
Twee manieren om te interviewen op afstand zonder voicerecorder.  
 
 
Interview op afstand met je mobiele telefoon 
 
Een interview kan veilig wat betreft privacy opgenomen worden op een mobiele telefoon indien: 

- De gesprekken opgeslagen worden op het interne geheugen van de telefoon of de 
memorycard/SD-card 

- Er geen enkele synchronisatie van de telefoon met I-Cloud, Google, Samsung etc plaatsvindt 
- Er geen speciale app gebruikt wordt (Apple heeft er eentje bijvoorbeeld) want dan staat alles 

alsnog ergens in een cloud. 
 
Vraag wel eerst toestemming voorafgaand aan de opname van het interview en geef aan dat de 
opname ook weer gewist zal worden.  
 
Je kunt de instellingen van je telefoon controleren door zelf even een test met je spraakrecorder op 
te nemen en dan onder bestanden te kijken waar het staat. Als de test in het interne geheugen of op 
de SD-card staat is het goed. Bij sommige mobiele telefoons wordt gevraagd waar het bestand 
opgeslagen moet worden, kies dan voor SD-card of intern geheugen. 
 
Als je het audiobestand niet meer nodig hebt, wis het dan. Het moet uiterlijk op het moment nadat je 
de definitieve beoordeling ontvangen hebt (en eventuele examencommissie procedures rond de 
beoordeling) waarvoor je het interview gebruikt hebt. 
 
Andere manier voor interview of groepsgesprek op afstand: MS Teams 
 
Een alternatief is het volgende: 
-Installeer FreeCam uit het software center 
- Start een MS Teams gesprek (gebruik geen headset maar zorg dat je in een stille ruimte bent) 
- Start opname van je beeldscherm en ‘unmute de microphone’ 
- klik op het “instellingen” wieltje en neem ook de systemsounds (systeemgeluiden) op 
-Sla de opname op op Onedrive  
 
Je zou nu je hele Teams gesprek op kunnen nemen. Je neemt dan een schermbeeld op. Selecteer een 
gedeelte van je scherm waarin de video niet draait dan neem je je respondent ook niet op. Je kunt 
bijvoorbeeld de interviewvragen in beeld laten staan dan neem je die op. Test eerst even met een 
collega of dit werkt voordat je dit bij een interview of focusgroep doet. Vraag toestemming aan alle 
deelnemers van het gesprek voor deze opname. 
 
 
 

 
 


