
Het interview

1/3 mindmap

Het gaat beginnen! Met deze uitleg bereiden jullie je voor op het gesprek met de verteller. 
Vergeet niet om genoeg aantekeningen te maken voor, tijdens en na het interview. Zo hebben 
jullie op 20 oktober genoeg materiaal voor het uitschrijven van het artikel. 

Let op: vergeet niet dat jullie bezig bent zijn met een verhaal van een echt persoon. Dus 
werk zorgvuldig en maak er iets moois van.

In het gesprek met de verteller ga je op zoek naar 
een verhaal van hem/haar rond het thema dat jullie 
gekozen hebben. Maak eerst samen een mindmap
waar jullie minimaal 7 dingen/associaties bijzetten 
rond dit thema.
Probeer op twee van die dingen weer verder te 
associëren, oftewel een ‘sub-associatie’. Op deze 
manier warm je jouw brein alvast op voor het 
gesprek. Rechts zie je hoe een mindmap eruit kan 
zien. Je begint bij het thema en bedenkt dan wat 
daaraan verbonden is. 

Check: je mindmaps mag je op je computer maken 
of op papier. Zorg ervoor dat de woorden goed 
leesbaar zijn. Bewaar het bestand en neem het mee 
op 20 oktober.

Bedenk nu samen 10 vragen die je de verteller kunt stellen. Bedenk een paar vragen om het 
ijs te breken en minimaal 5 vragen over het thema. Zo hoeven jullie deze niet ter plekke te 
bedenken. Op de volgende pagina zie je vijf voorbeelden. Je mag deze voorbeelden 
gebruiken tijdens het gesprek, maar je mag ze niet laten
tellen als de vragen die jullie zelf bedenken. 

Bedenk er zelf dus nog 10, waarvan er tenminste 2 gesloten
zijn en 5 open vragen. Check Google als je nog niet weet
wat open en gesloten vragen zijn.

Let op: Een goed artikel geeft antwoord op de vragen 
wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Dit heet ook
wel de 5W1H methode. Probeer met jullie vragen bij het 
interview minimaal antwoord te krijgen op de 5W1H. 

2/3 vragen
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1) Komt u uit Tilburg?
2) Heeft u kinderen? 
3) Wat wilde u vroeger worden?
4) Heeft u nog dromen voor de toekomst?
5) Kent u het boek waar onze quote uitkomt?

Let op: vraag 3 en 4 kan een wat langer verhaal oproepen. Uiteindelijk is jullie doel om een 
verhaal te vinden van de verteller over jullie thema. Zorg ervoor dat jullie genoeg tijd 
overhouden om het daarover te hebben en durf het interview bij te sturen waar nodig!

3/3 het interview
Spreek met de verteller af op een plek die fijn is voor de verteller. 
Dit kan bij hem/haar thuis zijn of op een rustige openbare locatie, 
zoals in de bibliotheek. Vermijd drukke plaatsen. Daar is het lastiger 
om elkaar te verstaan en niet afgeleid te worden. Leg van tevoren 
uit met hoeveel leerlingen jullie komen en wat het thema van het 
gesprek is. Zo voorkomen jullie (onaangename) verrassingen. 

1) Jullie vragen

2) Schriftje + pen om 
aantekeningen te 
maken van het 
gesprek

Let op: jullie hoeven niet 
alle vragen te stellen die 
jullie bedacht hebben en 
jullie mogen ook nieuwe 
vragen bedenken tijdens 
het gesprek. Dat werkt 
vaak zelfs beter!

doel van het gesprek
 Probeer een verhaal te vinden van de 

verteller dat bij het thema en jullie quote 
past, maar dat ook van betekenis is voor 
hem/haar. Bijvoorbeeld omdat het een 
hoogtepunt of dieptepunt vormde in zijn/haar 
leven. Soms moet je even zoeken samen, 
probeer de verteller dan te helpen door 
vragen te stellen.

 Geef aan dat je ook veldonderzoek gaat 
doen naar het verhaal en vraag de verteller 
tips voor je onderzoek. Misschien zijn er wel 
oude foto’s over het verhaal te vinden. Of 
kan je naar een plek gaan uit het verhaal of 
iemand interviewen die erbij betrokken was.

 Als laatste bedanken jullie de verteller voor 
het gesprek en vertellen jullie dat het verhaal 
wordt uitgeschreven. Voordat het verhaal 
gepubliceerd wordt krijgt hij/zij het van ons 
via de mail zodat hij/zij akkoord kan geven 
op de tekst. 

Wie doet wat? Spreek van tevoren af 
wie wat doet en verdeel de taken. 
Laat minimaal 2 leerlingen 
aantekeningen maken en minimaal 2 
leerlingen vragen stellen. Zo kan je 
elkaar aanvullen en heb je minder risico 
dat niet alle info is opgeschreven. 



Veldonderzoek

1/3 Voorbereiding

Vandaag is jullie veldonderzoek. Dit betekent dat jullie op meer plekken gaan speuren naar 
aanvullende informatie over het verhaal van de verteller. Het doel hiermee is om het artikel 
dat jullie hierover gaan schrijven, completer en levendiger te kunnen maken, bijvoorbeeld 
door het toevoegen van een historische context, foto’s en quotes van betrokkenen. Het 
zoeken doen jullie online en offline, dus via plekken als de lokale bibliotheek, het 
erfgoedcentrum en/of een locatie uit het verhaal van de verteller. 

Let op: vergeet niet dat jullie bezig zijn met een verhaal van een echt persoon. Dus 
werk zorgvuldig en maak er iets moois van. 
Bewaar je aantekeningen goed! Deze heb je 20 oktober nodig voor het uitwerken. 

1. Een goed artikel geeft antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en 
hoe. Dit heet ook wel de 5W1H methode. Probeer over deze ‘w’’s en ‘h’ meer informatie 
te vinden door het veldonderzoek. Hierdoor wordt jullie artikel over het verhaal completer 
en levendiger. 

2. Maak voordat je gaat zoeken een overzicht waarin staat wat jullie willen gaan zoeken en 
waar jullie dit denken te vinden. Hieronder zie je een voorbeeld. 
Tijdens het onderzoek kan het natuurlijk gebeuren dat je meer informatie 
vindt op andere plekken. Dit overzicht vormt dus alleen een startpunt. 

Het onderwerp van het verhaal van de
verteller zet je boven, bijvoorbeeld:

Het familiebedrijf
van de verteller

Wie Wat Waar Wanneer Waarom Hoe
Stap 1
5W1H

Stap 2
Wat ik ga zoeken

Houd tijdens je onderzoek goed in de gaten wat relevante informatie is voor je artikel. Een oude 
foto van de familie is bijvoorbeeld relevant als je artikel over zijn familiebedrijf gaat. De 
informatie die je zoekt voegt iets toe aan je artikel doordat:

 je het verhaal completer maakt (met foto’s, jaartallen, plaatsnamen, data, etc.)

 je de lezer nog meer meeneemt in het verhaal (met leuke weetjes, details, anekdotes)

Let op: Maak je gebruik van foto’s? Let dan op de rechten die op dit materiaal rusten en of er 
een bronvermelding bij moet. Niet alle foto’s mag je zomaar (her)gebruiken. 

Stap 3
Waar ga ik zoeken

Gemeente
archief

Familielid/
medewerker

Erfgoed
centrum

Google & 
Bibliotheek

Familielid/
medewerker

Delpher
(oude kranten

database)

Info over de 
persoon zijn

familie

Info over 
het bedrijf

Info over de 
plek/regio

Info over de 
tijdsperiode

Info over de 
beweegredenen

Info over de 
bedrijfsprocessen



2/3 Onderzoeken

Jullie zijn bijna klaar met de opdracht. 

1. Vond het interview niet op dezelfde dag plaats als het veldonderzoek omdat jullie het 
interview al eerder hebben gedaan? Bel dan de verteller op en laat weten wat je 
gevonden hebt door het onderzoek. Misschien heeft hij/zij nog aanvullingen op je 
onderzoek. Laat hem/haar ook weten dat de volgende stap het uitschrijven van het artikel 
is en het maken van de foto voor bij het artikel.

2. Zorg ervoor dat je overal aantekeningen van hebt, inclusief het veldonderzoek-schema 
dat jullie gemaakt hebben. Deze aantekeningen hebben jullie op 20 oktober nodig voor 
het uitwerken van het artikel. 

3. Schrijf op wat er goed ging en wat beter kon. Dit bespreken jullie op 20 oktober tijdens de 
schrijfworkshop. 

Deze opdacht is klaar! Zorg ervoor dat jullie op 20 oktober de 
aantekeningen van het interview en het veldonderzoek bij de hand 
hebben tijdens de schrijfworkshop. 

Wij zien jullie de 20e weer. Tot dan!

Goed 
bezig!

checklist

Ga nu op onderzoek uit. Schrijf 
op en bewaar wat jullie vinden. 
Beschrijf hierin waar je bent 
gaan zoeken en wat je daar 
hebt gevonden.  

• Leuke anekdotes vind je vaak via
mensen. Daag jezelf dus uit en probeer ook 
mensen te vinden die aanvullende informatie 
kunnen geven op het verhaal van de verteller. 

• Schrijf hun quotes op (als ze dit goed vinden). 
Deze kunnen jullie later in het artikel verwerken. 
Dat brengt het verhaal gelijk meer tot leven.

• Hoeveel je vindt hangt voor een groot deel af 
van jullie eigen inzet. 

• Loop je vast, brainstorm dan met elkaar over 
mogelijke nieuwe invalshoeken.

3/3 afronding

Nu al vragen? Mail naar maya@humints.com .
Zet in het onderwerp de naam van de school.
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