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Observatie-instrument  interview  

Naam interviewer…………………………….……………..       Datum:.……………………   ………………………. ……………………..     

                    

    

GENRE-KENMERKEN 

(1)   

Leerling vertelt niet 
wat de aanleiding is 
voor het interview 

Leerling vertelt 
impliciet wat de 

aanleiding is voor het 
interview 

Leerling vertelt duidelijk 
wat de aanleiding is voor 

het interview    

 
 
(2) 

  

Leerling vraagt alleen 
naar feiten 

Leerling vraagt naar 
feiten en af en toe 

naar 
meningen/ideeën 

Leerling vraagt vooral 
naar meningen/ideeën 

 

(3)   

Leerling vraagt nooit 
door op het antwoord 

Leerling vraagt af en toe 
door op het antwoord 

Leerling vraagt regelmatig 
door op het antwoord 

 
 
(4) 

  

Vragen hangen 
meestal niet samen 
met het doel van het 
interview 

Vragen hangen soms 
niet samen met het 

doel van het interview 

Vragen hangen samen 
met het doel van het 

interview 

 

(5)   

Leerling leest vragen 
voor 

Leerling leest 
vragen soms voor 

Leerling leest vragen niet 
voor 

 
 
 
(6) 

 
 

 

Leerling sluit het 
interview niet af 

Leerling sluit het 
interview enigszins 

onduidelijk af 

Leerling sluit het 
interview duidelijk af 
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Algemene TAALGEBRUIKSKENMERKEN 

 

(1)   

Leerling is niet gericht 
op de geïnterviewde 
(door 
lichaamshouding, 
oogcontact, hummen, 
e.d.) 
 

Leerling is soms 
gericht op de 

geïnterviewde (door 
lichaamshouding, 

oogcontact, hummen, 
e.d.) 

Leerling is gericht op de 
geïnterviewde (door 

lichaamshouding, 
oogcontact, hummen, e.d.) 

   

   

 

(2)   

Leerling past 
woordkeuze niet aan 
aan geïnterviewde 

Leerling past 
woordkeuze af en toe 

aan aan 
geïnterviewde 

Leerling past woordkeuze 
aan aan geïnterviewde 

 

   

   

(3)   

Leerling is niet 
verstaanbaar 

Leerling is soms niet 
verstaanbaar 

Leerling is goed 
verstaanbaar 

   

   

 

(4)   

Haperingen en/of 
stiltes komen veel 
voor 
 
 
 

Haperingen en/of 
stiltes komen af en 

toe voor 
 
 

Haperingen en/of stiltes 
komen nauwelijks voor 

(5)   

Taalgebruik bevat veel 
fouten 
 

Taalgebruik bevat af 
en toe fouten 

Het taalgebruik is over het 
algemeen correct 
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