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Werkblad 
Les 4 Interviewtechnieken 
 

In een televisieprogramma, krant of op een nieuwssite zie je vaak een 

interview. Soms in geschreven vorm, soms in beeld. Een interviewer in beeld of 

een interviewer die schrijft, hebben allebei  hetzelfde doel: ze willen iets van 

de geïnterviewde weten. In het landelijke nieuws kan dat een popster of 

belangrijk iemand uit de politiek zijn, in het regionale nieuws de trainer van 

een grote voetbalploeg en in het lokale nieuws de burgemeester en 

hyperlokaal kun je denken aan een interview met de directeur van jullie 

school.  

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? 

 

 

 

 

 

b. Maak van de volgende gesloten vragen open  vragen: 

 

Gesloten Open 

Gaat het goed met u?  

Bent u blij met uw baan?  

Heeft u gezien wat er 

gebeurd is? 

 

 

Doorvragen 
Gesloten vragen zijn niet fout. Soms is een gesloten vraag juist fijn, omdat je 

even kunt nadenken voordat je ‘doorvraagt’. Doorvragen betekent dat je 

verder ingaat op het antwoord van de geïnterviewde. Echte journalisten 

vragen door, wanneer ze het gevoel hebben dat de geïnterviewde niet 

voldoende antwoord heeft gegeven.  
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Bijvoorbeeld: 

 

Interviewer: “Vindt u uw werk als leraar leuk?” 

Leraar: “Ja.” 

Interviewer: “Wat vindt u er zo leuk aan?” 

Leraar: “Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken.”  

Interviewer: “Wat vindt u daar leuk aan?” 

Leraar: “Kinderen hebben zo’n frisse kijk op de wereld, daar word ik vrolijk 

van. Wij volwassenen zitten soms nog zo vastgeroest in onze eigen 

denkbeelden. Door te werken met kinderen kom ik daar een beetje los van.”  

 

 

  

BELANGRIJK 
Bereid altijd een vragenlijst voor. Dat is handig, omdat je anders je belangrijkste vragen 
misschien vergeet. Durf tijdens het interview wel af te wijken. Een goede journalist houdt zich 
niet alleen aan de vragenlijst, maar luistert ook goed naar de geïnterviewde. Schrijf mee, of 
laat een klasgenoot dit doen in steekwoorden (woorden die je opschrijft, zodat je het verhaal 
niet kan vergeten, maar geen hele zinnen letterlijk) of neem het interview op met je mobiel. 
 
Vergeet niet te controleren of je de naam van de geïnterviewde goed hebt gespeld! 
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Maak de volgende opdrachten samen met je duopartner 
 

Pak het werkblad van les 3 erbij, hier staat al veel voorbereiding in voor het 

nieuwsitem dat jullie met je groepje gaan maken. Wat jullie nu nog moeten 

doen, is het bedenken van vragen voor de geïnterviewde(n), de rollen 

verdelen binnen jullie eigen redactie en met een journalistieke 

boodschappenlijst controleren of jullie alle benodigde materialen hebben. 
 

1. De interviewvragen 
a. Schrijf de vragen die jullie hebben hieronder op. 
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2. Journalistieke boodschappenlijst 
a. Hebben jullie alle benodigde materialen bij de hand? Vink hier af wat jullie 

bij je hebben: 

 

Materialen Check? 

 

Interviewvragen 

 

Pennen  

Notitieblokje of schrift voor de 

antwoorden 

 

Fotocamera  

Telefoon of videocamera 

Werkblad les 4 

 

3. Rolverdeling 
Het is belangrijk dat jullie je gedragen als echte journalisten. Echte journalisten 

hebben een professionele houding en zijn goed voorbereid. Er zijn 

verschillende rollen voor de verschillende items: er zijn interviewers, filmers, 

fotografen en eindredacteuren. De eindredacteur is een functie die je 

misschien nog niet kent; de eindredacteur zorgt ervoor dat het hele item 

goed verloopt: hij of zij let erop of alle vragen zijn gesteld (en de antwoorden 

zijn opgeschreven), of er voldoende foto’s zijn gemaakt, of de shotlist van de 

nieuwsvideo helemaal is gedraaid etc.  

 

LET OP: Als meerdere leerlingen willen interviewen, kun je de vragen verdelen. 

De ene leerling stelt de eerste helft van de vragen, de andere leerling de 

andere helft. Hetzelfde geldt voor fotograferen en filmen.  

 

VERGEET NIET OM… 
 
… Altijd uit te kijken in het verkeer 
… Niet zomaar ergens naar binnen te gaan  
… Niet met iemand die je niet kent naar een andere plek te vertrekken  
… Netjes en beleefd te blijven 
… Jezelf voor te stellen 
… De geïnterviewde te vertellen wat voor nieuwsitem jullie maken 
… De geïnterviewde te vertellen waar het nieuwsitem te zien/lezen zal zijn 
… Afspraken te maken over het bekijken van jullie nieuwsitem voordat het in 
de      
    Nieuwstool wordt gezet 
… De naam van de geïnterviewde goed te spellen 
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De rollen die verdeeld moeten worden, zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Schrijf achter elke taak de naam of namen van leerlingen die deze voor 

zijn rekening nemen. 

 

Taak Naam leerling 

Vragen stellen  

Antwoorden opschrijven  

Filmen  

Fotograferen  

Eindredacteur  

 

 

 

Het nieuwsbericht 
 
-Een interviewer  
-Een fotograaf (als je er 
een foto bij wilt) 
 

 

De fotoreportage 
 
-Een fotograaf 
-Een interviewer 
-Een eindredacteur 

 

Het betoog en de column 
 
-Een interviewer/ iemand 
die onderzoek doet voor 
het onderwerp  
-Een fotograaf (als je er 
een foto bij wilt).  
 
Let op: in de Nieuwstool is 
alleen ruimte voor een 
foto bij de column. 

 

De nieuwsvideo 
 
-Een interviewer 
-Een filmer 
-Een eindredacteur 

 


