
 

 

 

Opening van de podcast 

 

Voor de luisteraar is het fijn als hij/zij weet 

waar de podcast over gaat. 

 

- Wat is de naam van de podcast? 

- Waar gaat de podcast over? 

- Wie is er bij betrokken? (Namen 

van je klasgenoten) 

- Wat is je doelgroep? 

- Welke onderdelen komen er 

voorbij? 

 

Voorbeeld  

Welkom bij de podcast over de liefde. We 

gaan het vandaag hebben over de liefde. 

Deze podcast is gemaakt door Jan Piet 

Klaas Mariet Eva en Anouk. We maken deze podcast voor alle leerlingen van het 

Johan de Lange college. We interviewen Marieke de Vree over verliefdheid, We 

debatteren over het verschil tussen jongens en meisjes. We spelen een LOVE quiz 

en we gaan bellen met Juffrouw Jansen over haar eerste date. Kortom; Blijf 

luisteren. 

 

Tips: 

● Wees enthousiast 

● Gebruik een mooi muziekje of een jingle 

● Geef nog niet alles weg. Prikkel de luisteraar (wat was jouw grootste blunder 

in de liefde?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

idee 2: nieuwsbericht 

 

 

Schrijf zelf een nieuwsbericht 

over bijvoorbeeld; de school of 

een sportwedstrijd. Het nieuws 

van de toekomst. 2100? 

 

Voorbeeld= 

Vandaag (wanneer) is er een 

workshop Podcast maken 

(wat) in de groep van Meester 

Kees (waar). Alle leerlingen 

van groep 8 (wie) gaan een eigen podcast maken over social media. Hier kunnen ze 

veel van leren (waarom) bijvoorbeeld spreken in een microfoon en een 

nieuwsbericht maken. De leerlingen bereiden de podcast voor en nemen het daarna 

op (hoe)  

 

Tips:  

● Zorg voor 1 presentator 

● Zorg voor een bijpassend intro muziekje  

● Het kan ook nepnieuws zijn 

● Oefen het nieuws voor de opname 

● Voeg het weer toe (weer.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

idee 3: weerbericht 

 

Maak een weersvoorspelling voor de luisteraar van de podcast 

Zoek online hoe het weer wordt en vertel daar iets over.  

 

Voorbeeld= 

Dan volgt nu het weerbericht voor vandaag met 

Piet Jansen (geluidje) 

Wolkenvelden, in het zuidoosten zon.  

Hetzelfde zwakke front dat gisteren over een 

groot deel van het land lag, ligt er vandaag ook 

nog steeds. Wolkenvelden overheersen dan 

ook en vooral in het noordwesten zijn de 

wolken soms ook net dik genoeg voor wat lichte 

regen. In de loop van de dag kan ook elders in 

het land een spatje regen vallen. Alleen het 

zuidoosten en deels oosten zijn nog steeds 

gevrijwaard van de bewolking en vooral daar is 

er dan ook flink wat ruimte voor de zon. In de 

loop van de middag neemt ook in het oosten en 

later zuidoosten de bewolking geleidelijk wat 

toe, maar het blijft er droog. Er staat niet veel wind en de middagtemperaturen 

stijgen naar 10 tot 13 graden. 

Vanavond en vannacht komen alleen in Limburg nog opklaringen voor en daar kan 

lokaal weer wat nevel of mist ontstaan. Het koelt er ook flink af, tot dichtbij het 

vriespunt. In de rest van het land is het bewolkt en vooral in de noordelijke provincies 

valt soms een beetje regen. Onder die bewolking is het een stuk minder koud, met 

minimum temperaturen tussen 6 en 11 graden. 

 

Tips: 

● weer.nl 

● bespreek het weer van een jaar geleden of van de toekomst 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

idee 4: Interview 

 

Interview een gast of een klasgenoot over jullie onderwerp 

1. Vertel in de inleiding iets over 

jezelf en over het doel van 

het interview. Geef de 

geïnterviewde ook de 

gelegenheid om jou iets te 

vragen. 

Voorbeeld: Hoi. Mijn naam is Joy en 

ik ben een leerling van het 

Rozendal college en vandaag praat 

ik met Boaz Jansen over zijn hobby 

modeltreinen. 

2. Stel de vragen zoals je hebt voorbereid. Probeer antwoorden te krijgen waar 

je iets aan hebt. Krijg je die niet, stel dan extra vragen om de geïnterviewde 

een beetje in de goede richting te duwen. 

Voorbeeld: Zijn modeltreinen eigenlijk duur? Wat kost een modeltrein ongeveer? 

Hoeveel geld heb jij uitgegeven aan modeltreinen? 

3. Geef af en toe een samenvatting van een antwoord.  

Voorbeeld:  Begrijp ik goed dat je dus hele huis eigenlijk vol hebt staan met 

modeltreinen? Jij zegt dus dat de modeltreinen je ontspanning geven.. 

4. Vraag om verduidelijking.Voorbeeld: Wat bedoel je daarmee? Hoe moet ik dat 

zien? Kun je daar een voorbeeld van geven? 

Tips:  

● Laat af en toe een stilte vallen. Vaak licht een geïnterviewde zijn antwoord 

dan nog wat toe. 

● Vat aan het einde van het interview of de geïnterviewde nog iets wil 

toevoegen. 

● interview op de gang 

● interview kan natuurlijk ook met de telefoonof whatsapp bellen 

● stel open vragen 

 

 

 

 

 

https://www.taalwinkel.nl/voorbereiden-van-een-interview/


 

 

idee: afsluiting 

 

Bedank de mensen die mee hebben gewerkt aan de podcast en 

vertel wat je ervan vond. 

 

Tips: 

● Zorg voor passende muziek 

● maak eventueel gebruik van jingles 

● Vertel wat er de volgende keer in de podcast zit 

● Vertel wat je ervan geleerd hebt 

 

Voorbeeld: 

 

Wat hebben we genoten van de eerste aflevering van Spotlight 

(de podcast over nederlandstalige rap) John bedankt voor de techniek en de 

montage. Julia was de interviewer. Bas bedankt dat je te gast wilde zijn en Joep, Jet 

Piet en Nel bedankt voor de redactie en regie. We zijn meer te weten gekomen over 

het leven van rapper GGT en we weten wat Bas vindt van het nieuwe album “de 

straat” ….. 

 

 

●  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEUKE TIPS om te doen in jullie podcast 

 

 

● hoorspel 

● verhaal vertellen  

● mop vertellen  

● vakantie verhaal delen 

● net doen alsof je iets of iemand bent  

● interview met een BNer  

● 2 mensen uit de geschiedenis die met 

elkaar spreken 

● sportverslag 

● hoe gaat het bij jullie thuis? 

● gesprek in de groep over een bepaald onderwerp 

● social media doornemen over een bepaald onderwerp 

● docent interviewen 

● bellen met je opa 

● discussieren 

● een quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 


