
Uitgewerkte lessuggestie
Jambers 2.0
• Niveau:
• Sluit aan bij het interview op pag. 3 van Kits + : ‘Echt en 

integer, dat is de essentie van muziek’.
• Motivatie
 In deze les gaan we niet in op de inhoud van een Kits- 

artikel maar op de vorm. Op pagina 3 van Kits + staat 
steeds een interview. In deze les bekijken we hoe je een 
goed interview kan voorbereiden, houden en verwerken. 
Dit werkblad kan gebruikt worden tijdens een les PAV of 
Nederlands.

• Doelstellingen
 - De leerlingen herkennen een goede voorbereiding van 

een interview.
 - De lln. kennen het verschil tussen open en gesloten vra-

gen, en de voor- en nadelen van beide.
 - De lln. bereiden een interview voor.
 - De lln. nemen een interview af en schrijven het uit.
• Werkwijze
 - Instap: Vraag aan de leerlingen wie ze ooit eens wil-

len interviewen en waarom. Vraag tevens ook wat ze te 
weten willen komen en welke vragen ze zouden willen 

stellen. Meteen zal duidelijk worden dat hierover moet 
worden nagedacht. Daarna lezen de leerlingen het inter-
view met Alex Carlier op pag. 3 van Kits +.

 - Kern: De eerste 3 opdrachten worden individueel ge-
maakt en klassikaal verbeterd. Na deze opdrachten wor-
den de leerlingen geacht om voldoende bagage te hebben 
om aan hun eigen interview te beginnen.

 - Slot: De laatste opdracht wordt in duovorm verwerkt. 
De bedoeling is dat de leerlingen tijdens de voorberei-
ding meer te weten komen over de interesses van de 
gesprekspartner. Daarna bepalen ze op welke zaken ze 
dieper willen ingaan en ze stellen enkele vragen op ter 
voorbereiding. Dit gaat op in beide richtingen, want bei-
de leerlingen moeten zowel geïnterviewde als interviewer 
zijn.

 Daarna begint het echte interview. De duo’s zoeken sa-
men een plaatsje waar ze de interviews kunnen afnemen. 
Eventueel filmen ze de interviews met hun smartphone. 

 Na het afnemen, schrijven ze elk het eigen interview uit 
naar analogie met het artikel op pag. 3 van Kits +.

• Tip
 Benadruk dat de leerlingen op hun lichaamshouding 

moeten letten tijdens het interview
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Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

Jambers 2.0
1. eigen antwoorden
2.1. a. vraagwoorden: hoe, waar, wanneer … – eigen antwoord 

/ b. werkwoord – ja of neen – eigen antwoord / c. eigen ant-
woord

 2. gesloten vragen: antwoord is duidelijk: voordeel – je kan 
je gesprekspartner sturen: voordeel – weinig sfeer: nadeel – 
minder druk bij jezelf, gesprek blijft aan de gang: voordeel 

– je kan met deze vraag polsen of je samenvatting correct is: 
voordeel – weinig info waardoor je je gesprekspartner min-
der kent: nadeel

 open vragen: veel informatie, waardoor je kan doorvragen: 
voordeel – druk van praten/vragen stellen ligt bij jou: nadeel 
– veel sfeer: voordeel – je kan doorvragen waardoor de an-
der meer over zichzelf vertelt: voordeel

 3. vraag anders formuleren, doorvragen 

Sleutel bij de werkbladen
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1. Voorbereiding
 1. Een goede voorbereiding is zeer belangrijk. 
 Je moet op voorhand al besloten hebben welke informatie je wil bemachtigen.
 Geef 3 items uit het interview met Alex Callier, die de reporter zeker wilde weten.

 1. 

 2. 

 3. 

2. Tijdens het interview
 1. Open/gesloten vragen 
 a. Open vragen starten met 
 Geef een voorbeeld uit het interview:

 

 b. Gesloten vragen starten met een  en hebben als antwoord  of

 . Geef een voorbeeld uit het interview:

 

 c. Naast open en gesloten vragen peilt de interviewer hier ook naar de mening van de muzikant op stellingen
 van anderen. Geef een voorbeeld uit het interview:

 

 2. Duid in deze tabel aan of de stelling past bij een open of een gesloten vraag, 
 en of het om een nadeel of een voordeel gaat.

Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel

Antwoord is duidelijk

Je kan je gesprekspartner sturen

Weinig sfeer

Veel informatie, waardoor je kan doorvragen

Druk van praten/vragen stellen ligt bij jou

Veel sfeer

Minder druk bij jezelf, gesprek blijft aan de gang

Je kan met deze vraag polsen of je samenvatting correct is

Weinig info waardoor je je gesprekspartner minder kent

Je kan doorvragen waardoor de ander meer over zichzelf vertelt

Gesloten vragen Open vragen



 3. Wat doe je als je niet het gewenste antwoord op de vragen krijgt?

 

3. Na het interview
 Met de informatie die je tijdens het interview verzameld hebt, moet je achteraf nog iets doen!
 Nam je het interview af met de bedoeling er iets over te schrijven in een tijdschrift, dan volgt nu een artikel.
 Je tikt de tekst volledig uit.
 Je zet spreektaal/schrijftaal om in spreektaal/schrijftaal. (schrappen wat niet past)

4. En … actie! Het is de bedoeling dat je nu een interview afneemt van een klasgenoot. 
 Bij voorkeur iemand die je nog niet goed kent.
 1. Voorbereiding
 2. Interview
 3. Artikel

Jambers 2.0 (2)


