
LESBRIEF VROEGER...

Vroeger... 

Bereid je interview voor.

Zomaar op iemand afstappen en vragen stellen is geen interview. Een echt interview bereid 
je goed voor! Je bedenkt wie je wilt interviewen en vraagt of die persoon dat goed vindt. Ook 
bedenk je wat je aan die persoon vraagt. Gebruik het formulier op de volgende pagina om 
jouw interview voor te bereiden.

Oefen het interview met een klasgenoot.

Bedenk samen hoe je het interview doet. Hoe praat je tegen de persoon die je interviewt? Hoe 
zit je? Stel je vragen ook alvast een keer.

Houd je interview. 

Alle antwoorden onthouden is lastig en opschrijven kost veel tijd. Vraag daarom of je het 
interview mag opnemen (bijvoorbeeld met de audio-opnamefunctie van je telefoon). Zo kun je 
de antwoorden later terugluisteren.

Werk je interview uit.

Alleen de vragen en antwoorden opschrijven is een beetje saai. Maak daarom iets leuks van 
je interview. Een filmpje of een blog bijvoorbeeld. Kijk in kranten en tijdschriften hoe ze daar 
interviews uitwerken. Of bedenk je eigen manier.

“Vroeger was alles anders!” Dat heb je vast wel 
eens iemand horen zeggen. Maar hoe anders 
was het nou eigenlijk? Dat ga jij uitzoeken! In 
deze lesbrief interview je iemand die minstens 
50 jaar ouder is dan jij bent. Zo ontdek je hoe 
het vroeger écht was!

Voorbeeldvragen voor je interview

Hoe ging een schooldag?
Wat nam u mee naar school?
Welke vakken had u?
Hoe zag de klas eruit?
Hoeveel kinderen zaten er in de klas?
Wat is uw leukste herinnering aan uw schooltijd?
Hoe gedroeg u zich toen u twaalf was?
Wat wilde u worden toen u twaalf was?
Wat vindt u beter aan het onderwijs van vroeger?
Wat vindt u beter aan het onderwijs van nu?
Wat denkt u dat de grootste verandering is?
Waar zat u op school?



LESBRIEF VROEGER...

Voorbereiding interview

 Gegevens van de persoon die je interviewt

 Naam:

 Leeftijd:

 Ken ik van:

 Kan ik zo bereiken: 

Interviewvragen
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