
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Kenmerken van een goede leraar  

Fragment 1 

 
T = Truus 
A = Abou 
 
T: Ik geef les op de opleiding hè, voor leraren. 
A: Ja. 
T: Dus daar zitten allemaal jongens en meisjes en die willen leraar 
Nederlands worden. Wat moet ik die vertellen? 
A: Nou… 
T: Heb je belangrijke tips voor ze? 
A: Nou, ik zou… ik zou echt niet… ik zelf zou geen leraar willen worden. 
T: Nee, maar die willen dat hè? Die willen een goede leraar worden. 
Nou, wat moeten ze dan allemaal doen volgens jou? 
A: Nou, eh… om een goede leraar te zijn? 
T: Ja? 
A: Ze moeten gewoon eh… een bee… ze moeten zich een beetje als 
jongeren gedragen… 
T: Ja? 
A: … want eh, als ze zich anders gedragen dan de leerlingen ja, dan 
snappen ze elkaar niet. Dan, dan… ja, dan gaat het gewoon niet goed. 
T: Nee. 
A: Want oké, dan doen de leraren wel goed hun werk maar de kinderen 
zijn niet… de leerlingen zijn niet dol op hun leraar of lerares, want 
kunnen niet goed met elkaar opschieten. Dus gewoon soms eh, ja… 
zorgt hij gewoon, ja… jezelf gedragen als een jongere, gewoon, ja de 
manier van, ja, ik weet niet van praten of zo of ja… over dingen waar 
ze het over hebben en zo dus dan haal… ja, ik denk dat ze dan meer 
van je… Ik mag ook heel veel leraren met wie… die net zoals leerlingen 
zijn. Bijvoorbeeld leraar van economie, die is… gewoon pre… als je met 
hem praat, dan soms vergeet je… ben je even vergeten dat het eh… 
jouw leraar is. 
T: Ja? 
A: Ja, en dan zie je hem gewoon als leerling, als gewoon eh… een 
vriend zeg maar. 
T: Ja! 
A: Dus en eh… daardoor voel je gewoon op gemak, als je naar het les 
ga of eh, als je weet van, ik heb zometeen economie, daar heb je 
gewoon zin in. 
T: Ja. 
A: Zeg van, nou ik kan haast niet wachten. Maar als het iemand die 
altijd is van: “Ja, en nu aan het werk. Mond houden. Nu niks niks.” Nou 
ja, ik denk gewoon van dat eh… ja, te perfect willen zijn dan gaat niet. 
Daar heeft bijna niemand zin in. Heel veel leerlingen zo gewoon: “Ah, 



zometeen hebben we Nederlands. Ah, hier heb ik helemaal geen zin in.” 
Soms gaan ze zich bijvoorbeeld ziek melden of zeggen van: “Hé, zeg 
dat ik een afspraak heb bij de dokter.” Gaan in de kantine zitten of dat 
soort dingen. 
T: Hm…hm. 
A: Ja, of je krijgt ruzie met leraren, want, ja… 
T: Hé en wat moeten ze dan? Dus dan gedragen ze zich goed? En wat 
moeten ze dan in de lessen doen van dat vak Nederlands? Wat vind je 
dan eh… waar moeten ze veel aandacht aan besteden? 
A: Uitleg, vind ik. 
T: Uitleg. Wat dan? Van wat? 
A: Ja, gewoon van alles. 
T: Van Alles? 
A: Ja. 
T: Ja. 
A: Ja, gewoon uitleg van alles. Moet ook eh… duidelijk kunnen praten, 
vind ik. Want sommige leraren snap ik niet zo goed. Misschien op de 
manier waarop ze praten, ik weet niet. Maar ehm… mevrouw Wijtema 
die praat gewoon eenvoudig. Dus, ja, daar hoef ik niet zoveel te 
vragen. Bijvoorbeeld als ik praat normaal eh… Nederlands, niet eh, de 
Nederlands met woorden in een woordenboek. Dat ze wat gaat 
uitleggen en dat je dan moet vragen van eh… ja, wat bedoel je 
daarmee? 
T: Hm… hm. 
A: Ja… of eh, wat betekent het woord? 
T: Hm… hm. 
A: Dus... gewoon duidelijk kunnen praten en ja, jezelf proberen te 
gedragen als leerlingen.  
T: Ja? 
A: Soms, eh ja soms. Ja, soms moet je serieus zijn natuurlijk, als er te 
veel kabaal is, maar…  
T: Ja. 
A: Af en toe, zeg maar. 
T: Ja.  
A: Ja. 
T: Maar denk nou eens even aan het vak Nederlands nog speciaal hè? 
Nou heb je algemene dingen over een leraar gezegd, van duidelijk 
praten en je gedragen als leerlingen. En voor het vak Nederlands, wat 
is daar vooral belangrijk voor?  
A: Eh… ik weet niet, ik denk, ja… 
T: Die studenten willen leraar Nederlands worden. Wat moeten ze dan, 
wat moeten ze, waar moeten ze dan hun best voor doen, in dat vak? 
Waar moeten ze veel aandacht aan besteden? 
A: Ik denk… ja, teksten, ja… ik maar ik hou niet zoveel van maar ik 
denk dat, dat ze, ja… ja, teksten moeten geven. 
T: Ja? 
A: En vragen daarvan. Want heel veel leerlingen kunnen niet zo goed 
lezen. Als je vaak eh, gewoon, ja, teksten geeft dan, ja… daarvan 



oefen je want sommige leerlingen lezen nooit thuis. Die lezen alleen 
maar op school als ze dus zo’n tekst voor hun krijgen. 
T: Ja. 
A: En als ze dat maar een keer in het maand krijgen dan gaat het niet 
eh… Ik hou niet zoveel van. Ik lees ook bijna nooit thuis. Maar ja, als 
we een tekst krijgen dan zie ik toch dat het wel helpt. 
T: Maar je vindt het wel belangrijk? 
A: Ja, ik vind het wel belangrijk. 


