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I
n het tweede artikel (M&P 52  
(2021) nr.2) liet ik een over-
zicht zien van effectieve onder-
wijsmethoden. In dit vierde deel 
richt ik de aandacht op een heikel 
punt: de vakdeskundigheid van 

docenten, in ons geval de deskundig- 
heid in maatschappijleerinhouden gege-
ven vanuit de sociale wetenschappen. 
Doet deze deskundigheid ertoe? In een 
klein onderzoek onder geschiedenis- en  
maatschappijleerstudenten vond ik on- 
dersteuning voor wat de literatuur daar-
over zegt.

VAKBEKWAAMHEID EN LEEREFFECTIVITEIT
De literatuur maakt wel onderscheid tus- 
sen content knowledge (CK), pedagogi-

cal content knowledge (PCK) en peda- 

gogical knowledge (PK). Dit is, eenvoudig  
gezegd, het onderscheid tussen pure vak- 
kennis, vakdidactische kennis en curricu-
lumonafhankelijke onderwijskundige en 
pedagogische kennis.1

Uit onderzoek blijkt dat (i) PCK (vak- 
didactiek) belangrijk is voor leereffectivi- 
teit en (ii) CK (vakkennis) sterk met PCK 
samenhangt en minder sterk met PK 
(onderwijskunde, pedagogiek).2 De reden 
daarvoor is dat alleen leraren met de 

gecombineerde kennis van CK en PCK 
misconcepties kunnen identificeren en 
voorkomen, en daarmee leerlingen beter 
laten leren. Het ontwikkelen van CK  
geeft daarbij een sterke voorbereiding 
op PCK. De relatie ligt ongeveer als 
volgt (waarbij de dikte van de lijnen 
tussen PK, CK en PCK de sterkte van de 
onderlinge correlaties tonen, ruwweg 
een verhouding van 1:3:8):
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beoordeelt zal teleurgesteld raken in het 
leerlingenniveau, of teveel stof ineens 
willen doceren. Dit kan hij voorkomen 
met scaffolding: kennis en vaardigheden 
in kleine stappen opbouwen en zo 
randvoorwaarden (stijgers) creëren om 
nieuwe kennis aan oude toe te voegen.6

VAKBEKWAAMHEID BIJ 
MAATSCHAPPIJLEERVAKKEN
Hoe werkt dit in praktijk van leraren bij 
bepaalde misconcepties? Als voorbeeld 
worden drie misconcepties genomen  
die in maatschappijleeronderwijs voor- 
komen:
• ‘Een rechtsstaat is een staat waarbij 

de overheid zichzelf aan de regels 
houdt.’

• ‘Politiek links en rechts vallen samen 
met progressieve en conservatieve 
opvattingen.’

• ‘Socialisme is het opkomen voor de 
zwakkeren; liberalisme staat voor 
economische vrijheid.’

Deze voorbeelden komen in school-
boeken voor en op relatief laag niveau 
(vmbo). Wat zijn hier de misconcepties? 
In het kort: politiek links en rechts hebben 
meerdere dimensies, zoals verdeling van 
materiële waarden (inkomen, huisvesting) 

Er is dus geen lineair4, maar wel een sterk 
indirect verband tussen vakkennis van 
leraren en leereffecten van leerlingen. 
Van belang is wel dat vakinhoudelijke 
kennis, zoals De Bruyckere en Asham 
zeggen, geen vloek wordt.5 De leraar die 
leerlingen vanuit zijn eigen vakkennis 

Figuur 1: Sterkte correlat ies tussen CK, PCK en PK3
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en immateriële waarden (progressief/
conservatief denken over vraagstukken 
van leven en dood, of opvoeding).7 De 
rechtsstaat kent vier kenmerken.8 Het libe- 
ralisme zegt ook voor de economische 
positie van zwakkeren op te komen (Mark 
Rutte: ‘De VVD is de echte sociale partij’) 
en gaat van gelijkheid uit.9 

MISCONCEPTIES VOORKOMEN
Hoe kan de docent misconcepties 
voorkomen? Eerst is het nuttig dat een 
leraar instrumenten uit PK benut. Om les 
over de genoemde stof te geven is een 
lesopzet nodig, bijvoorbeeld met het 
model directe instructie en een aantal 
werkvormen.10 Deze PK-basis kleden do- 
centen nu aan met PCK. Er komen leer-
doelen over liberalisme, rechtsstaat en 
dergelijke. Ze maken/kiezen stof over 
deze leerdoelen (al dan niet op schrift). 
Vervolgens wordt de lesopzet uitgewerkt 
met oefening, voorbeelden, materiaal en 
(formatieve) toetsing. De leraar maakt  
een voor leerlingen ordelijke, uitvoer-
bare en verhelderende les. Met deze 
PCK kan hij al scafolldend de stof voor-
bereiden en overdragen. Als hij die stap- 
pen goed uitvoert, wordt de les effectief. 
Het is belangrijk te accentueren dat lera- 
ren in al de PCK-overwegingen CK steeds  
meenemen: zij beschikken zelf over on- 
derscheidend vermogen en nuance, 
goede volgordelijkheid van denkstappen, 
goed basisbegrip, ze herkennen de mis- 
concepties zelf en kennen diverse bena-
deringen van deze stof. Dit is basiskennis 
die, zelfs op dit leerlingenniveau, voor 
PCK, en daarmee voor leereffectiviteit, 
van belang is. CK stimuleer PCK omdat de 
eigen, interne logica van de deskundige, 
in PCK-stappen voor leerlingen moet 
worden vertaald.

ONDERZOEK ONDER STUDENTEN
Deze PCK-stappen heb ik een klein 
onderzoek bestudeerd. De drie miscon-
cepties zijn aan twee focusgroepen van 
elk circa tien studenten voorgelegd: 

derdejaarsstudenten maatschappijleer en  
geschiedenis van een tweedegraads 
lerarenopleiding.11 Het onderzoek had  
als doel te kijken of er verschillen in PCK, 
CK en PK zijn te zien.
De misconcepties betreffen stof die bij  
maatschappijleer hoort, gezien de aan-
sluiting bij eindtermen in dit vak en ge- 
zien ze uit maatschappijmethoden af- 
komstig zijn. Tegelijk behoren geschie-
denisleraren staatsinrichting te geven  
en zijn politieke stromingen hen niet 
vreemd, al is het maar omdat de histo-
rische opkomst van deze stromingen in  
geschiedenis aan de orde komt. Er is op  
dit punt verwantschap tussen deze vak-
ken. De aanname is daarom dat beide 
studentgroepen de misconcepties (deels) 
herkennen.

RESULTATEN EN CONCLUSIES
Ten eerste blijkt dat didactische vaardig-
heden (PCK) bij geschiedenis- en  
maatschappij leerdocenten-in-wording 
verschillend zijn en samenhang toont 
met de vakinhoudelijke domeinen (CK).  
De maatschappijleerstudenten herken-
nen de misconcepties niet allemaal per- 
fect, maar ze zien allen meerdere fouten.  
Bij de geschiedenisstudenten was dat be- 
perkt tot een enkele student. Maatschap-
pijleerstudenten maken vervolgens aller- 
lei didactische overwegingen om de mis- 
concepties te corrigeren, bijvoorbeeld 
met leerdoelen of extra uitleg in spe- 
ciaal geschreven tekst of Powerpoint-
presentaties of zij zeggen de boeken van 
de opleiding er nog eens op na te slaan. 
Geschiedenisstudenten stelden geen van 
allen deze PCK-stappen voor. Ze hebben 
kennelijk onvoldoende basis op dit terrein 
en geen interne logica om didactiek  
ter correctie te kunnen ontwikkelen.
Opvallend was verder dat geschiedenis-
studenten een mening bij de mis-
concepties gaven. Bijvoorbeeld dat links  
en rechts polariserend werkt of dat de 
overheid zichzelf niet aan de regels 
houdt. Maatschappijleerstudenten deden  

dit geen van allen. Op een geschiedenis-
student na erkende alle studenten wel 
het belang van deze stof. Opvallend was  
dat de studenten in hun suggesties 
nauwelijks naar PCK verwezen, ofwel 
onderwijskundige overwegingen. 
De conclusie is daarmee dat, zelfs bij ver- 
wante vakken, zelfs bij docenten-in-
wording, sterke verschillen zijn te zien 
in de mate waarin zij vanuit vakkennis 
misconcepties herkennen en corrigeren. 
PCK speelt daarin een marginale rol. Als 
we deze stof correct willen aanbrengen, 
zelfs op het laagste onderwijsniveau, dan 
is deze vakkennis essentieel. 

TOT SLOT
Begin 2021 kwam de Commissie Onder-
wijsbevoegdheden (de commissie-Zeven- 
bergen) met een onvolledig eindrapport  
over herschikking van onderwijsbevoegd-
heden.12 Redenen voor de opdracht aan 
de commissie waren onder andere dat 
het docententekort tot flexibele inzet en  
opleiding van docenten noodzaakt en het  
beroep aantrekkelijker moet worden. De 
commissie adviseerde bredere bevoegd- 
heden, een herziening van opleidings-
structuur met een brede pedagogisch-
onderwijskundige basis. Een aanzienlijk 
smaldeel in de commissie kon zich 
echter niet in deze conclusies vinden, 
zoals gepubliceerd in Didactief.13 Een 
van de belangrijkste kritiekpunten van  
dit smaldeel: vakinhoudelijke en vak- 
didactische achtergrond, goede scholing  
daarin, zijn voorspellers voor leereffectivi-
teit van leerlingen en daarmee voor 
kwaliteit van onderwijs. Bevoegdheden 
zouden daarom altijd aan een vak moeten 
zijn gekoppeld. Dit artikel laat nog eens 
zien dat dit smaldeel een punt heeft. u
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