
Transcript praktijkvoorbeeld Mondelinge activiteiten: Het 

gesprek verdiepen  

Fragment 1: Feedback geven 

 
B = Barbara 
ll = leerling (verschillende) 
lln = leerlingen 
 
1. ll: Als je nou niet happy bent, nooit? 
2. B: Ja, wat dan? 
3. ll: Dan is je leven niet leuk eigenlijk. 
4. B: Dan is het niet leuk.  
5. ll: En als je dood bent. 
6. B: Maar kan iedereen wel gelukkig worden? 
7. ll: Ja tuurlijk, dan ga je bijvoorbeeld naar een restaurant. Dan word je blij. 
8. B: Oké, maar kan ik ook gelukkig worden? Wat moet ik dat doen? 
9. ll: Dan ga je trouwen met je vriend. 
10. B: Trouwen met mijn vriend, daar word ik gelukkig van? 
11. ll: Tuurlijk wel! 
12. B: Ja? 
13. ll: Of spelletjes doen of zo. 
14. ll: Of als iedereen naar je luistert en je wordt juffrouw en je gaat 
trouwen. Dan ben je ook gelukkig. 
15. B: Dan ben je gelukkig. Oké. En kun je ook, bijvoorbeeld, dat je het kunt 
leren om gelukkig te worden? 
16. lln: Ja. 
17. ll: Ja, je kan bij iemand anders daar wil je het ook hebben, dan ga je het 
proberen en misschien lukt het wel. 
18. ll: Bijvoorbeeld als je blind bent en je hebt in een keer heel veel 
vrienden. en dan wijzen ze je de weg. Dat is wel leuk. Maar als ze zeggen: 
ja, daar en daar moet je heen en daar is het helemaal niet, dan is het niet 
leuk. 
19. B: Oké, maar wat heeft dat te maken met gelukkig zijn? 
20. ll: Eh, gewoon trouw. 
21. ll: Nou, die man, die was gelukkig met een meisje die hem de weg wees. 
Maar later had dat meisje… had een scooter 
22. ll: Maar later had het meisje een scooter en die ging toen… 
23. ll: … en toen kwam die een jongetje tegen en die ging toen… 
24. ll: En daar werd ’ie gelukkig van. 
25. B: Dus als iemand je helpt, word je gelukkig. 
26. ll: Ja. 
27. B: Maar ik vroeg net aan jullie, want daar ben ik wel benieuwd naar, van 
jullie zeiden dat ik ook gelukkig kan worden. 
28. lln: Ja. 
29. B: En dat… en toen vroeg ik: kan je dat leren, om gelukkig te worden?  
30. lln: Ja. 



31. B: Kan ik dan ergens naar een school, om dat te leren? 
32. ll: Ik denk het niet. 
33. B: Nee? Maar hoe word je dan gelukkig? 
34. ll:Als je veel vrienden hebt bijvoorbeeld, dan doen ze leuke dingen met je 
en dan blijven ze altijd bij je en dat is dan wel heel leuk. 
35. B: Oké, dus ik moet op zoek naar veel vrienden. 
36. ll: Ja, dat moet niet, mag. 
37. B: Dat mag. 
38. ll: [Lacht] Als je het leuk vindt om alleen te zijn, ja, dan mag je ook 
alleen zijn. 
39. B: En dan ben ik alleen en gelukkig. Alleen. Dat kan ook nog. 
40. ll: Ja. 
41. ll: Of ook met dieren welke in je thuis hebt. Bijvoorbeeld: je bent al 
getrouwd en je man is net overleden en dan heb je nog een dier, dan ben je 
altijd trouw aan die dier en heb je alsof… dat het ook gewoon een mens is, in 
huis. 
42. ll: Dan heb je het gevoel dat het een mens is. 
43. ll: Ja. 
44. B: Oké en dan ben je gelukkig. 
45. ll: Ja. 

 

 


