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Les 7 
Op pad gaan 

Voorbereiding 
Voordat de leerlingen daadwerkelijk hun rol als cultureel burger gaan 

vervullen, stelt u de ouders op de hoogte van het feit dat ze op pad gaan en 

zoekt u – indien nodig – naar de juiste begeleiding bij de verschillende uitjes.  

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Pennen 

 Notitieblokje of schrift 

 Werkbladen les 4 

 Werkblad ‘Op pad gaan’ 

 Eventueel: (foto)camera 

 Eventueel: opnameapparatuur 

 

Duur van de les 

 Introductie (interview do’s and don’ts)  15 minuten 

 Kern (voorbereiding met werkblad)   15 minuten 

 

LET OP: Het daadwerkelijk op pad gaan valt buiten deze les van 45 minuten 

en kan in een deel van de gevallen niet in de les plaats vinden. 

 

 Afsluiting (klasgesprek)     15 minuten 

 

Werkvormen 

 Gesprek       Klassikaal 

 Voorbereiding met werkblad    In groepjes 

 Nabespreking      Klassikaal  

Lesdoelen 
Na deze les: 

 De leerlingen bereiden de interviewvragen voor die ze nodig hebben. 

 De leerlingen maken afspraken over de rolverdeling wanneer ze op 

pad gaan. 

 De leerlingen weten hoe ze zich gedragen als ze op pad gaan: hoe ze 

zich voorstellen en hoe ze een gesprek netjes afsluiten. 

 De leerlingen gaan daadwerkelijk op pad. 
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Kernbegrippen 
Rolverdeling, fotograaf, journalist, eindredacteur, op pad gaan, afspraken 

maken, controleren, publiceren.  

Lesbeschrijving 
Introductie: gesprek over do’s and don’ts 

 

U vertelt dat de groepjes op pad gaan om de informatie te verzamelen die 

ze nodig hebben om hun nieuwsitem te produceren. Het ligt aan de 

afspraken en het overleg dat u met de leerlingen hebt gehad of dat allemaal 

op één dag kan of dat het wordt verspreid.  

 

U bespreekt met de leerlingen hoe je je hoort te gedragen tijdens een 

interview. U stelt prikkelende vragen: 

 Wie kan voordoen hoe je jezelf NIET voorstelt? (je naam niet zeggen, 

‘stoer’ doen tegen de geïnterviewde, niet zeggen waar je van bent 

etc.).  

 Wie kan voordoen hoe je het gesprek NIET goed afsluit (iemand niet 

bedanken voor zijn of haar tijd, iemand niet vertellen waar de 

informatie voor wordt gebruikt etc.) 

 

Hierna vraagt u of leerlingen kunnen voordoen hoe je WEL op een correcte 

manier een gesprek begint en eindigt: 

 Wanneer je jezelf voorstelt, geef je de geïnterviewde een hand, vertel 

je wie je bent en op welke school je zit, waarom je graag dit interview 

wilt doen en waar de informatie, die je krijgt, gepubliceerd zal worden.  

 Wanneer je een gesprek afsluit, bedank je de geïnterviewde hartelijk 

voor zijn of haar tijd en vertel je waar en wanneer de persoon het 

nieuwsitem kan terugzien. Eventueel maak je afspraken om het naar 

de persoon te mailen.  

 

Kern: voorbereiding met werkbladen 

 

U deelt de werkbladen van Les 4 uit. Hierin staan alle voorbereidingen van de 

nieuwsitems en het ‘Plan van Aanpak’, houd de aantekeningen van les 5 

erbij. In het werkblad van vandaag komen de vragen voor het interview te 

staan, wordt de rolverdeling opgeschreven, staan de do’s and don’ts 

nogmaals vermeld en is er een checklist voor het materiaal dat wordt 

meegenomen.  
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Wanneer het werkblad volledig is ingevuld en u hebt deze gecontroleerd, 

gaan de leerlingen op pad. U maakt duidelijke afspraken over hoe laat ze 

terugkomen.  

 

Afsluiting: nabespreking 

 

Bij terugkomst (of indien wenselijk op een ander moment) organiseert u een 

klassikaal gesprek.  

 Hoe was het om iemand echt te interviewen?  

 Wat ging er zoals je had verwacht, wat ging er anders?  

 Heb je ter plekke nog andere dingen gevraagd?  

 Heb je voldoende voor je nieuwsitem?  

 Is het interview netjes ‘afgesloten’ en heb je afspraken gemaakt?  
 

NB: Wanneer het niet mogelijk is gezamenlijk dit klassengesprek te 

organiseren, kunt u dit gesprek ook per groepje doen of u kunt ervoor kiezen 

om les 8 kort te beginnen met een aantal van deze vragen.  


