
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 1: Samen schrijven 

Fragment 4 

 
PH = Piet-Hein (interviewer) 
W = Wim 
 
PH: Over dat samen schrijven heb ik ook vragen gesteld.  
W: Ja. 
PH: En er was toch wel een verschil tussen de jongens en de meisjes. 
Ze gaven allebei, de groepen gaven aan van: nou ja, we verdelen 
taken. Jij maakt de grafiek, jij zoekt op internet naar informatie, jij 
schrijft de inleiding en zo. Maar ze geven ook allebei aan, de groepen 
van: nou oké, met name de jongens zeggen: dan gaan we plakken en 
knippen en dan kijken we, oké, jouw stuk staat daar en dan staat mijn 
stuk daar en dan kijken we van komt dat overeen, staan daar andere 
dingen in, staat daar alles in? Dus ze gaan daar wel met zijn drieën 
over praten, van: klopt deze tekst? De meisjes doen dat ook. Die 
zeggen ook van, dan gaan we dus bij elkaar kijken van: klopt het 
allemaal? En de jongens zeggen van: ja, nee, en dan zijn we daar 
tevreden over en dan is ’t klaar. En de meisjes, Inez met name zei: ja, 
maar ik denk toch uiteindelijk dat ik van Marjoleins stuk dan toch 
minder af weet dan van mijn eigen stuk. 
W: Ja.  
PH: Dus wat dat betreft verschillen ze een beetje in: wat hebben we 
er nou van geleerd? 
W: Ja, dat is mijn ervaring ook. Eén van de problemen waar je altijd als 
docent tegenaan loopt, is het proces van die taalproductie. Hoeveel 
vindt dat plaats? Dus je moet het afleiden van wat je in de 
klassensituatie ziet. En dan verder nog kijken van wat staat hier nou 
feitelijk in die tekst, in hoeverre zijn dat hun eigen woorden, in 
hoeverre herken je gewoon hun leerboek erin?  
PH: Hmm mm. 
W: En ik kan me nog heel goed herinneren dat die jongens, die zijn 
veel langer met die teksten bezig geweest. Ik was ook heel erg 
enthousiast over de manier waarop ze met het verslag bezig waren. En 
[ze] hebben inderdaad ook elkaars teksten steeds gelezen en 
beoordeeld en daar ook over gediscussieerd. 
PH: Ja. 
W: En de meisjes die hebben dat, die pakten dat veel sneller aan en 
dat was inderdaad een kwestie van: jij doet dit, een taakverdeling, en 
hebben vervolgens de zaak gewoon gecomprimeerd. En [ze] hebben er 
minder over gediscussieerd. 
PH: Ja. 



W: Ik heb dat in de reflectie niet meegenomen, want dat is eigenlijk, 
dat zou je als docent wel moeten doen. Maar ja… Je kunt gewoon niet 
alles. En bovendien is het zo: in het volgen en begeleiden van die 
leerlingen in die actieve taalproductie, dat is eh… ja, dat blijft gewoon 
tijdrovend. Daar moet je… Kijk, op het moment dat die hele klas ziet, 
die zijn daar allemaal mee bezig. En misschien moet ik die instrumenten 
hoe je dat dan kunt volgen, die moet ik denk ik nog ontwikkelen. 
PH: Hmm. 
W: Ik ben al lang blij dat ik dan zo en passant een aantal woorden van 
leerlingen opvang, zo van: hé, dat heb je daar zo opgeschreven en dat 
moet eigenlijk zo zijn. Dan sta ik eigenlijk al te genieten van dat ze zo 
met die tekst bezig zijn. 


