Hoe maak je een interview?
Een interview is een
vraaggesprek. Je maakt van
tevoren een aantal vragen over
een bepaald onderwerp, waarna
je uit de antwoorden informatie
kunt halen, die je nodig hebt.
Voor het interview:
Als je een interview wil maken,
moet je beginnen met zelf informatie te verzamelen over het onderwerp,
waar je meer over wil weten. Dan ga je nadenken, wat je precies wil
weten van degene die je gaat interviewen. Probeer een lijstje te maken
van deze onderwerpen. Als je dit lijstje hebt, kun je één of twee vragen
per onderwerp maken. Als je meer vragen per onderwerp hebt, krijg je
waarschijnlijk hetzelfde antwoord, maar als je te weinig vragen hebt, mis
je misschien stukken. Let hier dus goed op!
Tijdens het interview:
Tijdens het interview moet je op een paar dingen goed letten!
 Vraag maar één ding tegelijk.
 Voeg niets toe aan het antwoord van de geïnterviewde.
 Vraag door als je meer wilt weten.
 Ben zelf stil als de ander spreekt, en ben ook niet bang om af en toe
een stilte te laten vallen.
 Vat op het eind het antwoord nog eens samen.
Ga niet zomaar zonder begeleiding bij een vreemde binnen!
Na het interview:
Na het interview ga je het antwoord/de antwoorden verwerken. Je begint
met alles op volgorde neer te zetten. Dit hoeft niet per se letterlijk, maar
het moet wel hetzelfde betekenen. Dit kan er ongeveer zo uitzien:
VOORBEELD
Interviewer: Dag meneer Con, mag ik u iets vragen?
Geïnterviewde (Meneer Con): Ja natuurlijk, waarmee kan ik je helpen?
Interviewer: Ik wilde eigenlijk het volgende weten……….
Geïnterviewde(Meneer Con): ..............................................
Hierna ga je kijken of je overal wel meet wat je wilt
meten. De stukken die niet over je onderwerp
gaan, schrap je uit het interview. Zorg wel dat het
een begrijpelijk verhaal blijft!

Op het einde lees je het interview nog een keer helemaal door en zoek je
naar spelfouten of andere dingen die niet helemaal kloppen. Deze kun je
dan nog verbeteren.
Hierna is je interview klaar!

