
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 3: Actieve taalverwerking 

Fragment 1 

 
PH = Piet-Hein 
I = Inez (l) 
M = Marjolein (r) 
 
PH: Wat hebben jullie nou geleerd? Hoe het zit met turgor en 
grensplasmolyse en zo? 
M: Ja. 
PH: Wat heb je nog meer geleerd? 
I: Ehm, ja… misschien ook hoe je… 
M: Hoe zo’n verslag in elkaar zit. 
I: Hoe je het moet maken, ja. 
PH: Oké dan. Stel nou dat je morgen voor biologie een nieuwe opdracht 
krijgt en er staat niet bij, zoals hier in deze opdracht, hoe je dat verslag 
moet maken. En ik kom in jullie groepje. 
I: Ja. 
PH: Suzanne is ziek, ik kom bij jullie groepje en ik ben nummer drie. Wat 
vertel je dan aan mij over zo’n verslag? Want ik wil graag meewerken, maar 
ik snap er helemaal niks van. 
I: Ik denk dat we alles even op een rijtje zetten wat we… 
M: Wat er allemaal in moet, zoals de hypothese, conclusie, werkplan, 
inleiding, wat vragen en zo. 
PH: En wat zeg je dan nog meer tegen mij? We gaan met z’n drieën 
schrijven… 
M: Ja? 
PH: Wat moet ik dan doen? Wat zou je mij laten schrijven? 
I: Eh… dat ligt ook aan het onderwerp hè, wat je… 
PH: Nou, laten we gemakshalve zeggen: hetzelfde onderwerp. Gemakshalve. 
Dat is dan nieuw hè? 
I: Nou ja, als je niks, of als je niet zoveel van het onderwerp begrijpt, zou ik 
eerder je de waarneming laten schrijven. 
M: Nee, het werkplan. 
PH: Het werkplan. Want dat heb je eigenlijk al, maar dat moet je dan eh… in 
je eigen woorden zetten. Wat je zelf gedaan heb. [Pauze.] Dat heb je 
eigenlijk al, want dat staat in de handleiding? 
M: Ja. 
PH: Maar als ik nou… Ik snap d’r helemaal niks van hè? En ik moet met jullie 
meewerken, met zo’n proef en dan zeg jij, dat vind ik heel aardig van je, dan 
schrijf jij die werkwijze maar op, want daar kun je niet zoveel fouten in 
maken. Maar zou het niet eigenlijk beter zijn als ik die theoretische inleiding 
moest schrijven? 



I: Ja. 
M: Kan ook. Want dan eh… leer je meteen waar het eigenlijk om gaat, dit 
proefje. Ja, dat is ook wel een slim idee, ja. 


