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Les 6 
Interviewtechnieken 

Voorbereiding 
U zoekt een interview op via de Nieuwsmediaportal en toont dit op het 

digibord. 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Digibord  

 Pennen 

 Werkblad ‘Interviewtechnieken’ 

 Eventueel: notitieblokje of schrift 

 Eventueel: opnameapparatuur 

 

Duur van de les 

 Introductie (vragen bedenken voor bekendheid) 15 minuten 

 Kern (met werkblad interviews doen)   30 minuten 

 Afsluiting (klasgesprek)      15 minuten 

 

Werkvormen 

 Klasgesprek        Klassikaal 

 Werkblad, interviews doen, de minuut van…  In duo’s in de  

                                                groepjes  

 Nabespreking       Klassikaal  

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Weten de leerlingen hoe ze een interview af moeten nemen. 

 Weten ze het verschil tussen open en gesloten vragen (en wat de 

voorkeur heeft bij het afnemen van een goed interview). 

 Weten de leerlingen hoe ze moeten doorvragen. 

 Hebben de leerlingen geoefend met het doen van een interview en 

het afgeven ervan. 

 Hebben de leerlingen geoefend met het omzetten van een interview 

naar een (mondelinge) tekst. 
 

  

Kernbegrippen 
Interviews, interviewtechnieken, open vragen, gesloten vragen, controleren, 

publiceren, afspraken maken 



;k;lk 

Lesbeschrijving 
Introductie: gesprek 

 

U vertelt de leerlingen dat voor het maken van nieuws, interviews belangrijk 

zijn. U vraagt of de leerlingen weten wat een interview is. U legt, indien nodig, 

uit dat een interview een gesprek is waar de één de vragen stelt en de ander 

deze beantwoordt. Als voorbeeld toont u een interview online via de 

Nieuwsmediaportal, bijvoorbeeld RTL Nieuws.   

 

Omdat elk groepje zal gaan interviewen, is het belangrijk om te oefenen. U 

vraagt de leerlingen zich voor te stellen wat ze zouden vragen als Koning 

Willem Alexander (of een ander bekend persoon, die populair is onder de 

kinderen) op bezoek zou komen op school. U schrijft een aantal vragen op 

het bord en bespreekt wat goede en wat minder goede vragen zijn. Een 

vraag over wat de koning verdient, is misschien niet zo passend. Maar een 

vraag over waarom hij het leuk vindt om koning te zijn, weer wel. Zo 

behandelt u de vragen die er geopperd zijn.  

 

Kern: interviews met werkblad 

 

U verdeelt de klas in groepjes van zes, die bestaan uit drie duo’s. De 

leerlingen krijgen het werkblad ‘Interviewtechnieken’: eerst maken ze de 

individuele opdrachten om vervolgens vragen voor te bereiden voor hun 

duopartner. Nadat de interviews zijn afgenomen, vertellen de leerlingen om 

beurten in hun groepje van zes wat ze te weten zijn gekomen van hun 

klasgenoot. Dat doen ze in één minuut.  

 

Tijdbestek van de kern  

Maken van het werkblad   10 

Interview afnemen  10 (om beurten stellen de leerlingen in 5 

minuten vragen) 

De minuut van…    10   

 

Afsluiting: bespreking 

Klassikaal stelt u wat vragen: 

 Hoe was het om een interview af te nemen? 

 Hoe was het om een interview te geven? 

 Wat zou je de volgende keer anders doen? 

 Wat zou je hetzelfde doen? 

 Hoe was het om in steekwoorden mee te schrijven? 
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Antwoorden werkblad Les 6  

1. Open en gesloten vragen 
Er zijn eigenlijk twee soorten vragen: open en gesloten vragen. Gesloten 

vragen zijn vragen die je kunt beantwoorden met korte antwoorden zoals 

“ja” of “nee”. Een voorbeeld van een gesloten vraag is: “Vind je het 

NieuwsMakers lespakket leuk?” In de journalistiek kom je vaak open vragen 

tegen, zoals: “Waarom vind je het NieuwsMakers lespakket leuk?”  

 
a. Waarom zouden journalisten vaker open vragen gebruiken dan gesloten 

vragen? 

Open vragen zorgen voor langere antwoorden en dat zorgt ervoor dat je 

meer van de geïnterviewde te  

weten komt. Je krijgt meer informatie en dat wil een journalist graag! Als je 

gesloten vragen stelt, geef je ook maar mogelijkheid tot twee antwoorden. 

Dus je bent meer ‘sturend’, terwijl je bij het stellen van een open vraag de 

geïnterviewde ruimte geeft om zijn eigen antwoord te geven.  

 

b.  Maak van deze gesloten vragen een open vraag. 

Gesloten Open 

Gaat het goed met u? Hoe gaat het met u?  

Bent u blij met uw baan? Wat vindt u van uw baan? 

Heeft u gezien wat er 

gebeurd is? 

Wat heeft u gezien? 

 

2. Het interview 
Om goed te oefenen, interview je nu eerst een klasgenoot. 

a. Bedenk een onderwerp en zeven vragen die je aan hem of haar kunt 

stellen. 

Toelichting: de leerlingen zullen gesloten en open vragen opschrijven. Open 

vragen zijn vragen die beginnen met: ‘Wat voor…’, ‘Waarom…” ,“Wat vindt 

u van…” e.d. Loop rond en probeer dit soort vraagstellingen te stimuleren. 

b. Neem bij elkaar het interview af. 

Toelichting: Wanneer u rondloopt, let er dan op dat de leerlingen dóórvragen 

(zeker bij de gesloten vragen die op hun werkblad staan). 


