
Transcript praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: 

Reflectiegesprekken biologie over vakspecifiek schrijven en 

denken 

Fragment 1 

 
PH = Piet-Hein 

I = Inez (l) 

M = Marjolein (r) 

 

PH: Wat is dat, een natuurwetenschappelijk denkmodel? 

I: Ja, wat je in een natuurwetenschappelijke proef over het algemeen 

gewoon moet… 

M: Erin moet staan, ja. 

PH: Wat zijn dat dan voor dingen? Waarin is dat dan anders dan bijvoorbeeld 

het schrijven van een betoog bij Nederlands? 

M: Eh… 

PH: Als dat ook anders is, natuurlijk. 

M: Nou ja, dit is sowieso een proef die kun je eigenlijk niet goed vergelijken 

met een betoog. 

M: Want je hoeft daar bijvoorbeeld geen hypothese bij eh… Nee, dan noem 

je het weer anders, dan noem je het een slot, denk ik. 

PH: Wat noem je dan een slot? 

M: De hypothese, want dan blik je zeg maar terug op wat je gedaan hebt. 

I: Nee, de hypothese is inleiding dan… […] 

PH: De hypothese staat hier toch bijna vooraan? 

I: Ja, dit is de inleiding. 

M: Eh, grapje, sorry. Ik zit met eh… 

I: Discussie is dat. 

M: Discussie, ja, conclusie. 

PH: Hebben jullie wel eens voor andere vakken een verslag geschreven?  

M: Ja, heel veel. 

PH: Voorbeeld? 

M: Mensa! 

I: Ja, natuurkunde, scheikunde. 

PH: Mensa is…? 

M: Eh, mens en maatschappij. Een soort van maatschappijleer maar dan… 

PH: Hebben jullie dat ook met zijn tweeën gedaan? 

I: Ja, dat verschilt. 

M: Eentje wel en de andere niet. 

PH: En waarin is zo’n verslag nu anders dan dit verslag?  

I: Eh, daar moet je meer… bij mensa bijvoorbeeld moest je iets onderzoeken 

over… en daar moest je vooral… ja, niet echt een proefje doen maar gewoon 

meer opzoeken in boeken en op internet en zo. En hier moet je echt uit het 

practicum je… informatie halen zeg maar. 

PH: Met andere woorden: het verschil zit hem in, laat ik maar zeggen, in het 

soort onderzoek. Een proef doen of boeken raadplegen of internet raadplegen 



of zo? 

M: Ja, dat is het vooral. 

PH: En kon je dan bij mensa ook een verslag schrijven dat begint met 

bijvoorbeeld, in jullie geval, een theoretische verhandeling? 

I: Nee. 

PH: Hoe moest je dan beginnen? 

I: Achtergrondinformatie of zo. 

M: Nee, inleiding! En dan had je deelvragen, die moest je dan beantwoorden. 

En dan had je een hoofdvraag die je dan in het slot moest beantwoorden. 

PH: En wat moest er in de inleiding staan, weet je dat nog? Want hier staat 

duidelijk… 

M: Eh, waarom je dan het onderwerp gekozen hebt en wat je gaat 

onderzoeken. 

PH: Moest je ook een hypothese maken/opstellen? 

I: Nee. 

M: Volgens mij hoefde dat niet. 

PH: Wat dan? 

I: Je hoefde geen eh… veronderstellingen te [?] 

PH: En wat dan wel? 

I: Ja, alleen de inleiding. En dan deelvragen beantwoorden. 

PH: Je moest een hoofdvraag formuleren? 

M: Ja. 

PH: En dan deelvragen? 

M: Ja, deelvragen die uiteindelijk tot de hoofdvraag, eh… antwoord op de 

hoofdvraag gaven. 

PH: Was dat nou makkelijker of moeilijker dan dit [biologieverslag], om te 

schrijven? 

I: Moeilijker, denk ik. 

M: Ja, omdat je zoveel informatie hebt en je moet eigenlijk daar dan het 

belangrijkste uit halen om uiteindelijk de hoofdvraag te beantwoorden. 


