
Teacher Professional Development Focusing on Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) - Driel & Berry 

 
Samenvattend 
PCK is belangrijk om op te focussen tijdens de lerarenopleiding, want PCK omvat het begrip               
van lkr over hoe lln een specifieke onderwerp leren.  
 
PCK is een complex gegeven → het is een vorm van ‘teachers’ professional knowledge’ en               
dat is dan weer heel persoonlijk, situationeel…  

Gevolg: de lerarenopleiding moet meer dan alleen ‘input’ (zoals bvb: subject matter            
or expert teaching) geven aan lkr. De lerarenopleiding moet nauw uitgelijnd zijn aan             
‘teachers’ professional practice’.  
Dus: door het voorzien van een specifieke input, zorgt dat er voor dat er              
mogelijkheden zijn om bep ‘instructional strategies’ uit te voeren en om individueel en             
collectief te reflecteren op hun [lkr] ervaringen.  
 
 

Inleiding 
J.M. Bausmith & C. Barry (B&B): PCK als focus in een PLC (teacher professional learning               
communities). Deze auteurs stellen voor om video-lessen (gebaseerd op OZ en gegeven            
door experten) samen te brengen, deze te bestuderen binnenin PLC’s om zo de PCK te               
bevorderen.  
 
Deze auteurs vd tekst J. Driel & A. Berry: zijn akkoord met voorgaande auteurs op vlak van                 
het belang van vormen van professionele ontwikkeling voor lkr gebaseerd op ‘collaboration’,            
‘collegial interactions’ en ‘fostering of relationships’. Er is zelfs een samenhang:           
mogelijkheden voor lkr om samen te werken in professionele ‘communities’ is een essentiële             
component voor hoge kwaliteit, MAAR hierover maar gelimiteerde onderzoek.  

Dus: er zijn redenen om sceptisch te zijn tov de effecten van PLCs 
Daarom: focussen op benaderingen die hun effectiviteit verbeteren. → de auteurs           
volgen de bezorgdheid van B&B over het feit dat er ‘teach communities’ zijn die              
aspecten gerelateerd aan ‘teaching’ en ‘learning subject matter’ negeren, ook al gaf            
OZ het belang ervan aan.  

 
 
Teacher’s Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 
Volgens de auteurs geven B&B een gelimiteerd OZ over PCK omdat ze alleen studies              
oplijsten tot 1997.  

Auteur’s kritiek: PCK is zowel gerelateerd aan onderwerpen IN bepaalde disciplines           
en onderzoek over PCK resulteert niet in een beschrijving van ‘expert teaching’ in die              
zin dat er precies 1 ideale manier is om een bepaalde vak te onderwijzen.  
Aan de andere kant: dit OZ demonstreert de complexe aard van PCK als een vorm               
van ‘teachers’ professional knowledge that is highly topic, person and situation           
specific’. Volgens deze auteurs is een expert-lkr iemand die hier mee weet om te              
gaan en zz kan aanpassen ‘on the spot’ aan wat lln antwoorden.  



Dus: PCK omvat kennis over het verbeteren van het leren van de lln op verschillende               
manieren.  

 
Implications for the Professional Development of Teachers 
De auteurs vinden dat doordat B&B te hard focussen op online video’s van lessen die               
worden gegeven door expert-lkr, het lijkt alsof B&B PCK zien als een uitvoering van              
specifieke richtlijnen om een vak te onderwijzen, wat dus kan worden vastgelegd door een              
video van expert-lkr en zo kan gebruikt worden als een ‘input’ in ‘professional development              
programs’.  
De auteurs zeggen dat deze video’s wel een bepaalde meerwaarde kan hebben, maar het is               
gewoon veel te gelimiteerd als het aankomt op het bevorderen van de ontwikkeling van              
PCK. Deze benadering doet dus geen recht aan hoe lkr hun PCK echt ontwikkelen →               
ontwikkeling van PCK is GEEN lineair proces! Het verloop van het proces is: 

1. de ontwikkeling is ingeworteld in ‘teachers’ specific professional context’ en wordt           
beïnvloed door factoren (zoals: kenmerken op school, cultuur, populatie, beschikbare          
tijd en lokale ondersteuning voor professioneel ontwikkelen → lkr zien deze factoren            
anders, ook als ze in dezelfde school werken). 

2. lkr hebben sterke persoonlijke ‘beliefs’ over zaken zoals wat zij vinden dat goede             
onderwijzen is, maar ook hoe ze denken dat lln leren en welke zaken ze willen               
benadrukken vanuit het curriculum.  
Dus: deze auteurs vinden dat een programma’s voor de ontwikkeling van PCK            
gebaseerd moeten zijn op ‘constructivist and situative theories’ en dus niet op            
‘behavioral approaches’.  
Concluderend: de ontwikkeling van PCK is complex en er zijn veel manieren waarop             
lkr deze PCK ku ontwikkelen, aangepast aan hun lokale context en de noden van              
hun lln (de voorgestelde video-lessen van expert-lkr door B&B zijn dus een optie,             
maar te gelimiteerd, het is meer dan dat alleen!)  

 
Conclusion 
De ontwikkeling van PCK gaat verder dan het verwerven van instructie-strategieën en            
technieken. De literatuur demonstreert dat de ontwikkeling van PCK een complex proces is             
dat specifiek is aan de context, situatie en persoon.  

Daarom: Professionele ontwikkelingsprogramma’s moeten georganiseerd worden op       
zo een manier zodat ze afstemmen op lkr hun professionele praktijk (inclusief            
mogelijkheden om bepaalde instructionele strategieën en materialen toe te passen,          
als ook individueel en collectief te reflecteren op hun ervaring).  

OZ laat ook zien dat het geven van specifieke ‘input’ kan bijdrage aan de ontwikkeling van                
lkr hun PCK. Vb’n van input: voorbeelden van instructionele goede/slechte praktijken.  

Dus: in deze context kunnen PLCs een zeer bruikbare rol spelen in het helpen van               
lkr om ‘key notions’ van lesgeven en het leren van een specifiek onderwerp te              
expliciteren en bediscussiëren -dus eigenlijk bijdragend aan de identificatie van een           
collectieve PCK- dus een gedeelde vorm van ‘teachers’ professional practical          
knowlegde about teaching certain subject matter’.  
Maar: er moet tegelijkertijd ook ruimte zijn voor individuele lkr om deze ‘shared             
knowledge’ aan te passen aan hun eigen situatie.  

 



Toepassing op onze leerstof: 
Deze tekst hangt vast aan enkele thema’s (zie les 1 daar lijst de prof 4 thema’s op) 

1. Tot welk soort leraar leiden we op: wat is een goede lkr en wie bepaalt dit?  
→ De auteurs in deze tekst stellen dat een ‘goede lkr’ iemand is met een               
goed ontwikkelde PCK. Elke leerkracht heeft moet dus PCK ontwikkelen en           
hebben. 

2. Hoe goede leraren opleiden?  
→ de auteurs zijn TEGEN een behavioristische visie waar er te beperkt wordt             
gekeken naar hoe je PCK moet tot stand laten komen bij           
leerkrachten-in-wording (dus alleen door video’s te laten zien kom je er niet).            
Daarom pleiten deze auteurs voor een zeer specifieke input (die meer is dan             
die video’s) die rekening houdt met de context van de lkr.  

3. De praktijkopleiding  
→ geen idee wat ik hiermee kan koppelen…  

4. Professionalisering van de lerarenopleider 
→ lerarenopleiders moeten er voor zorgen dat leerkrachten PCK ontwikkelen,          
maar alleen video’s laten zien is te beperkent, het moet meer zijn dan dat.  

 
Toepassing van deze tekst op andere lessen: 

● Paradigma Zeichner: kennis is volgens de auteurs van deze tekst niet zomaar            
overdraagbaar: het is dus niet gesloten en je kan het dus niet zomaar overdragen.              
Dus als je de visie op de assen van Zeichner plaats staat het bij ‘problematic en                
reflexive’ in plaats van bij ‘received en certain’ (zoals bij behaviorisme, want daar zijn              
deze auteurs dus kei hard tegen)  

● 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.  


