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Wecycle laat regelmatig onderzoek doen door een
onderzoeksbureau. Wecycle wil bijvoorbeeld weten hoe
vaak mensen naar de milieustraat gaan. En of mensen
weten waarom het belangrijk is om elektrische apparaten
en spaarlampen gescheiden in te leveren. Een manier om

Stap 3: Interviews uitvoeren

informatie te verzamelen, is mensen interviewen. Jullie gaan

-

nu zelf een interview bedenken. Daarna interviewen jullie
ook mensen en maken een verslag van het interview.

Controleer goed je opnameapparatuur. Dit hoeft natuurlijk
alleen als je het interview opneemt.

-

Zorg dat je in een rustige omgeving bent.

-

Kijk de geïnterviewde goed aan. Laat merken dat je
goed luistert.

Stap 1: Vragen bedenken

-

Maak aantekeningen.

Bedenk vragen. Om goede vragen te kunnen maken, moet je

-

Vraag door als je een antwoord niet goed begrijpt.

eerst goed nadenken over het doel van je interview. Wat wil je
van de mensen weten? Je kunt meerdere onderwerpen in een

Stap 4: Resultaten verwerken

interview bespreken.

Maak een verslag of presentatie over de gevonden informatie.
Dit kan in de vorm van een Powerpoint-presentatie of

Stap 2: Plan van aanpak

een rapportage. Ook kun je een persbericht maken over

-

Wie gaan jullie interviewen? Je kunt mensen interviewen die

de resultaten. Gebruik dan het stappenplan Persbericht

je kent. Maar je kunt ook onbekende mensen interviewen.

op wecycle.nl/kids.

-

Waar ga je deze mensen interviewen?

-

Hoe ga je de mensen vragen of ze geïnterviewd willen

In je verslag of presentatie bespreek je:

worden?

-

De voorbereiding.

-

Ga je het interview opnemen of maak je aantekeningen?

-

Hoe de interviews gingen.

-

Maak je direct foto’s tijdens je interview?

-

De resultaten. Wat zijn jullie conclusies? Had je de
antwoorden van de mensen verwacht?

Tip: Oefen het interview een keer bij elkaar.

wecycle.nl/kids

-

En toon je de foto’s die je hebt gemaakt.

Recyclen doen we samen

