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Inleiding 
Effectieve leraren veroorzaken leerwinst bij hun leerlingen. Ze presenteren 
vakinhoud op een manier die leerlingen begrijpen en maken de leerstof 
progressief moeilijker zodat deze vooruitgang boeken. Om dit te realiseren moet 
de leraar een aantal vakinhoudelijke beslissingen nemen op basis van zijn kennis 
van het bewegingsgebied, de leerlingen, het curriculum, pedagogie, motorisch 
leren en de context. Deze vakinhoudelijke beslissingen in functie van het leren 
van leerlingen definiëren we als vakdidactische kennis.  
In dit artikel presenteren we vijf fundamentele onderzoeksresultaten met 
betrekking tot vakdidactische kennis. Ze tonen aan dat deze kennis zichtbaar 
wordt wanneer de leraar voor de klas staat, geleerd wordt én nauw verbonden is 
met andere kennisdomeinen. We argumenteren dat een focus op het doelgericht 
onderwijzen van een bewegingsgebied in de nabijheid van experten tijdens de 
opleiding en op nascholingen cruciaal is om vakdidactische kennis te verruimen. 
Eindigen doen we met een toelichting over hoe vakdidactische kennis in de 
praktijkbijdragen van deze reader geïntegreerd werden. 
 
Wat is vakdidactische kennis? 
Vakdidactische kennis omvat alle vakinhoudelijke beslissingen die een leraar 
neemt wanneer hij voor de klas staat. Deze beslissingen worden genomen op 
basis van de kennis die een leraar heeft over het bewegingsgebied, de leerlingen, 
het curriculum, pedagogie, motorisch leren en de context. Vakdidactische kennis 
wordt vaak verward met vakkennis (specifieke vakkennis of algemene vakkennis). 
We duiden de verschillende concepten even met een voorbeeld. Stel je even de 
vrije voorwaartse salto als vaardigheid voor. De technische vereisten van deze 
vaardigheid bestaan onder andere uit een verre afstoot naar de trampoline, een 
hoogtesprong in de trampoline met actieve arminzet, het maken van een bolletje 
op het hoogste punt, het tijdig uitstrekken en het landen op twee voeten in 
evenwicht. Deze kennis van de technische criteria vormen algemene vakkennis. 
Het is kennis die je nodig hebt om de vaardigheid uit te voeren. Maak nu even 
een leerlijn van beginners tot gevorderden in functie van de vrije voorwaartse 
salto. Waarschijnlijk begin je met eenvoudige vormen van rollen (op een matje, 
een hellend vlak) waarna je overschakelt naar het rollen op een verhoogde 
landingsmat na een sprong in de trampoline. Aan het einde van de leerprogressie 
zal je toetssalto terugvinden met als laatste vorm de vrije salto. Deze volledige 
leerlijn van beginners tot gevorderden is specifieke vakkennis en vormt het 
exclusieve terrein van de leraar. Hoe groter de specifieke vakkennis, hoe beter de 
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leerinhouden aan de doelgroep kunnen aangepast worden. Een leraar die maar 
twee oefenvormen kent in functie van salto kan veel minder aanbieden dan een 
leraar die er 10 kent. Specifieke vakkennis is dus een belangrijke bron voor 
vakdidactische kennis (voor een uitgebreide toelichting van specifieke vakkennis 
zie Iserbyt, 2016). Voorts zal de leraar oefenstof aanpassen aan de vaardigheid 
van de leerlingen (kennis van leerlingen), kan hij ervoor kiezen om in de derde 
graad te starten met toetssalto aangezien leerlingen dat in de twee graad geleerd 
hebben (kennis van curriculum), wordt de lesperiode in het Sport Education model 
aangeboden (kennis van pedagogie), zal aanvankelijk feedback gegeven worden 
om een hoge sprong te faciliteren (kennis van motorisch leren) en worden er 
verschillende standen gemaakt daar het aanwezige materiaal dit toelaat (kennis 
van context). Hieronder kan je een schematische weergave vinden van de 
bronnen van vakdidactische kennis met een voorbeeld. 
 

 

Leerwinst bij leerlingen als gevolg van vakdidactische kennis en haar kennisbronnen. 
 
 
 

Vakkennis 
Vb. Van rollen tot voorwaartse salto. 

Studenten 
Vb. Een klas met een gemiddelde 
motorische vaardigheid. 

Pedagogie 
Vb. Sport Education als werkvorm 
gebruiken. 

Curriculum 
Vb. Salto hebben leerlingen nog niet 
gedaan in voorgaande jaren. 

 

Motorisch leren 
Vb. Eerst wordt gefocust op een 
goede afstoot om de rol op een 
verhoogd platform te faciliteren. 

Context 
Vb. Het aanwezige materiaal laat toe 
om vier standen op te zetten.  

Vakdidactische 
kennis Leerwinst 
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Vijf fundamentele onderzoeksresultaten  
In deze paragraaf worden vijf significante onderzoeksresultaten beschreven met 
betrekking tot vakdidactische kennis (Ward & Ayvazo, 2016). Deze 
onderzoeksresultaten zijn significant omdat ze voortvloeien uit studies met 
verschillende methodologieën (kwantitatief en kwalitatief), met leraren in diverse 
settings (lager en secundair onderwijs, crosscultureel) en waar er gebruik werd 
gemaakt van verschillende conceptuele kaders (bijvoorbeeld behaviorisme, 
sociaal constructivisme).  
 
1. De kwaliteit van vakdidactische kennis bestaat op een continuüm van zwak 

tot sterk en van ineffectief tot effectief. 
 
De kwaliteit van vakinhoudelijke kennis wordt gerapporteerd in termen van 
oefenstof die een leraar selecteert én de verbale (instructie) en visuele 
(demonstraties) taakpresentaties van deze oefenstof. De oefenstof die een leraar 
selecteert geeft inzicht in de kennis die hij bezit. De taakpresentaties tonen hoe 
hij deze kennis weergeeft aan leerlingen. Deze twee variabelen worden in kaart 
gebracht via gesprekken met leraren, analyses van lesplannen en lesobservaties 
(Iserbyt, Ward & Li, 2017).  
Onderzoek heeft aangetoond dat de maturiteit (kwaliteit) van taakpresentaties bij 
leraren varieert op een continuüm van zwak tot sterk (Kim, 2012; Ward & Ayvazo, 
2016). Deze verschillen zijn er niet alleen tussen leraren onderling, maar ook 
tussen verschillende bewegingsgebieden en lessen van dezelfde leraar (Ward & 
O’Sullivan, 2003). Maak voor jezelf even de volgende oefening: denk aan een 
motorische vaardigheid die je niet goed kent versus een motorische vaardigheid 
die je wel goed kent en beheerst. Bereid voor beide een taakpresentatie (instructie 
en demo) voor. De taakpresentatie van de vaardigheid die je niet goed kent en 
beheerst zal kwalitatief zwakker zijn dan de andere. Ook de hoeveelheid en inhoud 
van feedback die je leerlingen geeft zal veschillend zijn in beide gevallen. Een 
mature verbale taakpresentatie van de voorwaartse rol zal er bijvoorbeeld zo uit 
zien: “Bij de voorwaartse rol plaats je de handen plat op de grond in hurkzit. De 
handen plaats je op schouderbreedte en vingers wijzen naar voor. Hierna zal je 
de kin op de borst plaatsen en strek je de benen. De kin blijft op de borst en je 
rolt op de nek in een rechte lijn totdat je terug in hurkzit komt. Als je gaat oefenen 
klem je een papiertje tussen kin en borst.” Een zwakkere verbale taakpresentatie 
kan er bijvoorbeeld zo uit zien: “We gaan een voorwaartse koprol uitvoeren. 
Hiervoor plaats je de handen op de mat en rol je voorwaarts na afstoot met de 
benen.” Deze laatste taakpresentatie omvat minder criteria om een goede 
uitvoering te realiseren en mist vaktaal. Omwille van deze variatie in maturatiteit 
van vakdidactische kennis is er ook een grote variatie in leerwinst bij leerlingen. 
Een kwalitatieve taakpresentatie van geschikte oefenstof betekent echter niet 
automatisch dat alle leerlingen deze begrijpen. Neem het voorbeeld van volgende 
instructie bij de clear in badminton: “Vooraleer je de shuttle op het hoogste punt 
raakt zal je eerst aan je rug krabben met je racquet”. Deze instructie dient de 
aandacht te vestigen op de voorbereiding van de slag maar wordt niet 
noodzakelijk door iedereen begrepen alhoewel ze correct is én ze naar oefenstof 
op het niveau van de doelgroep refereert. Zo kan het dus zijn dat bepaalde 
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oefenstof/taakpresentaties meer of minder effectief zijn voor bepaalde leerlingen. 
Een effectieve leraar kan dit opvangen door eenzelfde taak op meerde manieren 
te instrueren. 
Het samengaan van de twee continuüms binnen vakdidactische kennis wordt 
hieronder geïllustreerd. Het continuüm van maturiteit en effectiviteit vormt vier 
zones. De zone rechtsboven is de zone waar we zoveel mogelijk leraren willen 
situeren op vlak van vakdidactische kennis: effectief en sterk. De zone linksonder 
is de te vermijden zone: leraren daar zijn niet effectief en hebben een zwakke 
vakdidactische kennis. 
 

 
2. Vakdidactische kennis wordt geleerd. 
 
Beginnende leraren geven aan voornamelijk met management bezig te zijn terwijl 
ervaren leraren vooral op leerstof focussen. Vaak hangen beginnende leraren ook 
sterker vast aan hun lesvoorbereiding terwijl ervaren collega’s er makkelijker van 
los komen in functie van het lesverloop en het leren van leerlingen. Deze 
bevindingen uit de dagelijkse praktijk werden herhaaldelijk in onderzoek 
bevestigd en tonen aan dat vakdidactische kennis geleerd kan worden (Ward & 
Ayvazo, 2016). Dit leren gebeurt echter niet vanzelf. Doelgerichte training, 
(zelf)analyse en specifieke feedback van experten/peers zijn noodzakelijk om 
vakdidactische kennis op te bouwen. Dit kan plaatsvinden tijdens de 
lerarenopleiding én via nascholingen. Louter vertrouwen op ervaring is geen goed 
idee: de effectiviteit gaat er minimaal tot niet op vooruit. In een recente studie 
van Ward en collega’s bij 384 leraren LO bleek dat diegene met de hoogste 
anciënniteit geen diepere vakkennis en kwalitatief betere taakpresentaties hadden 
(Ward, Wang, He & Li, in press). Ervaring is dus zeker niet gelijk te stellen aan 
expertise. Gelijkaardige bevindingen werden ook aangetoond in het domein van 
de reanimatie bij Vlaams redders (Iserbyt, Schouppe & Charlier, 2016). Redders 

 

De twee continuüms van vakdidactische kennis: maturiteit en effectiviteit (Ward & 
Ayvazo, 2016). 

   M
ATURITEIT              M

ATURITEIT 

  MINDER        <------       EFFECTIVITEIT      ------>                        MEER 

STERK 

ZWAK 

Doelstelling: Hoge effectiviteit 
en sterke maturiteit. 

Goede oefenstof en sterke 
taakpresentaties werken niet 
voor iedereen. 

Dit is een te vermijden zone. Soms kan je met zwakke 
oefenstof en taakpresentaties 
geluk hebben. 
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met een langere staat van dienst reanimeerden significant zwakker dan jonge, 
onervaren collega’s. 
 
3. Vakdidactische kennis is afhankelijk van inhoud en context. 
 
Vakdidactische kennis groeit niet in een vacuüm. Ze is het resultaat van 
onderwijservaring in bepaalde omstandigheden en met bepaalde leerlingen. Een 
effectieve leraar in frisbee is niet noodzakelijk even effectief in de tweede graad 
als in de derde graad. Noch is het zo dat deze leraar even effectief zal zijn op een 
klein terrein met veel leerlingen als op een groot terrein met weinig leerlingen. In 
zijn paper ‘Educational research: The hardest science of all’ omschrijft David 
Berliner lesgeven als de meest complexe wetenschap. Immers, om effectief te 
blijven dienen leraren continu aanpassingen te doen op vlak van diverse 
variabelen zoals studenten, ruimtelijke beperkingen, onverwachte wendingen 
tijdens de les, enzovoort. Vergelijk dit tegenover de ‘easy sciences’ zoals wiskunde 
en fysica waar alles volgens dezelfde wetmatigheden blijft werken. 
 
4. Vakdidactische kennis is afhankelijk van vakkennis 
 
Recente studies tonen aan dat wanneer de vakkennis van leraren hoog is, hun 
vakdidactische kennis ook hoog is. Denk even terug aan het inleidende voorbeeld 
van de vrije salto voorwaarts. Wanneer je als leraar een gebrekkig idee hebt van 
de technische uitvoering, de verschillende leerprogressies om van rollen tot salto 
te komen én niet kunt anticiperen op vaak voorkomende fouten van leerlingen 
dan wordt het zeer moeilijk om leerwinst te realiseren. Effectiviteit vereist een 
grondige kennis van leerstofopbouw en vaak voorkomende fouten tijdens het 
leerproces. 
Experimentele studies van de laatste vijf jaar gebruikten vaak een volgend design: 
eerst werden leraren gevolgd wanneer ze hun gebruikelijk lesperiode in een 
bepaald bewegingsgebied onderwezen. Tijdens die periode werden leerstof, 
kwaliteit van taakpresentaties en leerwinst in kaart gebracht. Vervolgens kregen 
de leraren een doorgedreven nascholing met focus op specifieke vakkennis: 
tijdens de nascholing onderwezen ze zelf de cruciale stappen in het leerproces en 
leerden ze vaak voorkomende fouten remediëren. Daarna onderwezen ze opnieuw 
een lesperiode in dat bewegingsgebied waarbij dezelfde variabelen in kaart 
gebracht werden. De impact die deze studies op de leerwinst hadden was enorm: 
leerlingen behaalden scores die tot 80% hoger lagen als gevolg van de nascholing 
(Kim, 2012; Iserbyt, Ward & Li, 2017). 
 
5. Vakdidactische kennis is afhankelijk van de kennis die een leraar heeft over 

zijn studenten 
 
De kennis die een leraar van zijn studenten heeft is een belangrijke parameter 
om de leerstof op maat aan te bieden (Behets & Vergauwen, 2006). Weten wat 
de interesses van leerlingen zijn, welke voorkeuren ze hebben op vlak van fysieke 
activiteit, hoe fysiek actief ze zijn buiten de school en welke motorische 
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vaardigheden ze bezitten beinvloeden de leerstofkeuze (Iserbyt & Coolkens, 
2017).  
 
Hoe verwerven leraren vakdidactische kennis? 
Siedentop (2002) argumenteerde dat lerarenopleidingen vaak focussen op het 
verwerven van pedagogische vaardigheid zonder deze aan een specifiek 
bewegingsgebied te koppelen. Ward (2009) bevestigt deze ‘geïsoleerde 
pedagogie’ en voegt eraan toe dat een gebrek aan vakkennis leraren dwingt om 
korte lesperiodes te onderwijzen. Dit verklaart deels de dominantie van het 
multiactiviteitencurriculum waarbij leraren vele korte periodes onderwijzen met 
weinig diepgang in de leerstof. Leerlingen verwerven hierdoor onvoldoende kennis 
en krijgen niet de tijd om vaardig te worden in de activiteit (Ward, 2009). 
Wat leraren nodig hebben is een doorgedreven training in het onderwijzen van 
zorgvuldig geselecteerde bewegingsgebieden onder leiding van experten, tijdens 
hun opleiding én nascholingsprogramma’s. Door het onderwijzen van deze 
activiteiten worden zowel vakkennis als vakdidactische kennis verworven: cruciale 
aspecten om het leren van leerlingen te faciliteren. 
 
Vakdidactische kennis in de lerarenopleiding 
 
In lerarenopleidingen heeft het doelgericht onderwijzen van bewegingsgebieden 
steeds meer plaats moeten ruimen voor algemeen vormende vakken (Siedentop, 
2002). Curricula van lerarenopleidingen LO omvatten onder andere motorisch 
leren, biomechanica, sportpsychologie, fysiologie, chemie, sportgeschiedenis, 
kinesiologie, enzovoort. Echter, dit is niet het curriculum dat leraren onderwijzen 
om een levenslang fysiek actieve levensstijl te bewerkstelligen! Daarbovenop 
moeten lerarenopleidingen aandacht besteden aan de realisatie van 10 decretaal 
bepaalde basiscompetenties waarvan grosso modo de helft zich richt op wat er 
buiten de klaspraktijk gebeurt. Dit leidt er toe dat we leraren vaak opleiden via 
een curriculum dat te ver af staat van hun core business: het kwaliteitsvol 
onderwijzen van motorische vaardigheden. De reden voor deze scheefgroei is 
deels historisch te verklaren. Reeds in de jaren ’80 werd geclaimd dat een 
‘academisering’ van LO nodig was om een opleiding van leraren in dit domein te 
verantwoorden (Kretchmar, 1988). Het onderwijzen en studeren van 
‘sportvakken’ werd als academisch onwaardig beschouwd waardoor opleidingen 
zich meer gingen focussen op het onderwijzen van specifieke 
wetenschapsdisciplines.  
Begrijp ons niet verkeerd: we willen niet terug naar een tijd waarin leraren 
analytisch getraind werden om zelf goede sporters te worden. We willen 
argumenteren dat het effectief onderwijzen van een bewegingsgebied een 
vaardigheid is die geleerd wordt door pedagogie met diepgaande vakkennis te 
combineren. Hierbij moeten doelgerichte, gestructureerde oefensessies met peers 
(microteaching) of leerlingen (stages) onder leiding van experten de kern van het 
curriculum vormen. Via deze sessies leren leraren in spe kritische variabelen zoals 
actieve leertijd observeren, in kaart brengen én optimaliseren. Aan de Specifieke 
Lerarenopleiding LO van KU Leuven zullen vanaf volgend jaar microteaching 
sessies georganiseerd worden waarbij studenten in groepen van acht volledige 



Vakdidactische kennis in Lichamelijke Opvoeding 
 

 
  15 

lesperiodes in drie zorgvuldig gekozen bewegingsgebieden zullen onderwijzen. 
Deze bewegingsgebieden omvatten een interactief bewegingsgebied, een 
individueel bewegingsgebied én een bewegingsgebied erop gericht om een fysiek 
actieve levensstijl te faciliteren bij schoolgaande jeugd. Gedurende deze 
microteaching zullen de studenten herhaaldelijk dezelfde les onderwijzen 
focussend op diverse pedagogische aspecten. Ze zullen zich voorbereiden aan de 
hand van periodeplannen ontwikkeld door experten en beschikken na afloop van 
de microteaching sessies over een leerstofopbouw van minstens acht lessen voor 
het secundair onderwijs. Deze manier van werken moet de vakdidactische kennis 
van leraren vergroten. We komen hiermee ook tegemoet aan onderzoek én 
informele contacten die we met studenten hebben waaruit blijkt dat hun 
vak(didactische)kennis een prioritaire bekommernis is bij het lopen van stage 
(Herold & Waring, 2017). 
 
Vakdidactische kennis in nascholingen 
 
De effectiviteit van nascholingen kan op verschillende manieren opgetrokken 
worden. In een recente bijdrage (zie Iserbyt, Drijvers, Coolkens & Madou, 2017) 
formuleren we zeven strategieën die een directe impact op de effectiviteit van 
nascholingen hebben. Een cruciaal element is een focus op lesgeven. In onze 
huidige vorm van nascholingen zijn leraren ‘deelnemers’ aan de activiteit. Een 
nascholing wordt echter veel effectiever wanneer leraren zelf de vaardigheid gaan 
onderwijzen. Zo oefenen ze het onderwijzen van specifieke leerprogressies samen 
met management- en instructievaardigheden. Bovendien zien ze hun collega’s aan 
het werk wat leerkansen biedt. Hieronder geven we een voorbeeld van hoe een 
nascholing in parkour er zou kunnen uit zien: 
 
1. De lesgever introduceert leerstofprogressies voor drie vaardigheden in 

parkour: strides (looppassen op objecten), vaults (sprongen over obstakels 
niet lager dan kniehoogte) en rolls (rollen over voorwerpen). Per vaardigheid 
selecteert de lesgever een viertal taakprogressies (van makkelijk naar 
moeilijk). De doelstelling van de nascholing is leraren bekwaam maken in het 
onderwijzen van de leerstofprogressies in deze drie vaardigheden. 

2. De lesgever presenteert elke vaardigheid door middel van een demonstratie 
en instructie. Er wordt op aandachtspunten gewezen (technische criteria) en 
interessante presentatievormen.  

3. Hierna onderwijzen de leraren de taakprogressie in kleine groepjes. Ze oefenen 
hiermee niet alleen de vakinhoud (progressies) maar ook aspecten van 
management (opstelling) en taakpresentatie (demo en instructie). 

4. Eens de leraren de progressie onderwezen hebben focust de lesgever op vaak 
voorkomende fouten die leerlingen maken en hoe deze te corrigeren zijn. 
Hierbij komen taakadaptaties kijken om leerervaringen voor alle leerlingen te 
realiseren. 

5. Na afloop worden de doelstellingen herhaald door middel van een 
vakinhoudelijk overzicht van de nascholing. 
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Vakdidactische kennis in de praktijkbijdragen van deze reader 
 
In de praktijkbijdragen van deze reader worden beslissingen op vlak van 
vakdidactische kennis geëxpliciteerd in termen van taakpresentatie, actieve 
leertijd en management. Wanneer één van onderstaande symbolen wordt 
weergegeven dan willen we daar de aandacht op vestigen. 
 

 
Vakdidactische kennis in de taakpresentatie 
 
De taakpresentatie omvat alle verbale (instructies) en visuele (fysieke 
demonstraties en animaties op taakkaarten, iPads,…) presentaties die een leraar 
gebruikt om de leerstof begrijpelijk over te brengen aan leerlingen. Wanneer het 
corresponderende symbool verschijnt dan willen de auteurs daar de aandacht op 
vestigen. In het artikel van rugslag bijvoorbeeld worden op een bepaald moment 
taakkaarten gebruikt om de pijlfase aan te leren per twee. De bedoeling is hier 
om via deze manier van taakpresentatie de leerlingen een continue demonstratie 
van een correcte uitvoering te geven én de inhoudelijke feedback die ze elkaar 
geven te verhogen.  
 
Vakdidactische kennis tijdens de actieve leertijd 
 
Vakdidactische kennis tijdens de actieve leertijd verwijst naar specifieke acties die 
de leraar onderneemt terwijl de leerlingen aan het werk zijn. Zo kan de leraar 
ervoor kiezen om tijdens het oefenen van de hartmassage enkel feedback te 
geven over de diepte van de compressie. Om dit effectief te laten verlopen is het 
noodzakelijk dat de leraar een correcte diepte kan observeren en kan corrigeren 
wanneer de compressie onvoldoende diep is. Het herinstrueren van de technische 
criteria van de hartmassage (ellebogen strekken, schouders boven het slachtoffer) 
is dan zinvol als feedback. In het artikel van basketbal bijvoorbeeld worden bij het 
symbool van actieve leertijd specifieke criteria van feedback tijdens die bepaalde 
oefenvorm weergegeven. Deze worden onder de vorm van ‘coachingwoorden’ 
geformuleerd. Daarnaast kan het symbooltje van actieve leertijd verwijzen naar 
specifieke beslissingen die genomen worden om deze leertijd te verhogen. Zo kan 
er bij een bepaalde spelvorm het alternatief van twee tikkers aangeboden worden 
indien de actieve leertijd te laag ligt. 
 
Vakdidactische kennis bij het management 
 
Wanneer het tandwiel-symbool verschijnt dan willen de auteurs de aandacht 
vestigen op specifieke beslissingen die (kunnen) genomen worden op vlak van de 

   

Taakpresentatie Actieve leertijd Managagement 
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organisatie van leerlingen en/of materiaal. Zo kan een rotatiesysteem van 
wisselspelers in een basketbaloefening toegelicht worden. 
Managementbeslissingen hebben steeds een doordachte motivering: het 
verhogen van de actieve leertijd. 
 
Besluit  
Dit inleidend artikel begon met het definiëren van vakinhoudelijke kennis als ‘alle 
vakinhoudelijke beslissingen die een leraar neemt op basis van zijn kennis van 
het bewegingsgebied, studenten, pedagogie, curriculum, motorisch leren en de 
context.’ We stonden stil bij vijf belangrijke onderzoeksresultaten van 
vakdidactische kennis en legden de nadruk op het belang van doelgerichte 
lesgeefactiviteiten om vakdidactische kennis te verwerven. Eindigen deden we 
met het toelichten van de integratie van deze kennis in de volgende hoofdstukken 
van deze reader. 
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