
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Schriftelijke verwerking van een biologieproef 

Deel 3: Actieve taalverwerking 

Fragment 3 

 
PH = Piet-Hein 
W = Wim 
 
PH: Dat kwam ook uit het interview met de drie jongens, met Rens, Jasper 
en Rob. Ik zei: als je nou een nieuw experiment doet en je hoeft er geen 
verslag van te schrijven, wat zou je daarvan vinden? Mja… ‘Ja, maar door het 
te schrijven onthoud je het beter.’ Dus dat is exact wat zij teruggeven als het 
ware in het interview, van de doelstelling die je hier formuleert. 
Wat verder voor mij heel duidelijk is, is dat je het hier veel meer hebt over 
het belang van onderzoek doen. Hè, dat heb je hier wel staan, maar hier [in 
de tweede versie] maak je daar een aparte alinea van waardoor het wat 
verder naar boven komt. 
W: Ja, het doel van het experimenteren heb ik wat meer proberen uit te 
leggen. 
PH: Wat ik interessant vind ook in je nieuwe versie is dat er staat: 
‘Omgekeerd kan ook’. Je kunt dus, je zegt eh… Je maakt theoretische 
feitenkennis maak je demonstreerbaar aan de hand van instrumenten, van 
experimenten. Je zegt ook: ‘Omgekeerd kan ook. Door het uitvoeren van het 
practicum kan er nieuwe informatie ontstaan die kan leiden tot kennis.’ Dat 
lijkt mij voor leerlingen een moeilijke zin. 
W: Ja, is het ook. 
PH: Waarom staat hij erin? Vertel eens. 
W: Nou, ik merk dat het begrip ‘informatie’ en ‘kennis’ door leerlingen, maar 
ook door mijn collega’s gewoon regelmatig door elkaar heen wordt gebruikt. 
Ja, informatie… Ik zeg altijd: een telefoonboek staat vol met informatie, 
maar er staat geen kennis in. Dus ik wil dat die leerlingen eigenlijk die switch 
maken, van datgeen wat zij zeg maar aan taal produceren, dat wil nog niet 
zeggen dat dat ook kennis voor ze wordt. Kijk, ik wil eigenlijk met die 
leerlingen de slag maken van actieve taalverwerking. Ik wil dat ze met die 
informatie iets doen, dat ze informatie bewerken. Op het moment dat ze 
informatie bewerken, wordt het in mijn ogen kennis. Dus daar maak ik ook… 
het is misschien een beetje een… ja, hoe noem je dat? Een soort intellectueel 
onderscheid tussen informatie en kennis, maar op het moment dat je ermee 
gaat ploeteren en dat je het gaat toepassen, dat je het ook in je woord 
gebruikt en leerlingen uitlegt en ook naar collega’s uitlegt, dan begint het 
een functie te krijgen. 
PH: Als ik dus samenvat, dan zeg je: kennis is eigenlijk informatie waar je 
wat mee gedaan hebt. 
W: Ja. 
PH: Of waar je wat mee kunt. 



W: Ja, is informatie die je verwerkt hebt in je hoofd en dan wordt het… dan 
kán het kennis worden. 
PH: Oké. 


