Schrijfopdracht NIVEAU A

Soldaten in het buitenland: het schrijven van een interview
Voorbereiden: lezen van de Nieuwsbegrip tekst
Lees Tekst 1 ‘Naar de stembus met gevaar voor eigen leven’
nog een keer. De schrijfopdracht die je straks gaat maken sluit
hierop aan.

Voorbereiden: bedenk wat je graag wil weten
Je hebt kunnen lezen dat stemmen in Nederland heel gewoon is, maar dat dat niet het
geval is voor landen waar oorlog is geweest. Soldaten uit Nederland worden naar die
landen gestuurd om te helpen bij de opbouw van het land en bij het houden van nieuwe
verkiezingen. Soldaten Willem, Wim en John hebben daar meer over verteld.
Je vindt de informatie in de tekst niet genoeg en wilt meer weten over de soldaten.
Daarom besluit je om interviewvragen op te stellen en deze naar de soldaten te sturen.
Voordat je de interviewvragen kan opstellen moet je eerst bedenken wat je graag zou
willen weten over de soldaten. Schrijf dit op in steekwoorden.
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Schrijven: je interview schrijven
1. Lees de uitleg hieronder over het schrijven van een interview.

De tekstsoort is een interview. Een interview is een vraaggesprek. De
interviewer is degene die vragen stelt. Degene die vragen beantwoordt, is de
geïnterviewde.
De interviewer kan met het interview verschillende doelen hebben:
•

Informatie krijgen over een onderwerp of over een persoon (feiten).

•

Horen hoe iemand zich voelt over een bepaalde situatie.

•

De mening van iemand over iets te weten komen.

•

Zowel informatie krijgen als de mening van iemand te weten komen.

De tekstsoort interview heeft vaak de volgende vorm:
•

een serie vragen met bijbehorende antwoorden. De vragen zijn dan vaak
vetgedrukt. Onder de vraag staat het antwoord dat de geïnterviewde geeft.

Woorden die je kan gebruiken om je vraag mee te beginnen zijn:
• Hoe…
• Waarom…
• Wanneer…
• Waardoor…
• Wie…
• Wat…

2. Schrijf nu je interview. Gebruik hierbij het onderstaande schema en de
voorbeeldvragen. Let er ook op dat de zinnen goed lopen. En dat de woorden goed
zijn geschreven.
Voorbeeldvragen die je kan stellen:
•

Hoe vind je het om soldaat te zijn?

•

Wanneer wist je dat je soldaat wilde worden?

•

Wat moet je allemaal doen als soldaat?

•

….

Schrijfopdracht NIVEAU A

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

