SELSEVALUAASJE| MUNLING YNTERVIEW
Namme:

Hoe haw ik it as ynterviewer dien?
Datum:

It ynterview gie oer:

Taal of talen dêr’t ik yn ynterviewd haw:
 Nederlânsk
 Frysk
 English
 ……………..

WAT DIE IK?
SJENRE-SKAAIMERKEN


1 Ik haw net ferteld wêr’t it
ynterview oer gean soe.

- Wie it ynterview in echt ynterview?




Oan it begjin haw ik dúdlik
ferteld wêr’t it ynterview oer
gean soe.

2 Ik haw allinnich mar nei feiten
frege.

Ik haw sawol nei feiten as nei
mieningen frege.

3 Ik haw net ien kear trochfrege
op in antwurd.

Ik haw regelmjittich
trochfrege op in antwurd.

4 Ik stelde in protte fragen oer
oare ûnderwerpen.

Myn fragen hiene allegearre
te krijen mei it ûnderwerp fan
it ynterview.

5 Ik haw alle fragen fan papier
ôflêzen.

Ik haw de fragen net
foarlêzen mar op in
natuerlike wize steld.

6 Ik haw it ynterview net kreas
ôfsletten.

Ik haw it ynterview kreas
ôfsletten (bygelyks troch de
ynterviewde persoan te
betankjen).
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Ik hâlde in ynterview mei:

TAALGEBRUK en KONTAKT


1 Ik seach de oare hast net oan.

- Paste myn taalgebrûk en hâlding by in ynterview?



2 Ik hie gjin aktive harkhâlding.


Ik makke faak en echt
eachkontakt mei de oare.
Ik hie in aktive harkhâlding
(knikke, humme,
lichemshâlding ensf.).

3 Ik prate net dúdlik en sêft.

4 Myn toan wie hieltyd itselde.

Ik prate lûd en dúdlik.

Myn toan ie ôfwikseljend en
libben.

5 Ik liet in protte stiltes falle.

6 Ik haw wurden en sinnen
brûkt dy’t de ynterviewde
persoan net snapte.
7 Ik kaam net goed út myn
wurden en makke in protte
taalflaters.

Ik prate maklik troch.

Ik haw wurden en sinnen
brûkt dy’t de ynterviewde
persoan goed snapte.
Ik kaam goed út myn wurden
en makke net folle taalflaters.

In sterk punt fan myn ynterview is:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

As ik wer in ynterview hâld, sil ik better tinke om dizze sjenre-kenmerken:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

As ik wer in petear hâld, sil ik yn myn taalgebrûk better tinke om:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

