
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 2: Publiek 

Fragment 2 

 
PH = Piet-Hein 
I = Inez (l) 
M = Marjolein (r) 
 
PH: Wie kan dit [verslag] nou lezen, behalve Wim [de docent]? 
M: Iemand die toch wel iets slimmer is, denk ik. 
PH: Als? Iets slimmer dan? 
M: Eh… 
I: Ja, waarschijnlijk leest niemand het verder. 
PH: Nee, maar, oké. Wim leest het (?) Maar als je nou kijktvan: wie zou het 
nog meer kunnen lezen? 
M: Tja… 
PH: Voor wie zou het geschikt kunnen zijn? 
M: Dat is een moeilijke. 
I: Misschien als, als… Ja, misschien kun je delen gebruiken als inleiding voor 
bepaalde… Ja, voor mensen die het zelfde proefje ook moeten doen, 
misschien? 
M: Ja. 
PH: Dus voor medeleerlingen bijvoorbeeld. Ja? 
M: Ja, zo ja. Nou, voor de rest eh… 
PH: Als je net zei: ‘Voor mensen die wat slimmer zijn,’ waar denk je dan 
aan? 
M: Ja, die misschien iets van biologie af weten. 
PH: Iets van biologie af weten. 
M: Ik denk dat, als mijn vader dit leest, dat hij echt niet weet waar het over 
gaat, zeg maar. ‘Slimmere mensen in biologie’ noem ik dan. 
PH: Ja, heel goed. Maar eh, dan zeg je eigenlijk: om dit verslag goed te 
begrijpen, moet je toch wel het een en ander van biologie af weten. 
M + I: Ja. 
PH: En dat verslag van mensa [mens & maatschappij]? Dat heb ik niet bij 
me. Het is lang geleden dat jullie dat geschreven hebben, maar zou je daar 
hetzelfde over kunnen zeggen? Je moet een beetje slimmer zijn, af weten 
van mensa… 
M: Nee. 
I: Nee, daar moet je denk ik…. Dat is sowieso een veel langer verslag. 
M: Het ging over Tibet. 
PH: Dus je hebt meer mensen nodig met meer geduld?  
M: Ja, ook. 
PH: Het ging over Tibet? 
M: Over Tibet, ja. Wij wisten zelf eerst ook niet waar het eigenlijk over ging. 



Ja, we wisten dat het speelde, maar wat het nou eigenlijk inhield, waarom 
die eh… mensen allemaal in conflict waren… 
I: Nou, het is wel handig dat je misschien weet dat er sowieso al een conflict 
is. 
M: Ja. 
I: Dat is misschien wel fijn om mee te beginnen. 
PH: Dus je moet ook wel iets van het onderwerp weten? Dus wat dat betreft 
lijkt het hier wel een beetje op? 
I: Ja, op zich wel. 
PH: Iets van het onderwerp weten. 
M: Maar dat andere is wel te lezen door eh… mensen die niet iets van Tibet 
af weten. 
PH: Zou je vader dat kunnen lezen? 
M: Ja. 
PH: Hoe komt dat nou, dat het hier moeilijker voor jouw vader is en dat 
Tibet-verhaal makkelijker? Of voor jouw moeder, of…? 
M: Of iemand anders. 
I: Ik denk dat die van Tibet in het begin meer algemeen is. En er staan 
gewoon niet hele moeilijke begrippen in die… 
M: Ja. 
I: … bepaalde vaktaal hebben of zo. 
PH: Dus het is de vaktaal die hier een rol speelt? 
M: Ja. 
I: Ja, dat ook wel. 


