
Op de radio worden regelmatig mensen geïnterviewd om achter 
bepaalde informatie te komen of omdat ze een leuk nieuwtje te 
vertellen hebben. 

Interviewen is een manier om meer informatie over een onderwerp 
te verzamelen. Hierbij stel je vragen aan een ander. De juiste vragen 
stellen is belangrijk. Pas dan krijg je de informatie die je nodig hebt. 
Op de radio is alleen jouw stem te horen, daarom is het belangrijk 
daar bewust van te zijn. Interview een zanger of zangeres naar 
keuze over diens muziekcarrière en maak gebruik van de tips.

1. Bedenk welke artiest er geïnterviewd wordt.
2. Bedenk of je de radio DJ of de artiest wilt zijn. Spreek dit 

af met degene met wie je vandaag aanwezig bent. 
3. Bedenk twee interviewvragen voor de artiest.
4. Bedenk alvast welke antwoorden je hierop kunt krijgen.
5. Check: heb je open vragen gesteld? Ja? Super! 
6. Wil je je interview ook opnemen voor de camera? Dat 

mag met een mobiele telefoon, maar hoeft niet. 

Werkwijze

TIP 1 TIP 2

TIP 3

Als je iemand te gast hebt in je radio uitzending is het handig 
en aardig als je alvast weet wie de persoon is. Zorg dan 
ook dat je alvast wat informatie hebt over deze persoon en 
bedenk alvast wat je zou kunnen zeggen en vragen. 

Als je gaat interviewen is het allerbelangrijkste dat je goede open 
vragen stelt. Simpel, kort en prikkelend voor degene aan wie je de 
vragen stelt. 

Open vragen beginnen met: wie, wat, wanneer, waar, en ook hoe, 
hoe vaak, etc. Open vragen nodigen uit om je verhaal te vertellen en 
leveren veel informatie op. Gesloten vragen zijn ‘ja’-/ ‘nee’-vragen

Behalve dat je  goede vragen stelt is het belangrijk dat je 
goed luistert. Dat is niet alleen beleefd maar zo kun je ook 
doorvragen als iets niet duidelijk is. 

BEREID JE GOED VOOR STEL EEN GOEDE OPEN VRAAG

LUISTER GOED!

Interviewen op de radio!


