
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 2: Publiek 

Fragment 1 

 
PH = Piet-Hein 
I = Inez (l) 
M = Marjolein (r) 
 
PH: Nou schrijf je een verslag hè? Dat is een tekst. En nou heb je bij 
Nederlands geleerd, of je bént bij Nederlands aan het leren, dat weet ik niet, 
dat je een betoog hebt… 
M: Beschouwing. 
I: Uiteenzetting. 
PH: Uiteenzetting. Wat is dit nou voor soort tekst?  
I: Ik weet niet meer wat het onderscheid is tussen die drie. 
PH: Denk eens hardop, Inez. 
I: Ja, één van de drie is sowieso de eigen mening, de mening van de 
schrijver. De andere is… 
PH: En moet dat hierin, de eigen mening van de schrijver? 
M: Ja, eigenlijk ook wel bij de verwachting, dat is toch wel een beetje je 
eigen mening? 
I: Ja. 
M: Dus ik denk dat het een… 
I: Een beetje een combinatie. 
M: Ertussenin. Je had een betoog, uiteenzetting… 
I: Ja, want volgens mij, ik weet niet… 
PH: Een eigen mening, wat is dat? Waarom moet je in een tekst je eigen 
mening schrijven? 
M: Ja, om de andere eh… 
I: Ik weet niet. 
M: … oh ja, beïnvloeden. 
PH: Ja, om de ander te beïnvloeden. En dat is dus een…? 
I: Een betoog, of zo? 
PH: Dat is een betoog, ja. Heel goed.   
M: Oké, een betoog. 
PH: Lastig hè? 
I: Ja, ik weet het al niet meer. 
PH: Wat is een uiteenzetting? 
M: Eh, ik denk, veel feiten zitten daarin volgens mij eh… ja. Dat vooral… ja 
allemaal, er zit geen mening in in ieder geval. 
PH: Er zit geen mening in. Heb je enig idee van een voorbeeld van een 
uiteenzetting? Kom je die wel eens tegen in je dagelijks leven? 
I: Ja, misschien in eh… een werkboek of zo. 
M: Of in eh… ah, ik kan niet op de naam komen…  



PH: Omschrijf het maar. 
M: Als je bijvoorbeeld een eh… een handleiding of zo moet hebben. 
PH: Ja, een handleiding, dat is een uiteenzetting. Hoe werkt iets, of hoe moet 
je iets doen. 
M: Ja. 
PH: En wat is een beschouwing? 
I: Ertussenin dan, misschien? Of, nee, ik weet het niet. 
M: Nee, een beschouwing is denk ik vooral mening. Dan. 
PH: Wat is dan het verschil met een betoog? 
M: Een betoog zitten ook feiten bij. Of wat dat… ja toch? Jawel. 
PH: Is dit nou een uiteenzetting, zo’n verslag? Of is het een betoog? 
I: Dan is het een betoog, toch? 
M: Een betoog. 
PH: Een betoog, want? 
M: Ja, want er zitten feiten én meningen in. 
PH: Feiten én meningen? 
M: Ja. 


