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De STARR-methode 
 
Tijdens een sollicitatiegesprek wordt vaak gevraagd om uw sterke en minder sterke kanten toe te 
lichten met een voorbeeld uit de praktijk. Of u wordt gevraagd om een specifieke ervaring nader te 
vertellen. Deze vragen passen duidelijk bij het gedragsgerichte interview. 
 
Dit type interview richt zich op het verkrijgen van een zo nauwgezet mogelijk beeld over de mate 
van geschiktheid van de sollicitant voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Geschiktheid op 
het gebied van kennis, vaardigheden, persoonseigenschappen, motivatie, etc. De vragen die in de 
fases 2 en 3, vroeger functiegedrag en verduidelijking, van het gedragsgerichte interview horen, 
zijn ook bekend onder de naam STARR-methode. 
 
Hieronder een uitgebreider overzicht van de vraagstelling die bij deze methode hoort. 
 
De STARR-methode kent 5 fases: 
 
1. Situatie 
Hierbij kun je in de 'wij-vorm' spreken. 
Vragen over de situatie waarin je ervaring opdeed met een specifieke vaardigheid: 

• Wat waren de achtergronden van het project of het samenwerkingsverband? 
• Hoe hoog was het budget? 
• Wat waren de doelstellingen van je opdracht? 

 
2. Taak 
Hierbij spreek je in de 'ik-vorm'. 
Vragen die jouw betrokkenheid, rol of positie in de specifieke situatie helder moeten krijgen: 

• Wat was jouw rol of taak binnen dat team? 
• Hoe was jouw werkrelatie met de opdrachtgever? 
• Hoe waren de verantwoordelijkheden verdeeld? 

 
3. Actie 
Hierbij spreek je in de 'ik-vorm'. 
Vragen over jouw concrete ervaring en persoonlijke bijdragen bij het vervullen van die taak: 

• Hoe kwam je aan de leden van het team? 
• Hoe leidde je de vergaderingen? 
• Hoe heb je jouw doelen kunnen bereiken? 

 
4. Resultaat 
Je spreekt in 'ik-termen'. 
Vragen die de resultaten van de ondernomen acties in kaart brengen: 

• Tot welk resultaat heeft jouw optreden geleid? 
• Waar boekte je snel resultaten? 
• Wat was het effect van jouw inspanningen? 

 
5. Reflectie 
Je spreekt in de 'ik-vorm'. 

• Als je nu terugkijkt naar jouw rol in deze situatie, hoe tevreden ben je dan en wat doe je in 
het vervolg anders? 


