
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 2: Publiek 

Fragment 3 

 
PH = Piet-Hein 
J = Jasper (l) 
Re = Rens (m) 
Ro = Rob (r) 
 
PH: Jullie hebben bij Nederlands denk ik wel eens gehoord dat, als je een 
tekst schrijft, dat je aan je publiek moet denken. Klopt dat? 
Jongens: Ja. 
PH: Wat betekent dat dan? 
Re: Ja, als je voor kleinere kinderen schrijft, moet je makkelijkere woorden 
gebruiken als dat je voor eh… bijvoorbeeld jou iets zou schrijven. 
PH: Bijvoorbeeld, ja. Nou, dat heb je hier niet bij gedaan. Voor welk publiek 
is het? Is ook logisch, is voor Wim [de docent].  
Jongens: Ja. 
PH: Maar wie zou het nog meer kunnen lezen? 
Ro: Nou, ik denk wel rond onze leeftijd, die mensen en dan ouder. Ik denk, 
onder onze leeftijd, dat het wel moeilijker wordt om het te begrijpen. 
PH: Hmm mm. 
Re: En mensen die erin geïnteresseerd zijn.  
PH: Mensen die geïnteresseerd zijn. Zouden er van mijn leeftijd mensen zijn 
die er niks van snappen? 
Re: Ja, dat zal heus wel. 
PH: Want? 
J: Ja, als jij nooit iets met biologie hebt gehad of zo, en nooit daar veel 
kennis van hebt gehad, dan wordt dat moeilijk om die moeilijke woorden te 
begrijpen. 
PH: Dus je moet wel een beetje wat van biologie af weten? 
J + Ro: Ja. 
PH: En als je nou kijkt naar een verslag voor Nederlands, hè? Met personen 
en… wat noemden jullie ook alweer? Thema en zo… 
Re: Thema, motieven. 
PH: Moet je dan ook daar wat van afweten? 
Re: Nee. 
Ro: Nou… een klein beetje weten wat een thema is en zo. 
J: Ik denk dat je de begrippen zelf wel moet kennen, maar dat je voor de 
rest, snap je het denk ik wel. 
PH: Oké. 


