
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 1: Samen schrijven 

Fragment 3 

 
PH = Piet-Hein 
J = Jasper (l) 
Re = Rens (m) 
Ro = Rob (r) 
 
PH: Nou hebben jullie het verslag af hè? Dat hebben jullie met zijn 
drieën geschreven. 
J: Ja. 
PH: Hoe hebben jullie dat nou geschreven?  
Ro: Nou, we zijn zeg maar gewoon met zijn drieën naast elkaar gaan 
zitten en dan, met de hypothese bijvoorbeeld, ga je allemaal een 
beetje nadenken en dan mix je eigenlijk alles bij elkaar. 
PH: Hmm mm. Maar, jullie hebben achter de computer gezeten, neem 
ik aan? 
Ro: Ja. 
PH: En wie typt het dan in? 
Ro: Om de beurt eigenlijk. 
J: Ja. 
PH: Om de beurt 
J: Maar je kijkt ook zeg maar, die hypothese, dat kun je zeg maar niet 
in je eentje doen. Dat is iets, daar zijn drie mensen die iets denken. 
Maar daarna kun je bijvoorbeeld de taakverdeling maken, door te kijken 
wie wat zou gaan doen. 
PH: Hmm mm. Bij dat verslag? 
J: Ja. 
PH: Weet je nog hoe jullie dat concreet gedaan hebben? 
Ro: Ja, ik heb geloof ik de grafiek gedaan. 
J: We moesten ook nog een stukje over grensplasmolyse zelf eh... 
typen. En toen ik hij begonnen met typen en toen ben ik zeg maar 
dingetjes op gaan zoeken die we nog verder erin konden zetten. 
Re: En toen zijn we die ook nog gaan verwerken. 
PH: Rens was begonnen met vast wat over grensplasmolyse op te…  
Re: Ja, bij de inleiding. 
PH: Bij de inleiding. Waar dat met die theorie moet komen, hier ook in 
de…  
Re: Ja. 
PH: In die practicumopdracht staat. En jij bent dingetjes gaan 
uitzoeken? 
J: Ja. 
PH: En jij hebt Rens verder gesouffleerd, zo van: verteld wat hij doen 



moest of zo, of…? 
Re: Nee, ik ben eerst gewoon begonnen met wat ik al wist. Toen ging 
hij informatie opzoeken op internet en boeken en zo. 
PH: Ja? 
Re: En toen kwam hij dat later vertellen en toen heb ik dat ook nog 
erbij gezet. 
PH: Ook erbij gezet. En toen heb je die hypothese opgeschreven. En 
toen? 
Re: Nou, toen zaten we met zijn drieën naast elkaar. 
PH: Ja? 
Re: Toen zij we samen na gaan denken over de hypothese. En wat ons 
te binnen schoot even opgeschreven. 
PH: Dus je hebt een beetje met zijn drieën zitten denken van: dit 
moeten we doen? 
Jongens: Ja. 
PH: En jij mocht dan typen? 
Ro: Ja. 
J: Ja, en dan waren er nog… Kijk, de waarnemingen hebben we dan: 
een tabel, nog een grafiekje en [?] betekenen en die hebben we dan 
gewoon verdeeld, ook met zijn drieën. 
Ro: Hebben wij opgemeten. 
PH: Dus je hebt eigenlijk heb je gewoon gezegd van: nou, jij begint 
vast, jij gaat nog wat zoeken, jij maakt vast een grafiek. Uiteindelijk 
heb je met zijn drieën toch, zeg maar zitten schrijven? 
J: Ja.   
Ro: Ja, en dan kun je ook ondertussen, kun je ook aan mekaar vragen. 
PH: Ja. 
J: Dus eigenlijk maak je gewoon drie delen en op het einde maak je er 
zeg maar een geheel van. 
PH: Hoe doe je dat, op het einde een geheel ervan maken? 
J: Ja, eigenlijk zet je gewoon, die stukjes zet je gewoon achter elkaar 
neer, denk ik. En dan gewoon kijken wat we hetzelfde hebben en wat 
niet hetzelfde is kun je er eventueel nog bij in verwerken. 
PH: Nou snap ik het even niet helemaal, Jasper. Als ik er een 
toneelstukje van zou maken hè, van wat jullie nou vertellen, dan zitten 
jullie met zijn drieën achter de computer. Jij begint vast te typen, jij 
maakt de grafiek, jij gaat wat informatie opzoeken. En op een 
gegevenmoment dan ben je klaar. Wat bedoel je dan met ‘de stukjes 
die ieder een gemaakt heeft’? 
J: Ja, kijk, als hij bijvoorbeeld een deel heeft gemaakt en ik heb een 
deel gemaakt, dan zetten we die achter elkaar. 
PH: Wat bedoel je met ‘een deel gemaakt’? 
Ro: Bijvoorbeeld de waarneming. 
J: Ja, bijvoorbeeld, hij heeft de waarneming gemaakt en ik heb de 
conclusie gemaakt. 
PH: Die heb jij vast ingetypt, die conclusie?  
J: Ja. 
PH: Dus jullie hebben op een gegeven moment tegelijkertijd zitten 



typen, verschillende conclusies? 
J: Ja. 
PH: Dus je hebt op een gegeven moment tegelijkertijd zitten typen, op 
verschillende computers? 
Re: Ja, en dan vragen we ondertussen iets aan elkaar. 
PH: Dus je zat niet achter één computer, je zat achter drie? 
Re: Ja, achter twee. 
Ro: Ik was dan met die grafiek bezig. 
PH: Je was met de grafiek bezig. En jij zat je eigen stukken te typen? 
Die heb je in elkaar geplakt? 
J: Ja. 
PH: En toen? Toen was het één tekst, maar toen was het nog niet 
goed genoeg. 
J: Nee, toen ben je gaan vergelijken met welke dingen van elkaar 
overeenkomen. En als dat niet met elkaar overeenkomt, ga je, zeg 
maar, met zijn tweeën discussiëren wat wel het goede antwoord kan 
zijn en dat verwerk je dan in die tekst. 
Ro: Dan kun je het ook, zeg maar, een beetje verbeteren van elkaar. 
J: Ja. 
Re: En dan ga je nog kijken wat er nog bij kan, andere argumenten. 
PH: Oh, dat vind ik wel goed. Met andere woorden: jullie hebben een 
apart stukje geschreven, toen heb je dat bij elkaar geplakt. Plakken en 
knippen… Klopt het nou allemaal nog? 
Jongens: Ja. 
PH: En wat voor verbeteringen heb je bijvoorbeeld aangebracht? Weet 
je dat nog, want het is weer een poosje terug hè, toen jullie het 
gedaan hebben? 
Ro: Ja, we hebben…  
Re: We hebben nog iets bij de inleiding, een paar stukjes erbij gezet. 
PH: Ja. 
Re: En op de computer ingevoerd. 
PH: Ja. 
Re: Met de conclusie… discussie of zo.  
Ro: Kijk, daar hadden we dan bijvoorbeeld al drie alinea’s van en dan 
dacht die ene van: hé, dat moet er ook nog in, want dat ging ook zo, 
dus daar hebben we nog een stukje eraan getypt, zeg maar.  
PH: Oké, helder. Echt groepswerk, dus? 
Ro: Ja. 
PH: Complimenten! 


