
Transcript praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: 

Reflectiegesprekken biologie over vakspecifiek schrijven en 

denken 

Fragment 3 

 
PH = Piet-Hein 
W = Wim 
 
PH: Taal produceren en je had het over taalverwerving. 
W: Ja. 
PH: Nou weet ik uit eerdere gesprekken dat je dat heel relevant vindt. 
W: Ja. 
PH: Maar maak die relevantie eens duidelijk in het kader van deze opdracht. 
W: Eh… nou, de leerlingen die hebben, zeg maar, een… als ik het goed 
begrijp een ehm… als ik jouw vraag goed begrijp… die gaan uit van de 
informatie die in het boek staat en de informatie die ze van internet halen. 
Het is voor de leerlingen al een hele klus om die verschillende teksten die ze 
vinden, of die ze in de praktische opdracht… in de handleiding van het 
practicumbetoog als het ware verwezen naar het boek, van: zoek daar nou 
eens even hoe die theoretische basis… daar wordt de theoretische basis 
beschreven voor het experiment. En dan vervolgens probeer ik met behulp 
van een aantal hulpvragen - en dat is ook eigenlijk wel wat ik in de nieuwe 
opzet voor de practicumhandleiding gewoon veranderd heb - ik probeer nu 
met een aantal hulpvragen die leerlingen die teksten eigenlijk te laten lezen, 
te laten verwerken, te laten snappen en vervolgens laat ik ze dan… dat is dan 
de actieve taalproductie… laat ik ze proberen in eigen woorden eh… zeg maar 
de theorie alsnog een keer samen te… ja, weer te geven. 
PH: Waarom vind je dat zo belangrijk? 
W: Ja, dat heeft… ik denk, ik ben ervan overtuigd dat eh… mede door jou 
dan… dat actieve taalproductie leidt tot kennis. Het is eigenlijk de beste 
manier om kennis te verwerven. En ik merk dat dat écht werkt. Dat werkt 
heel goed. 
PH: Waar merk je dat aan? 
W: Nou, op de eerste plaats dat leerlingen enthousiast worden… dat ze 
enthousiast zijn over hun eigen tekst, dat ze ook precies… ja, ze kunnen er 
beter op reflecteren, op het moment dat je er een verdiepingsvraag over 
stelt, dan weten ze waar je het over hebt. Ze kunnen eh… nou, ze herinneren 
zich ook beter wat ze opgeschreven hebben. Dat is zo grappig, dan weten 
ze…. meestal kunnen ze vrij letterlijk hun eigen tekst citeren als je het er 
met hen over hebt. “Want dat staat ook daar en daar.” 
PH: Hmm mm. 
W: Je krijgt ook minder eh… “Ja, dat heb ik uit het boek overgeschreven.” 
Of: “Dat heeft hij geschreven.” Wat leerlingen nogal gauw eh… met name als 
ze samen een verslag schrijven, dan heb je heel vaak: “Ja, maar dat heb ik 
niet opgeschreven.” Dan kijken ze eens even naar hun buurman. En eh… ja 
goed, dan kun je zeggen: je bent samen verantwoordelijk voor die tekst. 



Maar op het moment dat ze actief hun eigen woorden, hun eigen taal 
produceren, zie je dat ze daar ook zich meer verantwoordelijk voor voelen. 


