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 Voorbeeld: Praktische Opdracht Interview (domein B vwo religie) 

 

Een schoolexamendomein leent zich ook goed voor een Praktische Opdracht. Hieronder vindt u een 

voorbeeld van één van de pilotscholen.  

 

Inleiding  

 

Wat betekent socialisatie voor mensen in het leven van alledag? Hoe leren mensen bepaalde religieuze 

normen, waarden, denkbeelden en tradities? Hoe komt het dat sommige mensen van hun geloof vallen 

en anderen niet? Welke rol speelde hun ouders of vrienden hierin? Op welke manier beïnvloedt het 

geloof van mensen hun politieke stellingnames? Hoe denken mensen over de verhouding tussen de 

overheid en religie?  

 

Je gaat een interview doen waarin je de kernconcepten en andere begrippen uit de context Religie 

vertaalt naar interviewvragen voor een breed publiek: begrijpelijk en toegankelijk.  

Je formuleert eerst een hoofdvraag en bedenkt daarna de interviewvragen die je kunnen helpen om de 

hoofdvraag te beantwoorden.  

 

De resultaten van het interview verwerk je in een krantenartikel, in de stijl van NRC of de Volkskrant. 

Ook in deze kranten worden regelmatig interviews gepubliceerd. Zo'n interview wordt dan vaak 

aangevuld met een foto, een grafiek of tabel met actuele cijfers, een kop met een nieuwsfeit en/of een 

opvallend citaat uit het interview.  

 

We bundelen jullie artikelen tot een echte krant. Iedere leerling interviewt één plaatsgenoot. Daarbij 

doen we ons best om verschillende mensen te interviewen, mensen met verschillende leeftijden, 

mensen met verschillende levensovertuigingen, mensen met en zonder geloof, van verschillende rangen 

en standen, etc. Het doel is dat de krant een goed beeld geeft van de ontwikkeling van religieuze 

denkbeelden en gewoontes in onze omgeving.  

 

Het houden van een goed interview is een vak. Hoewel het niet de bedoeling is om alle kneepjes van dit 

ambacht te leren, is het toch goed een paar basisvaardigheden te kennen. Daarover volgt enige uitleg in 

de les.  

 

Opdracht:  

 Je interviewt iemand uit je omgeving. Bespreek met je docent wie je wilt gaan interviewen, 

zodat hij of zij kan zorgen dat de krant als geheel een representatief beeld geeft van de 

ontwikkelingen op het gebied van religie in onze omgeving.  

 Bepaal vooraf welke kernconcepten en begrippen in je interview naar voren moeten komen. 

Dat wil niet zeggen dat je die concepten letterlijk noemt in je interviewvragen. Je wilt immers 

vragen stellen die begrijpelijk zijn voor een breed publiek, en niet alleen voor mensen die 

maatschappijwetenschappen hebben gehad. Gebruik ten minste twee kernconcepten en twee 

begrippen uit de context religie.  

 Bedenk een hoofdvraag, zorg dat die vraag aansluit bij de concepten en begrippen waar je 

meer over wilt weten.  

 Leg deze vraag en de kernconcepten en andere begrippen voor aan je docent.  

 Zoek twee actuele krantenartikelen uit een kwaliteitskrant en minimaal één relevant hoofdstuk 

uit een onderzoeksrapport om je in te lezen. Voor tips over onderzoeksrapporten kun je terecht 

bij je docent.  

 Lees je in.  
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 Maak interviewvragen die ervoor gaan zorgen dat je het antwoord op je hoofdvraag krijgt. 

Vermijd abstracte begrippen. Zorg ook dat je iets meer te weten komt over de persoon en zijn 

of haar achtergrond.  

 Houd het interview.  

 Schrijf een artikel en schenk aandacht aan de presentatie in de krant (beelden, tabellen uit 

onderzoeksrapport, citaten).  

 

 

 


