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Interview ‘Typisch Duits/typisch Nederlands 
Opdracht 
Je gaat op excursie naar een Duitse stad. In deze stad ga je twee Duitsers interviewen. Je 
vraagt aan hen wat zij typisch Nederlands en typisch Duits (dus typisch voor hun eigen land) 
vinden. Voor deze opdracht werk je in tweetallen. 
 
Voor het bezoek aan de Duitse stad... verzamel je jouw eigen associaties met Duitsland en 
Nederland en bereid je de interviewvragen voor. 
In de Duitse stad... voer je twee interviews. 
Bij terugkomst... werk je de interviews uit en vergelijk je de associaties van degenen die jij 
geïnterviewd hebt met je eigen associaties. Van je docent hoor je welk eindproduct hij/zij 
verwacht. 
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Voorbereiding 
a) Waaraan denk je, als je aan Duitsland denkt? Vul je associaties in het woordweb in.  
 
 

 
 
 
 
b) Komen er nog meer associaties met Duitsland in je op wanneer je aan de volgende 
thema’s denkt? Vul het woordweb verder aan.  
 Sport 
 Muziek & Literatuur 
 Landschap & toerisme 
 Bedrijven & merken 
 Bekende personen 
 Geschiedenis 
 Eten & drinken 

 
 
 

c) Wat is voor jou typisch Nederlands? Gebruik eventueel de categorieën uit vraag b. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
  



 
 

3 
 

d) Je gaat nu je interviewvragen voorbereiden. Gebruik daarbij een woordenboek. Noteer 
steeds in het Duits welke vraag je gaat stellen of welke zinnen je gaat gebruiken. Let op: je 
vertaalt de onderstaande zinnen dus niet letterlijk! 
 
1. Je spreekt een Duitser op straat aan en vraagt of hij/zij tijd heeft.  

__________________________________________________________________________ 

 

2. Je begrijpt een antwoord niet. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Je wilt weten of hij/zij wel eens in Nederland is geweest. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Je wilt weten wat hij/zij typisch Nederlands/Duits eten en drinken vindt. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Je wit weten wat hij/zij een typische eigenschap voor Nederlanders/Duitsers vindt. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Je wilt weten of hij/zij een bekende Nederlander/Duitser kent. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Je wilt weten of hij/zij een bekend Nederlands/Duits bedrijf kent. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Je sluit het gesprek af en bedankt de geïnterviewde. 

__________________________________________________________________________ 
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Het interview 

Nu is het dan zover! Je gaat de interviews voeren. 
 
 Je werkt voor deze opdracht in tweetallen. 
 Je gebruikt de tabellen op de volgende pagina’s. 
 Je voert in totaal twee interviews. Eén van jullie stelt de vragen, de ander noteert 

de antwoorden in de tabel. Bij het volgende interview wissel je van rol! 
 Zoek eerst een plekje waar je samen nog even de vragen kunt doornemen en de 

rollen kunt verdelen. 
 Bewaar de antwoorden goed zodat je ze op school kunt uitwerken en bij je docent 

kunt inleveren.  
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Vraag Antwoord Vraag Antwoord 

Wel eens in 
Nederland 
geweest? 

 -  

Typisch 
Nederlands 
eten en drinken. 

 Typisch Duits 
eten en drinken. 

 

Typische 
eigenschap van 
Nederlanders. 

 Typische 
eigenschap van 
Duitsers. 

 

Bekende 
Nederlander. 

 Bekende 
Duitser. 

 

Bekend 
Nederlands 
bedrijf. 

 Bekend Duits 
bedrijf. 
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 Bekende 
Duitser. 

 

Bekend 
Nederlands 
bedrijf. 
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