
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Reflecteren op een schrijfopdracht bij biologie 

Deel 1: Uitvoering van de schrijfopdracht 

Fragment 4 

 
PH = Piet-Hein 
W = Wim 
 
PH: Als ik dan even kijk naar deze twee werkstukken van 
grensplasmolyse, wat is dan naar jouw beoordeling de verwerking van 
de informatie in dezen? 
W: Ja, de verwerking van de informatie zit met name in de inleiding en 
de discussie. In de inleiding moeten ze eigenlijk de informatie die in het 
boek staat… daar staat informatie in over het verschijnsel osmose, 
turgor, plasmolyse… die moeten ze eigenlijk in eigen woorden gaan eh… 
nog een keer gaan beschrijven, gaan samenvatten.  
PH: Hmm mm. 
W: Vervolgens moeten ze ook die informatie gebruiken als een soort 
theoretische basis voor het experiment dat daarop volgt. Dus ze 
moeten die informatie verwerken, snappen en dan wordt het in mijn 
ogen… dan leidt het eerder tot kennis. Dat is ook het punt dat de 
leerlingen het lastigst vinden, de eigen inleiding. En ook de discussie. 
Want ook in de discussie moeten ze eigenlijk zelf taal produceren. 
PH: Ja, klopt, dat vinden ze lastig. Wat ze ook lastig vinden – even als 
zijpad – is de hypothese. Eigenlijk heb je bij allebei deze werkstukken – 
en de twee groepjes leerlingen geven dat ook helemaal terug – dat ze 
moeite hadden met de hypothese en moeite hadden met de discussie. 
Met name omdat ze in de hypothese stukken hadden staan die naar 
jouw idee in de inleiding moesten. 
W: Ja, dat is eigenlijk een technische kwestie. Er is ook heel veel 
discussie over het begrip hypothese, ook zeg maar binnen de bèta 
vakken. Althans, daar waar het ook met name in examenbesprekingen 
gaat. Ik weet niet of die maatgevend zijn voor datgene wat algemeen 
in de wetenschap geldt, maar… Er is zoiets als: je mag in de 
hypothese nooit een verklaring opnemen. Het moet eigenlijk… je mag 
wel toelichten, maar je mag geen verklaring opnemen, want dan ben je 
eigenlijk al bezig met de discussie. En dat wordt… dat is soms… dat 
vertel ik de leerlingen wel, maar ja, dat vinden ze soms lastig. 
PH: Dat was bij de twee, bij de drie meisjes het geval. 
W: Ja. En dat is dan… daarin train je ze eigenlijk, dan zou je zeggen 
van: ja, geen verklaring, maar voor leerlingen is het onderscheid 
tussen verklaring en toelichting… en ze willen eigenlijk al zo graag 
verklaren.  
PH: Hmm mm. 
W: En ja, maar ja goed, dat is een soort training die je er dan in zet: 



dat onderdeel mag er niet in. Maar het is voor de leerlingen, het 
schrijven van een verslag… Een handleiding is ook nooit toereikend. De 
communicatie daarover en reflectie daarop, dat maakt het… ja zeg 
maar, dan slijp je het schrijven van een handleiding er nog meer in, het 
schrijven van verslagen, ja. 


