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Werkvorm: Interview 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

(10-15 min.) 

Groepsinde

ling: 

Groep per 

2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

1. Doel: voorkennis actualiseren, oriëntatie, zelfstandige verwerking, reflectie, 

terugblik. 

 

2. Geschikt voor: *info uitwisselen en verzamelen, tekstbegrip, meningsvorming, 

creatief 

                           denken, oplossingsstrategieën 

                         *taal, zaakvakken, rekenen 

                         *groepsvorming 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

*luisteren naar elkaar 

*vragen stellen aan elkaar 

*samenvatten wat de ander heeft verteld 

 

4. Voorbereiding: 

a) Klasinrichting: banken per 2 

                    b)  Materiaal: eventueel blad papier 

 

5. Werkwijze:  

              *De lkr. geeft aan over welk onderwerp de lln. elkaar gaan interviewen. 

                           Daarna  worden tweetallen gevormd. 

                          *Alle lln. bedenken voor zichzelf  welke vragen ze aan de ander  willen          

                            gaan stellen en schrijven deze ook op. 

                          *In ieder tweetal stelt leerling 1 aan leerling 2 vragen die hij verzonnen  

                            heeft. Hij probeert ook door te vragen als het antwoord erg kort of 

                            niet helemaal duidelijk is. 

                          *De lln. wisselen binnen de tweetallen van rol. 

                          *Klassikale bespreking: de bevindingen worden klassikaal uitgewisseld. 

                            De lkr. vraagt aan een aantal lln. wat zij van hun gesprekspartner 

                            hebben gehoord.  

                                                           

6. Voorbeeld:  

*ZAAKVAKKEN: *lln. vragen aan elkaar wat ze al weten en  wat ze nog willen weten  

                            over een bepaald onderwerp  

                                *lln. stellen vragen over een tekst die ze net gelezen hebben of een  

                                 video die ze hebben gezien 
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          *REKENEN: *lln. interviewen elkaar over hoe ze een som of probleem hebben opgelost 

                              *welke oplossingen kunnen ze bedenken 

                                                   

          *TAAL:  *lln. interviewen elkaar over een gelezen tekst 

                        *lln. vragen elkaar naar hun mening over …………….  

                        *lln. stellen vragen over sport en hobby’s, de vakantie, het weekend       

   

7. Variaties:  

*Na een interview in tweetallen wordt uitgewisseld in groepjes van vier. 

            De lln. vertellen om de beurt (rotonde) wat ze in het interview van hun  

            gesprekspartner te weten zijn gekomen.   

           *Lln. vormen groepjes en interviewen één van de groepsleden. Een groepslid wordt  

            geïnterviewd door de anderen die om de beurt een vraag stellen.  

                     

   

8. Tips en adviezen:   

*De werkvorm is niet éénvoudig, de lln. moeten goed naar elkaar luisteren en vragen 

kunnen stellen. Wellicht is het nodig eerst apart aandacht te besteden aan het leren 

vragen stellen en eventueel het doorvragen.  

 

           *Bij een oneven aantal lln. wordt een drietal gevormd. Twee lln. stellen de vragen.  

            Iedere ll. wordt één keer geïnterviewd.  

 

 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


