
Voorbeeldvragen interview
Via interviews met medewerkers van een technisch bedrijf kunnen 

leerlingen zich een beeld vormen van werken in de techniek. 

Deze interviewvragen vormen een leidraad voor leerlingen bij de 

voorbereiding van deze interviews. Door de vragen voor te bereiden, 

ontdekken leerlingen wat ze belangrijk vinden, dit vergroot het 

effect van de activiteit.

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie
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Altijd vragen:
 Wat is uw naam?

 Welke functie/welk beroep heeft u?

 Bij welk bedrijf werkt u?

Keuzevragen:
1. Wat bent u aan het doen? Wat heeft u van-

daag op uw werk gedaan?

2. Waar is uw werk belangrijk voor?

3. Welk gereedschap of welke programma’s 

gebruikt u?

4. Wat vindt u leuk aan uw werk?

5. Wat moet je echt goed kunnen om dit beroep 

uit te oefenen?

6. Hoe kun je leren goed te worden in wat u 

doet?

7. Welke opleiding heeft u gevolgd?

8. Hoe bent u aan deze baan gekomen?

9. Wat verdient iemand die net bij uw bedrijf 

begint te werken?

10. Hebt u een auto en telefoon van het bedrijf?

11. Wie helpt u met wat u doet? Hoe vindt u dat?

12. Wat vindt u moeilijk aan uw werk? Wat moet u 

dan goed kunnen?

13. Welke moeilijke keuzes moet u soms maken? 

Hoe pakt u dat aan?

14. Wanneer bent u trots op iets wat u heeft 

gedaan?



15. Waar bent u echt goed in? Waar wordt u blij 

van in uw werk?

16. Aan welke taken besteedt u de meeste tijd?

17. Wat was het eerste wat u ging doen toen u 

hier kwam werken?

18. Wat vindt u leuk aan dit bedrijf?

19. Hoe laat begint u, hoe laat stopt u met 

werken?

20. Met wie werkt u samen? Wat doen zij?

21. Zijn er ploegendiensten?

22. Wat is uw (beste) tip voor mij?

23. Hoe vond u het om deze vragen te 

beantwoorden?

24. Heeft u ook nog een vraag voor mij?

25. Mag ik nog eens terugkomen?

Tips
Oefen een interview eerst bij een van je 
ouders of buren. Stel hen vragen over hun 
werk. Bereid je vragen voor. Kies de vragen 
uit de lijst die je aanspreken of bedenk 
zelf vragen. Doorvragen mag altijd!


