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Abstract 
PCK is een zeer geaccepteerd maar ook een gecontesteerd concept.  
PCK = mengeling van ‘teachers’ pedagogy and understanding of content’ zodat het hun             
lesgeven beïnvloed op manieren dat het beste de ‘students’ learning for understanding’            
veroorzaakt → dit artikel bestudeerd de verschillence conceptualisaties van PCK en hoe het             
wordt geleerd te ontwikkelen.  
 
Introduction 
Lee Shulman vond dat er te weinig aandacht werd gegeven aan de vragen over de inhoud                
van de onderwezen lessen en daarom kwam PCK = ‘a specific form of knowledge for               
teaching which refers to the transformation of subject matter knowledge in the context of              
facilitating student understanding.’ of ‘the knowledge that teachers use and need to teach             
specific content’ (≈ Fackdidaktik, maar dit is niet zo uitgebreid als PCK, want het biedt geen                
inzicht in de manier hoe lkr ‘subject matter knowledge’ transformeren en hoe ze hun              
transformaties relateren tot het begrip van de lln en om zo misvattingen tegen te gaan, dus                
eig bij te dragen aan ‘meaningful learning’) 
→ Lkr hebben nood aan PCK om: 

● de inhoud van hun les te structureren,  
● specifieke representaties of analogieën te kiezen of ontwikkelen, 
● bepaalde leermoeilijkheden van hun leerlingen te kunnen begrijpen en hierop te           

anticiperen, 
● ….  

 
Hoewel er wel al wat literatuur over terug te vinden is, zijn er nog maar weinig concrete                 
voorbeelden van PCK. → gerelateerd aan dit probleem: dus dat lkr vaak niet op de hoogte                
zijn van de kennis die ze dragen en deze kennis is gecontextualiseerd en geassocieerd met               
bepaalde lln, gebeurtenissen en klassen.  
 
Conceptualizing pedagogical content knowledge  
Wat is PCK? → de tekst lijst allerlei auteurs op die iets zeggen over PCK (Dit stukje is niet                   
erg belangrijk volgens de prof moet je basisidee hebben dat er veel leeft omtrent het begrip                
PCK, lees zeker conclusie van dit stukje!)  

● Shulman: PCK includes knowledge of representations of subject matter and          
understanding of specific learning difficulties and student conceptions. (Je kan als lkr            
beter lesgeven als deze beide aspecten beter ontw zijn).  

● Shulman (1987): PCK = “knowledge base for teaching” → deze kennisbasis bestaat            
uit 7 categorieën (1, 2 en 3 zijn gerelateerd aan de inhoud): 

1. content knowledge 
2. PCK 
3. curriculum knowledge 
4. general pedagogy 
5. learners and their characteristics 
6. educational contexts 



7. educational purposes  
● Magnusson, Krajcik & Borko: PCK = a separate domain of teacher knowledge which             

exists alongside other domains, such as pedagogical knowledge and beliefs. → PCK            
voor het lesgeven van wetenschap bestaat volgens hen uit 5 componenten: 

1. orientations toward teaching science (dit is een zeer kritische component          
binnen PCK). Zaken die (1) kan vormgeven: 

a. prior work experiences 
b. professional development choices 
c. beliefs about students and about learning 
d. time constraints 

2. knowledge of science curricula 
3. knowledge of students’ understanding of science 
4. knowledge of assessment in science 
5. knowledge of subject specific and topic-specific strategies  

Deze 5 componenten interageren op een complexe manier en een effectieve lkr is             
hier iemand die expertise moet ontwikkelen in alle componenten van PCK.  

● Er zijn heel wat auteurs die vragen stellen bij het feit om PCK te zien in termen van                  
specifieke componenten of categorieën → het kan leiden tot gesegmenteerde en           
simplistische representaties van de lkr zijn kennis.  

● Cochran, DeRuiter & King: zij wouden dus de constant evoluerende natuur bevatten            
en spreken daarom van pedagogical content knowing (PCKg).  

● Ook Mason benadrukte de dynamische natuur van PCK ipv PCK te representeren als             
‘a fixed or static body of knowledge’. Mason ziet PCK als een ‘ability to combine               
content knowledge of a discipline with the teaching of that discipline’. 

● Hashweh: PCK als ‘a collection of repertoire of pedagogical constructions, which           
teachers acquire when repeatedly teaching a certain topic’.  

● Loughran: ontwikkeling van Resource Folios for various topics dat bestaat uit de            
cominatie van CoRe (Content Representation) & PaP-eRs (Pedagogical and         
Professional-experience Repertoire).  

 
Conclusie: het is dus duidelijk dat er heel wat aandacht is gegaan naar PCK in de literatuur,                 
maar er is geen universeel geaccepteerde conceptualisatie van PCK. De vaagheid rond het             
concept betekent dat het concept nogal variabel is. Er heersen enkele dilemma’s omtrent: 

1. ‘It’s unclear whether PCK should be seen as knowledge which is very specific for               
each topic that teachers teach (= teachers need specific PCK for each particular topic              
they teach), or whether one should think in terms of general or subject-specific PCK              
(= there are ideas which are useful across topics within a subject area)?  

2. ‘There are challenges for researchers investigating PCK in analytical, empirical          
studies to avoid breaking down PCK into segmented and static entities, resulting in a              
simplistic and misleading picture of teachers’ knowledge, because PCK is complex,           
dynamic and holistic!’ 

3. ‘How can research into PCK can become more relevant for the practice of teaching              
and teacher education, so that PCK becomes an important concept, not only for             
researchers, but also for teachers and educators.’ 

 
 



The development of PCK → hierin w uitgelegd hoe PCK w ontw 
 

A. The role of subject matter knowledge 
Er zijn veel auteurs die de problematiek van de ‘content knowledge’ van leraren-in-opleiding             
(LIO) aankaarten. En wnr deze ‘knowledge’ gelimiteerd is en het veel misvattingen omvat,             
dan gaan LIO tijdens hun opleiding amper PCK ontwikkelen.  

Appleton wou dus aan dit probleem tegemoet komen en voorzag ‘activities that work’             
(= hands-on activities to raise interest among young children around particular           
science content) → en deze activiteiten hielpen dus echt voor de content knowledge             
and PCK van de LIO.  

 
! ‘The strong and well integrated subject matter knowledge does not guarantee the smooth              
development of someone's’ PCK. The general pedagogical knowledge can be a supporting            
framework for development of their PCK.’ 
 

B. Teaching experience 
LIO hebben tekort aan ervaring en daarom hebben ze te weinig of geen aan PCK.  
Bezorgdheden over uw ‘self-confidence & ability to teach’ kan ontw van PCK hinderen →              
dus de ontw van PCK is vertraagd, want je moet dus eerst ervaring opdoen en ‘confidence’                
hebben (en basisvaardigheden in de klas beheersen) 
De mogelijkheid tot reflectie op de relatie tussen ‘subject matter knowledge and classroom             
practice’ is ook belangrijk in de ondersteuning van de ontw van PCK (zonder deze              
mogelijkheden is er bijna geen PCK).  
 
Mulholland & Wallace: verschillende ‘knowledge bases’ van PCK: 

● general teaching knowledge bases (groeit aanzienlijk over tijd heen) 
● interactive knowledge bases = kennis over de lln (groeit aanzienlijk over tijd heen) 
● subject knowledge bases (blijft relatief stabiel)  

→ de ontwikkeling van PCK is een complex patroon van interacties tussen deze             
verschillende componenten, die zijn gesitueerd in de klas van de lkr.  

 
C. A focus on student learning 

Instructie kan alleen effectief zijn als het is afgestemd op de manier hoe leerlingen een               
specifieke inhoud leren. LIO hebben hier moeite mee. Ze hebben moeite om lln hun              
voorkennis te koppelen aan de instructie. Reflecteren op en bediscussiëren van           
lkr-ervaringen is cruciaal voor de ontwikkeling hiervan. Het blijkt belangrijk voor LIO om hen              
mogelijkheden te bieden waarbij ze ‘student learning in practice’ kunnen observeren en            
hierbij dan ook literatuur bestuderen.  
 

D. The design of teacher education  
De impact van educatieprogramma's voor de ontw van PCK is gevarieerd. Blijkbaar hebben             
LIO moeite met de ‘merging of subject matter courses and education courses that are not               
integrated by design’.  
In de context van de ‘non-integrated programs’ werd aangetoond dat de ontw van kennis het               
meest lijkt beïnvloed te zijn door individuele en contextuele factoren, resulterent in het             



goedkeuren van ‘conventional instructional strategies’ (benadrukken van procedures in         
plaats van ‘student understanding’.)  
 
Er zijn significante groeien gekent in de groei van PCK door korte termijn, intensieve,              
vaardigheid georiënteerde workshops/activiteiten: 

● Justi & Van Driel: ‘Reflective activities’ (zoals rapporten schrijven en ervaringen delen            
in collectieve meetings) stimuleerden de ontwikkeling van PCK en ‘subject matter           
knowledge’ van LIO.  

● Sperandeo-Mineo: ontwikkeling van PCK is een complex proces dat samenhangt met           
het verdiepen van ‘subject matter knowledge’.  

● Loughran: CoRes & Pap-eRs: ‘structured framework together with ongoing         
opportunities for reflection about the process of their knowledge development          
supported deeper subject-matter understandings of these pre-service teachers and a          
growing awareness of the value of PCK for teaching’.  

 
 
Conclusion  
OZ over de ontw van PCK is ambigue. Ervaring als lkr en ‘subject matter knowledge’ is                
belangrijk maar contextuele en persoonlijke factoren leiden tot ongeveer dezelfde processen           
van kennisontwikkeling.  
Def: Ontw van PCK als een ‘complex interplay between knowledge of subject matter,             
teaching and learning, and context, and the way teachers combine and use this knowledge              
to express their expertise.’  
PCK kan w bevorderd door: 

● het aanpakken van LIO hun ‘subject matter knowledge and beliefs’ 
● het voorzien van mogelijkheden om ‘teaching experience’ op te doen en dus echt te              

reflecteren op deze ervaringen. (Workshops kunnen hierbij helpen).  
 
Op het niveau van specifieke ‘topics’ is er weinig OZ over hoe lkr hun ‘subject matter                
knowledge’ moeten transformeren en hoe ze hun transformaties moeten relateren aan           
‘student understanding’.  
 
PCK veronderstelt een transformatie van ‘subject matter knowledge’ zodat het effectief kan            
gebruikt worden in het communicatieproces tussen de lkr en lln. Je bestudeerd lkr hun PCK               
om te ku begrijpen hoe en waarom lkr een bepaald onderwerpen lesgeven op een bepaalde               
manier en hoe hun lesgeven gerelateerd is aan en gefocust op het leren van lln. (dit begrip                 
vatten is belangrijk in het opleiden van lkr).  
Veel OZ heeft voorgaand doel niet goed omvat en dat komt door ‘the tacit nature of                
teacher’s personal professional knowledge, which has urged scholars to develop          
instruments and procedures that help to make this knowledge explicit and measure PCK in a               
valid manner, rather than exploring what the construct might offer for the practice of              
teaching.’  
Daarbij moeten we opmerken dat PCK nogal gevoelig is aan persoonlijke kenmerken van de              
lkr en hun werkcontext. (er zijn verschillen tussen de PCK van lkr van hetzelfde, en dat komt                 
dus door verschillen in hun oriëntatie naar lesgeven toe en verschillen in doelen en              
praktijken).  



 
Het delen van ‘key notions of teaching and learning’ onder lkr, kan bijdragen aan een               
collectieve PCK. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor individuele lkr om de gedeelde kennis              
te kunnen toepassen in hun eigen situatie/context. 
 
Besluit: door PCK te analyseren en bekijken, zal lesgeven meer bezien worden als een              
gesofisticeerde en gespecialiseerde praktijk. PCK is dus een manier van denken over            
‘teaching subject matter that encourages learning about teaching that goes beyond the            
acquisition of instructional strategies and techniques to include an understanding of how            
learners develop insight in specific school subjects.’  
 
 
Toepassing op de thema’s: 

1. Tot welk soort leraar leiden we op? Wat is een goede leraar en wie bepaalt dit?  
→ we leiden op tot het soort leraar dat PCK ontwikkelt, want het hebben van               
PCK wordt gezien als iets heel belangrijk bij het lesgeven.  

2. Hoe goede leraren opleiden?  
→ Goede lkr zijn dus lkr met PCK, maar hoe ku we die PCK boveroderen? De                
auteurs zeggen dat dit kan door hun ‘subject matter knowledge and beliefs’            
aan te pakken, alsook mogelijkheden voorzien om ‘teaching experience’ op te           
doen en dus echt te reflecteren op deze ervaringen.  

3. De praktijkopleiding 
→ LIO een ervaring geven wat betreft hun PCK kan dmv workshops,            
reflectieve activiteiten, CoRes en PapeRs 
→ stage is enorm belangrijk  

4. De professionalisering van de lerarenopleider.  
→ als lerarenopleider moet je inhoudelijke en pedagogische kennis in lessen           
gaan integreren, anders gaan LIO dit als losstaande vakken zien. Dus je            
neemt didactiek en subject samen.  
→ lerarenopleiders moeten momenten voorzien zodat studenten kunnen        
reflecteren op hun praktijk/ervaring.  
 

Toepassing op onze leerstof: 
● Reflectiecyclus Korthagen: de auteurs van deze tekst zeggen dat reflectie op           

bepaalde ervaringen van belang is voor de ontwikkeling van PCK. De reflectiecyclus            
van Korthagen kan hier dus van pas komen. (zie reflectie in de diepte en in de                
breedte).  

● Paradigma van Zeichner: PCK is volgens de auteurs niet statisch maar wel zeer             
dynamisch. We plaatsen PCK dan best op de assen ‘problematic en reflexive’ ipv             
‘certain en received’.  

● Biesta: de auteurs van deze tekst bekijken bij het opleiden van leraren wat             
onderwijspedagogisch wenselijk is en in dit geval is dat het ontwikkelen van PCK. 


