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De STARR-methode 
De STARR-methodiek is een interviewtechniek, toepasbaar voor de werkgever tijdens het 

sollicitatiegesprek. Deze gesprekstechniek heeft als doel het concreet toetsen van bepaalde 

competenties tijdens het interview met de sollicitant.  Iedere letter uit het woord ‘STARR’ staat 

voor een bepaalde fase in het gesprek.  

S - Situatie  

T - Taak  

A - Actie  

R - Resultaat  

R - Reflectie  

 

Wat is de STARR-methode?  
 

Uitdaging  

Een gevaar tijdens een sollicitatiegesprek is dat beeldvorming en eerste indrukken de overhand 

krijgen bij het beoordelen van sollicitanten. Om dit risico te voorkomen is het belangrijk ervaringen van 

de sollicitant objectief in beeld te krijgen. Hoe objectiever dit beeld, hoe beter de geschiktheid van een 

sollicitant kan worden beoordeeld. 

Oplossing  

Met de STARR-methode kan er gericht vragen worden gesteld door de interviewer zoals bijvoorbeeld 

de recruiter, HR medewerker of leidinggevende. 

Toepasbaarheid  

Naast dat recruiters/ HR medewerkers deze methodiek gebruiken voor sollicitatiegesprekken, kan het 

ook worden gebruikt voor loopbaancoaching of tijdens het schrijven van beoordelingen en reflecties. 

Het is dus een breed toepasbare tool.   

 

Hoe kan je de STARR methode toepassen in een 
sollicitatiegesprek? 
Kies uit het functieprofiel drie of vier gewenste vaardigheden of eigenschappen waarvan jij 

denkt dat ze belangrijk zijn voor de functie. Gedurende het gesprek gebruik je de STARR-

methodiek als methode om op deze competenties of eigenschappen door te vragen. Je begint 

met de eerste letter (S, situatie), en eindigt met de laatste letter (R, reflectie).   

Let op: een vaardigheid of eigenschap is alleen waardevol als er ook een gedragsindicator aan 

gekoppeld is. Een gedragsindicator is een concreet waarneembaar gedrag dat de aan-/ afwezigheid 

van een competentie aantoont. Dit betekent dat je aangeeft welk gedrag jij als organisatie koppelt aan 

een vereiste competentie. Hieronder een voorbeeld op de competentie ‘Samenwerken’. 

Competentie samenwerken: teamspirit creëren en verbeteren om de gemeenschappelijke 

doelstellingen te behalen, de eigen meningen, ideeën of kennis over te brengen, binnen de perken 

van eenieders behoeften en bijdragen. 
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Stappenplan STARR-methode 
Met behulp van de volgende stappen kan de STARR-methodiek worden uitgevraagd tijdens het 

selectiegesprek van een internationale kenniswerker. 

Stap 1: Situatie  
Aan de hand van het cv, de gewenste competenties en vaardigheden uit het functieprofiel en de 

bijbehorende gedragsindicator, start het gesprek met een vraag naar een specifieke gebeurtenis uit 

het verleden. De sollicitant zal vervolgens een situatie beschrijven waarop door kan worden 

gevraagd.  

Deze fase is belangrijk omdat in de volgende stappen de antwoorden met een juiste context kunnen 

worden gewogen. Het is derhalve belangrijk om de situatie zoveel mogelijk concreet uit te vragen en 

een zo’n duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie die de sollicitant beschrijft. Vraag naar een 

situatie waarin de functie-eis relevant was. 

 

Wat zijn voorbeeldvragen? 
1. Wat was de doelstelling?  

2. Wat was de aanleiding?  

3. Wanneer speelt dit zich af?  

4. Hoeveel collega’s waren er bij betrokken?  

5. Wat was het budget waarmee gewerkt moest worden?  

 

Stap 2: Taak 
Nadat de situatie bekend en concreet is, is het de taak van de recruiter/ interviewer om de rol en 

positie van de sollicitant helder te krijgen.  

In deze fase is het belangrijk de betrokkenheid, de positie van de sollicitant en zijn of haar taken 

concreet te krijgen. Antwoorden moeten in principe continu in de ‘ik’ vorm zijn. Als de sollicitant op 

afstand betrokken is geweest bij de besproken situatie of de situatie aan het overdrijven is, laat dit zich 

blijken door aarzelingen en stiltes.   

TIP: vat het gesprek hardop samen om de sollicitant te laten nadenken over het gegeven antwoord.  

 

Wat zijn voorbeeldvragen?  
 

1. Wat was uw taak in het project?  

2. Welke verantwoordelijkheden had u?  

3. Welk doel had je met de leiding nemen?  

4. Hoe waren de bevoegdheden verdeeld?  

5. Met welke taken moest u samenwerken? Wat was uw rol daarin?  
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Wat zijn voorbeeldvragen? 
 

1. Wat was het resultaat van de actie?  

2. Ging het zoals verwacht?  

3. Welke rol heeft u gespeeld in het behalen van het resultaat?  

 

 

 

 

 

Stap 3: Actie 
In de actiefase wordt doorgevraagd naar wat de sollicitant deed in die situatie en voor welke aanpak 

wordt gekozen. ‘Wat deed je precies?’, is de vraag die centraal staat. De recruiter/ interviewer vraagt 

in deze fase door naar concrete ervaringen en persoonlijke bijdragen aan het eindresultaat. 

 

 

Wat zijn voorbeeldvragen?  
 

1. Wat deed u precies? Waarom juist dat?  

2. Welke obstakels kwam u tegen?  

3. Wat hebt u hier vervolgens mee gedaan?  

4. Welke ideeën kwamen van u?  

 

 

Stap 4: Resultaat  
De vraag die in de kern centraal staat bij resultaat is: ‘Wat was het resultaat van je actie’. Als de 

situatie en de rol helder zijn, is het natuurlijk interessant om te praten over het uiteindelijke resultaat. 

Acties hebben namelijk een gewenst resultaat, en daarom is het interessant om ook te kijken of dit 

resultaat ook is bereikt. 
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Wat zijn voorbeeldvragen? 
 

1. Wat vond u ervan?  

2. Wat zou u in de toekomst anders doen?  

3. Is dit gedrag typerend voor u?  

4. Wat heeft u ervan geleerd?  

5. Welk moment was voor u het meeste waardevol?  

 

 

 

 

 

Stap 5: Reflectie  
Tot slot is het verstandig om met de sollicitant terug te kijken op de situatie en te reflecteren. Na deze 

fase zou typerend gedrag van de sollicitant bekend moeten zijn. Tevens biedt deze fase de 

mogelijkheid om inzicht te krijgen in het reflecterend vermogen van de kandidaat.   

TIP: dit is ook een goed moment om algemene vragen te stellen als ‘Wat zijn uw meest kenmerkende 

eigenschappen?’ of ‘Welke rol past het beste bij u?’. Met de reflectie en het typerend gedrag 

inachtneming, krijgen deze antwoorden meer lading. 

 

 
 
 
 

 

 

Basisregels voor gebruik van de STARR methode 
Nu de stappen van de STARR-methodiek beschreven staan, zijn er ook nog enkele basisregels voor 

het goed neerzetten van de STARR-methode. Voor elk selectiegesprek geldt het volgende: 

• Vraag door naar meerdere voorbeelden; 

• Hoe recenter het voorbeeld, hoe beter; 

• Hoe relevanter het voorbeeld voor de functie/ vacature, hoe beter; 

• Zorg dat de situatie goed wordt uitgevraagd met meerdere doorvragen, dat maakt het 

makkelijker om de volgende fases te doorlopen; 

• Leg de gedragsindicator die bij de competentie behoort goed uit alvorens een voorbeeld te 

vragen van een situatie; 

• Negatieve voorbeelden zijn ook goede casussen; 

• Gebruik LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) bij het uitvragen van de STARR. Hoe meer 

je doorvraagt op specifieke, concrete voorbeelden, hoe groter de kans op een eerlijk 

antwoord; 

• Maak de STARR-methodiek goed af alvorens een nieuwe competentie uit te vragen. 
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