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Presentator
Presentatienotities
Geannoteerde versie van het afscheidscollege van Ed van den Berg op 1 juni 2016, Hogeschool van Amsterdam. De lezing is NIET bedoeld als een overzicht van resultaten van het lectoraat en ook niet als een terugblik op mijn loopbaan. De lezing gaat over het leren van vakdidactiek uit praktijkervaring.Over ongeveer een maand zal er een boekje zijn waarin deze lezing met wat meer achtergrond wordt uitgewerkt. 



1 June Wedding Anniversary
1 juni 1983 …... Marriage with Daday Aguilar

Presentator
Presentatienotities
1 juni was onze trouwdag, toevallig was 1 juni 1983 ook een woensdag. Ik leerde Daday kennen in het Science Education Center van de University of the Philippines waar ze werkte als curriculum developer in natuurkunde. Later werkten we beiden als docent/ontwikkelaar natuurkunde en natuurkunde onderwijs in de VU leraaropleidingsprojecten in Indonesie en de Filipijnen.



Hoe leren studenten en 
docenten Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) oftewel 
vakdidactiek?

De centrale vraag

Presentator
Presentatienotities
Dit is de centrale vraag van de lezing. 



Pedagogical Content Knowledge 
(PCK)

Shulman (1986): Within the category of 
pedagogical content knowledge I include, for the 
most regularly taught topics in one’s subject 
area, the most useful forms of representation of 
those ideas, the most powerful analogies, 
illustrations, examples, explanations, and 
demonstrations – in a word, the ways of 
representing and formulating the subject that 
makes it comprehensible for others. 

Presentator
Presentatienotities
Others have expanded the definition of Shulman to include other aspects. I like the more narrow definition of Shulman but use PCK often in a broader sense.



Traagheid/inertia: translatie en rotatie

Lineaire traagheid: 
“Weerstand” tegen 
Lineaire versnelling 

Rotatie traagheid: 
“weerstand” tegen
Rotatie versnelling

Presentator
Presentatienotities
Vanuit het bekende begrip lineaire traagheid wordt toegewerkt naar het onbekende begrip rotatie traagheid. Traagheid benoemen als “weerstand tegen versnelling” helpt misschien om te begrijpen wat traagheid is in de natuurkunde. Het begrip traagheid wordt dus gekoppeld aan “weerstand tegen versnelling” en aan de beelden van de demonstratie. Er wordt heen-en-weer gedacht tussen verschijnselen en begrippen. 



Vakdidactiek elementen

• Traagheid definiëren als “weerstand tegen 
versnelling“

• Van bekende lineaire traagheid (translatie) naar 
rotatietraagheid

• Rol van lengte en van zwaartepunt bij rotatie

• Illustratie met dagelijkse voorwerpen en 
verschijnselen, heen-en-weer denken

• Spanning en aandacht door glas bijna van tafel te 
laten vallen

Hoe leren studenten/docenten PCK?

Presentator
Presentatienotities
Dit zijn elementen van vakdidactiek in mijn demonstratie. Of die goed uitwerken? Dat zou je moeten controleren door een concept check te doen. Goede bedoelingen en een mooie demonstratie leiden niet altijd tot het juiste begrip. Dat moet je controleren met een concept check.



HEWITT FILM

Presentator
Presentatienotities
Hewitt’s filmfragment kunnen we niet meeleveren (copy rights). Zijn prachtige demo inspireert, er straalt veel plezier in natuurkunde vanaf. Of de demonstratie tot beter begrip leidt, zou je weer moeten controleren met een concept check.



Eigenschappen van PCK 
(vakdidactiek)

• Craft knowledge geworteld in de ervaring van 
docenten

• Veel is tacit knowledge (hidden in heads of 
teachers)

• Deels universeel, deels lokaal
• Deels eeuwig, deels tijdelijk
• Deels overdraagbaar, deels zelf opnieuw uit te

vinden en aan te passen aan de eigen
onderwijsecologie (opnieuw het wiel uitvinden?)

Presentator
Presentatienotities
Die craft knowledge van docenten is vaak impliciet, ongestructureerd en onzichtbaar en daardoor niet overdraagbaar. Je kunt er meer mee als het expliciet wordt en structuur krijgt, bijvoorbeeld door discussies met collega’s in een PLG. In lerarenopleiding proberen we de vakdidactiek expliciet te maken voor de studenten. 



Veel PCK is tacit knowledge hidden 
in heads of teachers

TACIT

Moeilijk te zien
voor studenten in 
lerarenopleiding!

Presentator
Presentatienotities
The fact that so much PCK is tacit craft knowledge of teachers makes it invisible for student teachers.



HOE LEREN STUDENTEN 
PCK/VAKDIDACTIEK?

VOORBEELD 1
FUN SCIENCE: STUDENTEN 

ORGANISEREN TENTOONSTELLING

Presentator
Presentatienotities
Een van de belangrijke onderdelen in lerarenopleiding is dat de studenten een repertoire ontwikkelen in motiverende en inspirerende voorbeelden uit hun vak. In de beta vakken kan dat door inspirende demonstraties. Studenten kunnen snel een breed repertoire opbouwen door samen een tentoonstelling te organiseren met interactieve demonstraties. In de Filippijnen hadden we dan een 2-daagse tentoonstelling die bezocht werd door 16 scholen en 800 leerlingen. Dit waren studenten in een 4-jarige lerarenopleiding vergelijkbaar met onze HBO opleidingen in NL. We lieten ze een kleine tentoonstelling organiseren in hun 2de jaar en dan de grote 2-daagse tentoonstelling aan het begin van het derde jaar. Die tentoonstellingen werden ook gebruikt om belangstelling te wekken voor betavakken en voor lerarenopleiding.



Tentoonstellingen
Maak Natuur/Scheikunde interessant EN motiveer

je leerlingen!

GENEREERT 
PCK:
Demo ideeën
Hands-on
Uitleggen

Nu: Veel alumni 
organiseren 
tentoonstellingen in 
eigen school!

Presentator
Presentatienotities
Science teacher education students in our Philippine program had to organize a small exhibition in their 2nd year and a large 2-day exhibition in their third year for 800 High School students from 16 different schools. This is a PCK generating activity: The pre-service students acquire lots of demo ideas, get confidence in hands-on and trouble shooting, and practice explaining to heterogeneous groups of high school students. Now, 14 years after the first graduates started teaching, it turns out that many of them organize exhibitions in their own schools for lower year pupils or for parents or for elementary schools. So the activity is generating PCK: ideas for demo’s and how to make them spectacular, explanations, and even new exhibitions. In the photograph Cheryl demonstrates a mirror experiment in which the head of a boy is put on top of a girl.



Presentator
Presentatienotities
Joseph Cariño explains the physics and chemistry of juices at an exhibition.



Fun Science: Theater

The Physics 
Teacher 
(USA, 2009) 
p350-352

Presentator
Presentatienotities
Science theater produced by the 1998-2002 group of Physics teacher education students in the Philippines. Studenten kwamen zelf met het idee theater toe te voegen aan de tentoonstelling. Elk jaar produceren ze nu een nieuw toneelstuk met allerlei experimenten geintegreerd in het plot. See The Physics Teacher 2009, p350-352.



Pabo Hogeschool van Amsterdam

• HvA Pabo, HvA/UvA UPvA: Wetenschap & 
Techniek tentoonstellingen in basisscholen
– Start in Minor W&T
– Nu ook in UPvA en Pabo (Damsma,  van Gelderen, 

van Eijck)

• VU, HvA, Windesheim lerarenopleidingen: 
demonstratiewedstrijd

• Wat leren ze? O.a.: Vak (Natuur-/Scheikunde), 
experimenteren, presentatie/uitleg, 
inspireren, organisatie

Presentator
Presentatienotities
De Pabo W&T sectie organiseert al jaren tentoonstellingen in basisscholen. Bv de UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) studenten organiseren elke september tentoonstellingen in 1 of 2 basisscholen. De traditie startte met Minor W&T studenten. De studenten kiezen een thema (bv ruimtevaart, of de zee, of …), orienteren zich op de inhoud (kennis over ruimtevaart), vertalen die naar de interessen van kinderen (groep 1 – 8), en werken aan de exhibits. Op de grote dag krijgen ze alle groepen langs van groep 1 t/m groep 8. Ze ervaren hoe verschillende deze kinderen zijn en hoe je daar op in moet spelen. Ook organisatievaardigheid en logistiek worden geoefend. Zo’n tentoonstelling organiseren biedt dus een breed spectrum aan ervaringen. Alles bij elkaar is het dus een prachtige gelegenheid om vakkennis en vakdidactische kennis op te doen en ervaring. Dank aan Welmoet Damsma en Jose van Gelderen, de initiatiefnemers en organisatoren achter dit studieonderdeel. Voor de scholen is dit ook een interessante activiteit om zichzelf mee te adverteren.Bij lerarenopleidingen voor het VO zijn er vaak beperkte aantallen studenten. Daarom zijn we daar begonnen met demonstratiewedstrijden. Afgelopen april hadden we een demo wedstrijd tussen VU, Windesheim, en HvA. Ook bij zo’n demo wedstrijd orienteren studenten zich op diverse experimenten, ze proberen uit, ze moeten trouble shooten om de demo werkbaar te krijgen, ze denken over presentatievormen, en oefenen uitleg. De demowedstrijd oefent dus een aantal van dezelfde vaardigheden als de tentoonstelling.



Tentoonstellingen 
in NL

Presentator
Presentatienotities
Foto’s van een tentoonstelling op een Amsterdamse school.



Lessen voor lerarenopleiding en 
onderwijspraktijk

• Les 1: zoek naar een “fun” activiteit (zoals 
tentoonstellingen, demonstraties, of puzzels, 
of …)  die potentie heeft PCK te genereren en 
daag lerarenopleiding studenten uit daar iets 
mee te doen voor leerlingen.

• Les 2: Formuleer enkele harde eisen waaraan 
het product moet voldoen en definieer 
contactmomenten voor begeleiding en 
feedback.

• Les 3: Have fun!

Presentator
Presentatienotities
Andere vakgebieden hebben hun eigen mogelijkheden om leerlingen te interesseren en motiveren en kunnen vast een equivalent bedenken voor deze bèta tentoonstellingen. Te denken valt aan leerling competities, of puzzles, of …..



HOE LEREN STUDENTEN 
PCK/VAKDIDACTIEK?

VOORBEELD 2
DIAGNOSTISCHE ONDERZOEK 

LEERLING DENKBEELDEN

Presentator
Presentatienotities
In de presentatie was geen tijd voor dit voorbeeld, maar diagnostisch onderzoek van leerling denkbeelden is altijd een interessante activiteit voor studenten. In vakdidactiek komen ze literatuur over misconcepties tegen, er is heel veel literatuur, maar het echt tegenkomen van dergelijke denkbeelden bij echte kinderen en leerlingen is heel overtuigend voor studenten. We eisen meestal dat ze enkele schriftelijke vragen stellen (uit diagnostische toetsen) bij een wat grotere groep en dat ze dan ook enkele leerlingen interviewen. Pabo studenten vragen we om een stuk of 8 kinderen gespreid over groep 1 – 8 te interviewen, bv over de water cyclus, of over ruimtevaart, of over zintuigen, etc.



HOE LEREN STUDENTEN 
PCK/VAKDIDACTIEK?

VOORBEELD 3 
FORMATIEVE TOETSING

Presentator
Presentatienotities
Formatieve toetsing is toetsing tijdens het leerproces, bedoeld om het leren en onderwijzen bij te sturen op grond van resultaten. De bedoeling is NIET om te beoordelen en een cijfer te geven, maar om informatie te genereren over het leerproces en daarmee het onderwijs bij te sturen.



Onderwijzen en Leren Leren is 
constructie,
NIET kopiëren

Constructie gaat 
vaak fout 

Continu monitoren 
is essentieel 

Interactie en 
Formatieve 
toetsing

Presentator
Presentatienotities
Dit is een typische onderwijs-leersituatie. De agent wijst de weg aan een dame die verdwaald is. Zij kan de informatie niet kopieren, haar hersenen moeten de informatie construeren. Die constructie gaat vaak fout  en moet dus continu gemonitord worden. Dat kan door middel van interactie en formatieve toetsing.



Formatieve toetsing is:

Toetsing TIJDENS het leerproces om leren 
en onderwijzen bij te sturen

Black & Wiliam 1998; Hattie & Timperley, 2007:
• Grote leereffecten indien op de juiste manier 

gebruikt
• Moet niet-evaluatief (geen cijfer)
• Feedback van docent moet zinvol zijn voor 

leerling
• Moet snel zijn, dus gedurende het leren

Presentator
Presentatienotities
Formatieve toetsing heeft volgens meta-analyses van talrijke onderzoeken grote effecten mits aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan.



Hoe kun je begripsconstructie volgen
in de eigen klas in “real time”?

Presentator
Presentatienotities
Typical Philippine classroom with 64 students. With teacher Gay-Ann Lapinid at the back of the room. How to do formative assessment and provide feedback about the most common errors and alternative conceptions?



Vragen met snelle formats
Schets Krachtendiagrammen

Convectie rond een vuur
Bellen in kokend
water bestaan uit:
A. Lucht
B. Warmte
C. Stoom
D. O2 + H2

Meerkeuze

Grafieken

Presentator
Presentatienotities
In onze Filipijnse lerarenopleiding ontwikkelden we grafische formats voor begripsvragen. Leerlingen antwoorden met een diagram, of grafiek, of schets en de docent kan in een oogopslag zien welke fout wordt gemaakt. Even de klas rondlopen en de docent weet op welke fouten er feedback moet worden gegeven. Meerkeuze formats kan ook. Er zijn digitale hulpmiddelen zoals Socrative, Plickers, of Kahoot. Ikzelf geef de voorkeur aan de grafische antwoorden en vind het belangrijk dat de docent de klas inloopt om leerlingantwoorden te zien. Zie mijn diverse artikelen over formatieve toetsing bij exacte vakken. Later dit jaar komt er een overzichtsartikel uit in een boek van Sluijsmans en Kneyber.



Concept check about 
refraction

Instruction: Sketch 
the lightrays 
a) from the body 
(yellow) of the 
man to the eye and 
b) from the head 
to the eye.

eye

Presentator
Presentatienotities
Vraag met antwoord, maar je presenteert deze concept check aan leerlingen natuurlijk zonder het antwoord. Zij moeten de lichtstralen tekenen en de docent loopt rond en checkt of het verschijnsel breking voldoende wordt begrepen.



Voorkennis van kinderen

Presentator
Presentatienotities
Nog zo’n activiteit waarin kinderen hun begrip laten zien. Laat ze een tekening maken van hoe het lichaam er van binnen uitziet. Dan kom je er achter wat ze al wel/niet weten en kun je je les daarop aanpassen. Bv hoe reist het eten door het lichaam, dan moet er dus een connectie zijn tussen boven (mond) en onder (anus). Hoe zou dat eruit kunnen zien? Etc. 



Embedded assessment: Bottenbeest, 
zien van voorkennis van kinderen

1. Een paleontholoog vond deze botten. Hoe kan het 
dier eruit hebben gezien?

2. Hoe kun je de voorkennis van kinderen zien? 
3. En hun redeneren? 

Presentator
Presentatienotities
Dit is een voorbeeld van een leeractiviteit waarin je leerling voorkennis en redeneren heel duidelijk kunt zien. Je zou dit “embedded assessment” kunnen noemen want binnen de leeractiviteit kun je tegelijkertijd zien wat kinderen weten, begrijpen, en kunnen, daar heb je geen aparte toets voor nodig. Het blijkt dat kinderen best al veel weten van botten en de functie van verschillende botten. 



Kijken naar leerlingen: bottenbeest

Presentator
Presentatienotities
Toevallig zag ik een meisje in groep 6 die eerst de botten neerlegde zoals links. Toen trok ze het shirtje van haar buurvrouw wat omhoog, voelde de bobbels aan onderkant van de ruggengraat en toen verschoof ze die “hals” naar onderen en keerde die met de bobbels naar buiten. Ik “zag” dus het denken van het meisje. Schitterend. Dat is toch leuk lesgeven?  Misschien was de eerste oplossing toch beter, maar dan met bobbels naar achteren want de plotselinge verdikking na een steeds dunner wordende ruggengraat lijkt niet logisch.



Les: laat studenten/leraren experi-
menteren met formatieve toetsing

Potentiele opbrengst: studenten en leraren …..
• Leren over veel voorkomende typische fouten 

en misvattingen van leerlingen
• Leren over individuele denkbeelden en 

interpretatie
• Bouwen een repertoire voor individuele en 

klassikale feedback
• Krijgen inzicht in effectiviteit van eigen lessen 

en uitleg

Presentator
Presentatienotities
Veel docenten kijken alleen naar hoeveel % van de leerlingen correct antwoordt. Maar juist de foute antwoorden geven veel nuttige informatie voor correctieve feedback.



Hoe leren docenten 
vakdidactiek?

In een Professionele 
LeerGemeenschap (PLG)!

Presentator
Presentatienotities
In zo’n PLG proberen we genereren we met docenten vakdidactiek die past in de eigen schoolomgeving.



Werkprincipes PLG Natuur- en 
Scheikunde VU (19 docenten)

1. Focus op kleine onderwijsinterventies die bij 
elk onderwerp en op elk niveau toepasbaar 
zijn.

2. Elke maand een interventie in de klas 
uitproberen en rapporteren.

3. Meet effect interventie onmiddellijk door 
concept check.

4. Geen lessenstudie waarin deelnemers een half 
jaar werken aan een lesvoorbereiding en die 
dan eenmalig uitvoeren.

Presentator
Presentatienotities
In de PLG zijn we begonnen met kleine veranderingen in onze lessen, veranderingen van bv 2 – 5 minuten met een concept check. Gewoon even controleren wat leerlingen begrijpen door een goede concept vraag. Vervolgens zijn we aan de gang gegaan met andere kleine inverventies.



PLG Natuur- en Scheikunde VU

Voorbeelden van interventies:
i. Concept checks/formatieve toetsing
ii. Serie van concept checks + feedback
iii. PEOE demonstraties
iv. Diverse motiverende/activerende activiteiten
v. Backward design
vi. Flipping
vii. Differentiatie

Presentator
Presentatienotities
Zie diverse artikelen voor uitleg over deze interventies. Referenties zullen worden gegeven in het boekje dat verschijnt met dit afscheidscollege.



Potentiele leerwinst

1. Meer aandacht voor begripsproblemen en 
typische fouten van leerlingen.

2. Groepsdruk en stimulatie om interventies te 
proberen.

3. Steeds effectiviteit meten via concept check 
en fine-tuning van de interventie door eigen 
ervaring en reacties van PLG collega’s

4. Groep als filter om uit 1000 ideeën de meest 
praktische te selecteren.

Presentator
Presentatienotities
Gebaseerd op interviews met onze PLG deelnemers en op video van hun lessen.



PLG Beta Profilering HvA

• 4de jaars studenten ontwikkelen materiaal 
voor integratie W&T met wiskunde/rekenen 
samen met leerkrachten

• Potentieel prachtig samenwerkingsmodel: 
opleiders, leerkrachten, studenten

• Zie publicatie met Tom van Eijck komende 
week in De Nieuwe Meso

Presentator
Presentatienotities
4de jaars studenten van Pabo en UPvA die kiezen voor de betaprofilering ontwerpen lesactiviteiten voor integratie van W&T met Wiskunde/Rekenen. W&T wordt als context gebruikt om wiskunde begrippen te visualiseren en toe te passen. De studenten vormen samen met leerkrachten van een school (8ste Montessori) en de opleiders een leergemeenschap. Studenten ontwerpen, leerkrachten voeren de lessen uit met assistentie van de studenten, samen evalueren ze. Opleiders geven input en letten op kwaliteit. Dit programma is al 2 jaar uitgevoerd. Studenten beginnen met diagnostisch onderzoek naar begrippen die door leerkrachten als problematisch worden gezien. Vervolgens proberen ze activiteiten te ontwikkelen waarin de probleembegrippen geïllustreerd en geoefend worden. Samen wordt er geevalueerd. Zie verder het artikel dat op 7 juni 2016 uitkomt in De Nieuwe Meso, en blad voor schoolbestuurders.



Lessen (1)
1. Vakdidactiek wordt geleerd en gebruikt door 

reinventing the wheel in de eigen 
onderwijsecologie.

2. Er zijn opdrachten die potentie hebben (bij 
goede begeleiding) veel vakdidactiek/PCK te 
genereren:

a) Tentoonstelling
b) Diagnostisch onderzoek
c) Formatieve toetsing met snelle formats
d) Ontwerp/uitvoering/evaluatie lessenserie

Presentator
Presentatienotities
Niets aan toe te voegen



Lessen (2)

3. Gebruik voor PCK complete theorie-praktijk 
cyclus: altijd ontwerp/uitproberen/evaluatie, 
kennis in praktijk brengen!

4. (PLG) Focus op kleine, realistische en 
frequente interventies.

5. Volg het leerproces met formatieve toetsing, 
al dan niet “embedded”.

6. Keep momentum and enthusiasm

Presentator
Presentatienotities
Niets aan toe te voegen



Reinventing Wheels …. Yes, useful!

Presentator
Presentatienotities
Vakdidactiek en andere didactische kennis “does not travel well”, daarom moeten docenten het opnieuw uitvinden in de eigen onderwijssituatie. Maar vaak zijn we te druk om iets handigs uit te vinden. In een PLG maken we er tijd voor.



Een les over onderwijsprojecten

I never cease to grieve at the tragedy of pilot 
projects, not the tragedy of those that fail – failures
are to be expected– but the tragedy of those that
succeed and then vanish into thin air.
(Clarence Beeby, 20 jaar onderwijsdirecteur NZ)

De les: probeer steeds de winst van projecten in 
nieuwe ontwikkelingen in te bouwen 
(Minor UPvA Pabo post-HBO)

Presentator
Presentatienotities
Clarence Beeby startte een onderwijsresearchdienst in het Nieuw-Zeelandse Ministerie van Onderwijs en was vervolgens 20 jaar directeur-generaal van het Ministerie in een periode van grote hervormingen (1940-60). Hij werkte ook vele jaren als adviseur voor Unesco en organiseerde o.a. een volledige doorlichting van het Indonesische onderwijssysteem. Zijn Biography of an Idea (=onderwijs) is uiterst interessant.



Kansen verbinden theorie en 
praktijk

• Veel recente Pabo producten hebben grote 
potentie voor de praktijk (W&T sectie, Jonge 
Kind, ..)

• Scholen hebben grote behoefte aan 
ondersteuning, o.a. OJW/W&T en OOL

• Opleiders en programma’s hebben 
veldervaring en input nodig

OPPORTUNITIES!!!!!      

Presentator
Presentatienotities
Er zijn veel kansen voor samenwerking tussen Hogeschool en het veld. Wees creatief, zoek de kansen en doe er wat mee. De Hogeschool heeft het veld nodig om een realistisch idee van de praktijk te behouden en studenten goed voor te bereiden op echte, realistische scholen. Het veld heeft de hogeschool nodig voor assistentie bij het oplossen van problemen en het uitproberen van nieuwe ideeen.



Dank
• Marjan Freriks, Ton Ellermeijer
• Paul Ruis
• Ietje Veldman, Ron Oostdam
• Collega lectoren
• Collega’s Pabo en cluster exact
• Collega’s in scholen en besturen
• Collega’s vakdidactiek landelijk
• VU collega’s
• Peter Claessen, Cor de Beurs + EWT netwerk

Presentator
Presentatienotities
Dank aan Marjan en Ton voor het creeren van het lectoraat. Dank aan Paul Ruis voor het opbouwen van lectoraat, activiteiten, en financiering. Dank aan Ietje en Ron voor bescherming en ondersteuning van het lectoraat en de beslissing over voortzetting ervan. Dank aan alle anderen voor collegiale en inspirerende samenwerking.
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