op gesprek willen komen of een proefdag mee komen draaien. (Jelle)

• TADA: vijf tot zes goede brieven!

PS. De brieven worden in een bestand gezet en met jullie gedeeld, zodat je ze bij de hand hebt
wanneer je solliciteert op die mooie zomerbaan. Vergeet dan niet de nodige aanpassingen te maken
op de eisen in de betreffende vacature! Je weet nu hoe dat kan. Dus zoek en vervang.

