
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 1: Samen schrijven 

Fragment 1 

 
PH = Piet-Hein (interviewer) 
I = Inez (l) 
M = Marjolein (r) 
 
PH: En het schrijven van dit verslag, hoe hebben jullie dat nou 
aangepakt? 
I: We hebben de taken verdeeld. De één deed dit, de ander deed weer 
wat anders. En uiteindelijk hebben we het samengevoegd en gekeken 
of er dingen niet klopten of zo. Of of er dingen nog moesten veranderd 
worden, plaatjes erbij. 
M: En als we dan iets, zeg maar, niet wisten, dan vroegen we het 
gewoon even aan de ander. Dan deden we het samen weer een deel. 
PH: Maak eens concreet. Wat moest jij doen, Inez? 
I: Eh… ik heb volgens mij eh… ik weet het niet meer precies, maar ik 
heb volgens mij ehm… waarnemingen heb ik volgens mij gemaakt. 
Enne… 
PH: [bladert] Dus dit stukje? 
M: De werkwijze. 
I: De werkwijze. Ja, dat was vooral eh… kopiëren. 
M: En ik dacht later… 
PH: Dus deze bladzijde is eigenlijk van jou, zal ik maar zeggen. 
I: Ja. 
PH: En jij, Marjolein? 
M: Ik ben bezig geweest met deze tabel en al die gegevens erin te 
verwerken. Enne… ja, ook gewoon een beetje bij onze hypothese en 
uiteindelijk eh… 
I: Ja, dat heeft… Suzanne heeft de hypothese en zo heeft ze 
opgeschreven maar daar hebben wij gewoon… 
M: Wij hebben ook gewoon meege… 
I: … gezegd wat ze ook een beetje moest opschrijven, zeg maar. 
PH: En wat jullie nou uiteindelijk ingeleverd hebben hè, is dat nou 
gewoon een stuk van Suzanne, van jou, van jou aan elkaar geplakt? 
Zo, klaar? 
M: Ja… 
I: Ja. 
M: Eigenlijk komt het daar wel een beetje op neer. 
I: Ja, de leraar weet niet wat wij allemaal gedaan hebben. Die weet 
onze taakverdeling 
niet.   
 


