
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Kenmerken van een goede leraar  

Fragment 2 

 
T = Truus 
A = Abou 
 
T: Nee, want waar wij naar op zoek zijn is natuurlijk: wat is nou 
belangrijk om aanstaande leraren te leren hè? Als die te maken krijgen 
met leerlingen vanuit het buitenland die de taal nog moeten leren of 
die niet zo goed zijn nog in taal… 
A: Niet voor mensen die nu hier zijn? 
T: Ja, wat maakt nou dat ze…? 
A: Nou, wat eh… dan een leuke leraar maakt, een interessante leraar 
denk ik is eh… dat je een beetje… ja, ik eh… ik weet niet of het dan 
makkelijk is, maar een beetje iets weet over het cultuur van het land 
van herkomst van die leerlingen, van die verschillende culturen. Dat je 
in ieder geval een beetje over weet, want sommige dingen kunnen zeg 
maar eh… kun je als… bijvoorbeeld je maakt een grap… 
T: Hmm mm… 
A: … maar het is in Nederland gewoon een… eh gewoon een grap maar 
in… in een bepaalde cultuur is zo een grap eigenlijk een beledigingende 
vorm. 
T: Hmm mm. 
A: Dus dan beledig je iemand terwijl je iets niet zo bedoelt 
bijvoorbeeld. 
T: Ja. 
A: Waardoor je zoiets van ja, een beetje raar, want ja die denkt niet 
zo van nou, die zal het misschien niet eh… te serieus opvatten of zo 
maar… 
T: Hmm mm. 
A: Ja, ‘t… je moet toch een beetje over cultuur kennen, weten. Ja, 
een beetje cultuur eh… ken de cultuur weten denk ik. 
T: Hmm mm. Heb je dat zelf ook meegemaakt, dat je beledigd werd 
door een leraar? 
A: Nee, maar ik vond eh… in het begin van de [?] de Nederlandse 
humor maar eh… raar, moet ik zeggen. Want eh… in mijn cultuur is eh… 
zijn de grappen wéér anders. 
T: Ja ja. 


