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Werkgroep 

• Presentatie onderzoek ‘De ontwikkeling van PCK door 
pabostudenten’. 

• Vertaling naar de ontwikkeling tot professioneel gecijferde 
leerkracht met behulp van het vakconceptenmodel en het 
learning portfolio door studenten. 
 

 
 Aanpak professionele gecijferdheidsontwikkeling studenten.   
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‘De ontwikkeling van PCK door 
pabostudenten’ 
 

De ontwikkeling PCK substantieel onderdeel van het 
pabocurriculum.  
 
Docenten constateren dat studenten onvoldoende in staat zijn 
om de vakinhoudelijke en vakdidactische concepten die worden 
aangeboden in het onderwijs toe te passen in de praktijk.  
 
De inzet van het domeindossier, als instrument waarmee de 
ontwikkeling van vakmanschap wordt aangestuurd, heeft 
volgens hen vooralsnog niet tot de gewenste resultaten geleid.  
 
Wat weten we over de ontwikkeling van PCK? 
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PCK summit model  
(Gess-Newsome & Carlson, 2013) 
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Redeneerlijn 

PCK ontwikkelt zich als de student op het eigen professioneel 
handelen reflecteert en daarbij verbindingen maakt met de 
conceptuele kennis van het vak. Bij leeruitkomsten van deze 
orde wordt gesproken over diep leren. 
 
 
Onderzoeksvraag 
In welke mate is er sprake van diep leren in de doelen, 
leeractiviteiten en toetsing van Personal PCK bij 
pabostudenten? 
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Operationalisering learning portfolio 
Biggs (2012) naar Wilson-Smith & Colby (2007)  
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Conclusies en aanbevelingen 

• Het portfolio wordt door zowel studenten als docenten 
gezien als een geschikt middel om de ontwikkeling van PCK 
zichtbaar te maken.  

• In de portfolio’s van studenten is nog onvoldoende sprake 
van diep leren. 

• Door de communicatie over de (toets)doelen te verbeteren 
kunnen studenten meer aangestuurd worden op diep leren. 

• Het learning portfolio heeft een te kleine positie in de 
toetsing. 
 

 Om studenten beter tot diep leren te krijgen wordt 
aanbevolen om doelen, leeractiviteiten en toetsing meer in 
lijn met elkaar te brengen (‘constructive alignment’).  
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Procesverloop 

• Leerlingvragen verbinden aan conceptuele kennis 
• Onderzoek vakconcepten domein RW pabo ‘s-Hertogenbosch  
• Collegiale consultatie vakconcepten Panamaconferentie 2016 
• Expertraadpleging domein RW KPZ en SLO 2016 
• Vakconceptenmodel Professionalisering Fontys RW-docenten 

2016 
• Collegiale consultatie vakconceptenmodel 

Panamaconferentie 2017 
• Vakconceptenmodel – lesvoorbereidingsformulier  

Professionaliseringstweedaagse Fontys RW-docenten 2017 
• Vervolg onderzoek onder collega’s UC Leuven 2017 
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Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Instrumenten 

A. Vakconceptenmodel 
B. Lesvoorbereiding 
C. Learning portfolio 
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Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Werkwijze 

PCK/Professioneel 
gecijferde leerkracht 
 
Reflectie 
 
Learning portfolio/ 
domeindossier 

A. Vakconceptenmodel 

http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/rewi/


12 

Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Werkwijze - Aanbod 
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Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Werkwijze 

 
 
 
 

Doelen 
 
Leerinhouden 
 
Didactische modellen 
 
Reflectie 
 
Feedback 
 B. Lesvoorbereiding 
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Werkvorm 

• Breng de onderdelen van de lesvoorbereiding 
onder bij de betreffende competentie(s) van 
de professioneel gecijferde leerkracht. 

• Wat kan je zeggen over de kwaliteit van de 
voorbereiding van de P-student? 

• Stuurt het lesvoorbereidingsformulier in 
voldoende mate de ontwikkeling van de 
competenties van de professioneel gecijferde 
leerkracht aan?  
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Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Werkwijze - Aanbod 

 
 
 
 

Doelen 
 
Leerinhouden 
 
Didactische modellen 
 
 

B. Lesvoorbereiding 
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Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Werkwijze 

Ontwikkeling van de 
vier competenties van 
de PG-leerkracht 
 
Visie op reken-
wiskunde onderwijs 
 
Reflectie en feedback C. Learning portfolio 

https://elo2.fontys.nl/Pages/AnnotationViewer/AnnotationViewer.aspx?cpsysid=cdaa6abe-66ba-4c7b-be58-5364bba7b394
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Ontwikkeling Professionele Gecijferdheid 
Werkwijze - Aanbod 

Ontwikkeling van de 
vier competenties van 
de PG-leerkracht 
 
Visie op reken-
wiskunde onderwijs 
 
Reflectie en feedback C. Learning portfolio 
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Meer weten?  

Eric Ansems   e.ansems@fontys.nl 
Vronie Disselhorst  v.disselhorst@fontys.nl 
Michel van Ingen  m.vaningen@fontys.nl 
 
Vakconceptenmodel: http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/rewi/ 
 
Domeindossier: http://www.domeindossier.simpsite.nl 
 

http://www.fontys.nl/pabo/denbosch/rewi/
http://www.domeindossier.simpsite.nl/
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Actiewerkwoorden per niveau SOLO 
Brabrand en Dahl (2009) naar SOLO Biggs 
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