
 

9. Interview met de chef 

Hoe moet je het interview met de chef doen. 
Als je de chef gaat interviewen dan is het belangrijk dat je goed voorbereid bent en dat je al wat 
weet over de chef en of bedrijf. 
Je kunt je bijvoorbeeld alvast inlezen op de website van het bedrijf of op het social media, 
misschien even googlen op de naam van de chef. Waarom moet je dit nu doen. Als je al wat weet 
over het bedrijf/chef dan kan je gerichter vragen stellen. Een chef zal merken als jij je hebt 
ingelezen over hem en zal dit erg waarderen. Daardoor zal het gesprek ook veel makkelijker 
worden. 

Wat voor vragen kan je stellen: 

 Open vragen 

 Gesloten vragen 

 Directe vragen 

 Indirecte vragen 

 Bij open vragen heeft de geïnterviewde ruimte om te antwoorden. 

Wat vindt u van…? Waarom …? Hoe komt het dat…? Wat kunt u vertellen over…? 

 Voordeel: je duwt de geïnterviewde niet een bepaalde kant op. 
 Nadeel: de geïnterviewde kan te veel kanten opgaan. 

 Bij gesloten vragen zijn maar een paar antwoorden mogelijk. 

Heb je honger? – Ja. Ga je naar het feest? – Misschien. Wat eten we? – Roti. 

 Voordeel: je kunt iemand tot een simpel antwoord dwingen. 
 Nadeel: de sturing kan vervelend zijn en iemand kan heel korte antwoorden geven, 

waardoor je weinig informatie krijgt. 

 Met directe vragen ga je direct op je doel af. 

 Bent u tevreden met uw werk? 

 Voordeel: direct en duidelijk. 
 Nadeel: het kan brutaal overkomen. 

 Met indirecte vragen ga je niet direct op je doel af. 

Welke leuke kanten heeft uw werk? 

 Voordeel: het is niet zo confronterend. 
 Nadeel: je krijgt niet altijd de informatie die je wilt. 

 



 

De opdracht 

Je gaat twee pagina’s maken over het interview en het bedrijf.  
 Pagina 1 vul je met minimaal 8 vragen die je de chef wilt stellen, denk dan aan de 

verschillende soorten vragen zoals hiervoor.   
 Pagina 2 ga je iets vertellen over het bedrijf van de samenwerkende chef. Dit kan je van 

internet halen maar je kan ook vragen tijdens je interview stellen en het is extra leuk om 
eigen foto’s te maken van de chef en het bedrijf. 

 
 

Interview met : 
 

1. Hoe oud was u toen u wist dat u kok wou worden 
 
Toen ik 14 jaar was 
 

2. En zo ga je verder met al je vragen 
 
 
 
 
 
 
 
Blad 1 

 
 

Naam bedrijf 
 

Hier vul je informatie in over het bedrijf aangevuld met verschillende soorten foto’s 
Maak er gewoon iets moois van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blad 2 

 
Voorbeeld: 
 

Stop deze 2 pagina’s in je werkstuk 


