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Mûnlinge taalfeardigens |middenbou | boppebou 
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Observearjen fan 

ynterview 
Domein: yn petear 

Tekstfoarm: dialooch (ynterview) 
  Nivo RrF: B1 
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Observaasje-ynstrumint  ynterview  

Namme ynterviewer…………………………….……………..       Datum:.……………………   ………………………. ……………………..     
                    
    
SJENRE-SKAAIMERKEN 

(1)   

Learling fertelt net 
wat de oanlieding is 
foar it ynterview 

Learling fertelt 
ymplisyt wat de 

oanlieding is foar it 
ynterview 

Learling fertelt dúdlik wat 
de oanlieding is foar it 

ynterview    

 
 
(2) 

  

Learling freget 
allinnich nei feiten 

Learling freget nei 
feiten en sa no en dan 
nei mieningen/ideeën 

Learling freget 
benammen nei 

mieningen/ideeën 
 

(3)   

Learling freget noait 
troch op it antwurd 

Learling freget sa no en 
dan troch op it antwurd 

Learling freget 
regelmjittich troch op it 

antwurd 
 
 
(4) 

  

Fragen hingje meastal 
net gear mei it doel 
fan it ynterview 

Fragen hingje soms 
net gear mei it doel 

fan it ynterview 

Fragen hingje gear mei it 
doel fan it ynterview 

 

(5)   

Learling lêst fragen 
foar 

Learling lêst fragen 
soms foar 

Learling lêst fragen net 
foar 

 
 
 
(6) 

 
 

 

Learling slút it 
ynterview net ôf 

Learling slút it 
ynterview wat 

ûndúdlik ôf 

Learling slút it ynterview 
dúdlik ôf 
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Algemiene TAALGEBRUKSSKAAIMERKEN 

 

(1)   

Learling is net rjochte 
op de ynterviewde 
(troch lichemshâlding, 
eachkontakt, humme, 
ensfh.) 
 

Learling is soms 
rjochte op de 

ynterviewde (troch 
lichemshâlding, 

eachkontakt, humme, 
ensfh.) 

Learling is rjochte op de 
ynterviewde (troch 

lichemshâlding, 
eachkontakt, humme, 

ensfh.) 

   

   

 

(2)   

Learling past wurdkar 
net oan oan 
ynterviewde 

Learling past wurdkar 
sa no en dan oan oan 

ynterviewde 

Learling past wurdkar oan 
oan ynterviewde 

 

   

   

(3)   

Learling is net te 
ferstean 

Learling is soms net te 
ferstean 

Learling is goed te ferstean 

   

   

 

(4)   

Haperingen en/of 
stilten komme in 
protte foar 
 
 
 

Haperingen en/of 
stilten komme sa no 

en dan foar 
 
 

Haperingen en/of stilten 
komme amper foar 

(5)   

Taalgebrûk hat in 
protte flaters 
 

Taalgebrûk hat sa no 
en dan flaters 

It taalgebrûk is oer it 
algemien korrekt 

 


