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Scouting Toekomstkrant: Schrijf geschiedenis 
Interviewscript 
 
 
Instructie 
Zoals je inmiddels wel hebt gemerkt, bevinden we ons op een persconferentie op <dd maand jjjj>, 
(dus 2 jaar in de toekomst), als jullie plannen zijn uitgevoerd. Jullie gaan elkaar om en om interviewen 
over wat er allemaal is gerealiseerd in <jjjj>. Per interview heb je 20 minuten de tijd waarbij een van 
jullie wordt geïnterviewd en de ander de rol van journalist heeft. Na 20 minuten wisselen jullie van rol.  
 
Als je aan het interviewen bent, maak dan eerst een ‘klad-versie’ van de krant. Je noteert de 
steekwoorden en uitspraken van de geïnterviewde persoon op deze versie, leesbaar voor jezelf. 
 
Na het tweede interview ga je aan de slag om de voorpagina van de krant definitief te vullen. Het is nu 
aan jou om de aantekeningen naar een leesbaar artikel om te zetten. Verwerk de aantekeningen in 
een kort verhaal, liefst in de stijl van de krant waar je voor schrijft. Vul uiteraard ook een pakkende 
krantenkop in.  
 
Op de centrale tafel liggen de middelen als pennen en stiften, waarmee je de krant kunt opmaken. 
 
Tips voor de start: 
• Breng de geïnterviewde in de juiste ‘stand’. Zorg voor een introductie waarmee de geïnterviewde 

het succes helemaal kan delen. Laat in eigen woorden beschrijven wat het succes inhoudt.  
• Gebruik de tegenwoordige tijd (alsof het nu gebeurt) en laat de geïnterviewde dat ook doen. 
• Gebruik de ik-vorm en laat dit de geïnterviewde ook doen, zodat hij/zij dicht bij zichzelf blijft. 
• Gebruik vragen waarbij je de zintuigen betrekt: zien, horen, voelen, ruiken, proeven, bijvoorbeeld: 

Wat zag je? Wat voelde je? Wat hoorde je? 
• Stel vragen waarbij je reactie uit de omgeving van de geïnterviewde betrekt zoals: ‘Wat waren 

reacties uit de omgeving?’ ‘Op wat voor manier beïnvloedde je dat?’ 
 
Hoofdvraag interview: 
Waar ben je heel erg trots op nu je terugkijkt op <jjjj>? Wat heb je (jouw team) bereikt? (Vul in bij 1) 
 
De overige vragen op een rijtje… <pas ze vooral aan, voor je eigen situatie> 
2. Welk mooi voorbeeld kan je geven waarin jullie bijdrage helemaal tot z’n recht kwam? Schrijf een 

anekdote op of een praktijkvoorbeeld.  
3. Wat hebben jullie leden/ ouders/ .. gemerkt van al jullie inspanningen? 
4. Wat was het meest uitdagend om deze resultaten ook te bereiken? Welke tegenvallers waren er? 

Welke hindernissen kwam je tegen? Wat werkte vooral niet? 
5. Wat uit het oorspronkelijke plan het je moeten laten varen? En waarom? 
6. Deze resultaten zijn mede tot stand gekomen door de samenwerking met …. 
7. Wat voor soort foto vind je passen bij dit verhaal? Wat moet er goed in beeld zijn?  
8. Formuleer een prikkelende koptekst voor dit onderwerp op de voorpagina. 
En als je nog tijd hebt: 
9. Welk thema of onderwerp moet ook zeker worden benoemd, los van het meest trotse moment? 

Formuleer een teaser zoals ‘lees ook meer over het succes van …’ of ‘de vervolgstappen van …  
10. … formuleer hier nog je eigen vraag … 


