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Denk hierbij aan naam, geboortedatum, sterfdatum, periode keizerschap. 

1. ....................................................................................................

2. ...................................................................................................

Vragen bedenken
Gebruik de onderwerpen in de verschillende vakken om vragen 
bij te bedenken. Lees de tips op interviewblad 2 eerst goed door 
voordat je de vragen maakt. Bedenk bij elk onderwerp twee vragen 
die je aan een keizer wilt stellen.

Denk hierbij aan ouders, vrouw, kinderen, vrienden, voorgangers 
en opvolgers. 

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

Denk daarbij aan hoe de keizer zich gedraagt en wat karakter-
eigenschappen van hem zijn. 

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

Denk daarbij aan belangrijke gebeurtenissen die gebeurd zijn onder deze 
keizer. Denk ook aan bijzondere fratsen die de keizer uitgehaald heeft. 

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

Schrijf hier vragen op die niet in een van de andere vakken passen.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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Personalia

Karakter

Relaties

Grote daden

Overige vragen

Band met Nederland

Denk hierbij aan wat hij met Nederland te maken kan hebben en of hij in 
Nederland is geweest.

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................
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Keizer

Postumus

Keizer 

Caligula

Keizer 

Tiberius

Waar moet je aan denken bij het bedenken  
van vragen voor een interview?
• Denk goed na over wat je graag zou willen weten van de keizer                 

die je gaat interviewen, gebruik hierbij interviewblad 1.

• Denk eraan dat de vragen interessant genoeg moeten zijn voor de 
keizer die geïnterviewd wordt.

• Bedenk vragen die je niet alleen maar met ja of nee te 
beantwoorden zijn, het wordt dan namelijk een heel saai interview.

• Het beste kun je vragen bedenken die beginnen met: 
HOE - WAT - WIE - WANNEER - WAAR - WELK - WAAROM

• Probeer ook vervolgvragen te bedenken. Denk vast vooruit en 
denk na over mogelijke antwoorden die je zou kunnen verwachten. 
Bedenk daar dan weer een nieuwe vraag voor.

• Bedenk vragen waarvan je denkt dat ook andere mensen het 
antwoord interessant zullen vinden.

Waar moet je aan denken bij het afnemen  
van een interview?
• Vertel wie je bent en aan wie je de vragen wilt stellen.

• Praat rustig en duidelijk.

• Luister goed naar de antwoorden die gegeven worden.

• Voorkom dat je alleen maar bezig bent met te bekijken wat je 
volgende vraag is. Concentreer je op dat wat iemand tegen je zegt.

• Iemand moet even na kunnen denken over de gestelde vraag. Geef 
daar dan ook voldoende tijd voor en stel je vragen niet te snel 
achter elkaar.

• Praat niet door de antwoorden heen.

• Als je iets niet begrijpt, vraag dan even om een extra uitleg.

• Heb je al de vragen gesteld, vertel dan dat je aan het eind van het 
interview bent gekomen en bedank de geïnterviewde.

Kruis aan welke keizer(s) je gaat interviewen.  

Keizer 
Constantius I

Julius 

Caesar

Keizer 

Augustus

Keizer 

Traianus

Keizer 

Hadrianus

Keizer 
Septimius 
Severus

Keizer

Julianus
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Welke keizers ga je interviewen?
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