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Een briljant wiskundige is nog geen goede 
leraar. Een goede leraar is iemand die zijn di-
dactische kennis en vaardigheden zodanig met 
zijn vak inhoudelijke kennis combineert dat zijn 
leerlingen zich ingewikkelde concepten en pro-
cessen van een bepaald domein kunnen eigen 
maken. Deze unieke deskundigheid noemen 
we Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 
1986). Echter: vandaag de dag heeft een goede 

leraar nog een andere vorm van kennis nodig, 
en dat is kennis van technologie. Technologie is 
de afgelopen jaren steeds belangrijker ge-
worden voor de inrichting en organisatie van het 
onderwijs leerproces. Koehler en Mishra (2008) 
hebben dit aspect aan het oorspronkelijke 
model van Shulman toegevoegd. Ze noemen 
het TPACK (Technological Pedagogical Content 
Knowledge) en beschrijven hiermee de kennis 
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Leraren die succesvol onderwijs met ict verzorgen slagen 
erin hun technologische, vakinhoudelijke en didactische 
kennis en vaardigheden te integreren. De kennis die dit 
vraagt noemen we TPACK. TPACK beoogt meer te zijn 
dan de som der delen: door integratie versterken de drie 
kennisdomeinen elkaar.

TPACK: kennis en 
vaardigheden voor 
ict-integratie
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en vaardig heden die leraren nodig hebben 
om technologie effectief te kunnen integreren 
in bestaande en nieuwe onderwijspraktijken. 
Koehler en Mishra gaan ervan uit dat hiervoor 
vakinhoudelijke, didactische en technologische 
kennis moet worden geïntegreerd. Dat is de kern 
van TPACK: de combinatie tussen waarin een 
leraar lesgeeft, hoe hij dat doet én waarmee.
 Gevisualiseerd (figuur 1) zijn de drie 
domeinen technologische kennis (TK, Techno-
logical Knowledge), vakinhoudelijke kennis (CK, 
Content Knowledge) en didactische kennis (PK, 
Pedagogical Knowledge) te onderscheiden. De 
overlappen tussen deze drie kennisdomeinen 
geven de integratie weer: PCK (vakdidactische 
kennis), TPK (integratie van didactische en 
technologische kennis), TCK (integratie van 
vakinhoudelijke en technologische kennis) en 
TP(A)CK (de integratie van kennis van alle ver-
schillende kennisdomeinen). Succes vol onder-

wijs ver zorgen met behulp van ict betekent dat 
de leraar continu een balans zoekt tussen de 
kennis domeinen van het TPACK-model.

Toepassingen van TPACK
TPACK is dus in de eerste plaats een vorm van 
kennis. Daarnaast wordt TPACK in toenemende 
mate gebruikt als een conceptueel model om 
op de integratie van ict in het onderwijs te 
reflecteren. Leraren kunnen bijvoorbeeld bij 
het ontwerpen van ict-rijke lessen nagaan op 
welke wijze vakinhoud, didactiek en technologie 
elkaar versterken. 
 Voor beide toepassingen geldt: TPACK biedt 
een gemeenschappelijke taal en daarmee een 
gemeenschappelijke richting. Het model is 
aantrekkelijk omdat het eenvoud en complexi-
teit verenigt. De empirische onderbouwing van 
TPACK is sterk in ontwikkeling, maar de hierna 
volgende, meest recente onderzoeksresultaten 

Figuur 1: 
Het TPACK model (Koehler & Mishra, 2008)

laten zien dat TPACK leraren inderdaad kan 
helpen bij het maken van beredeneerde keuzes 
over hoe ict ingezet kan worden in het onderwijs. 

Wat is het nut van TPACK voor  
de integratie van ict in de  
onderwijs praktijk?
De kracht van TPACK is dat het leraren aanzet 
te kijken naar de toegevoegde waarde van ict 
voor het leerproces van leerlingen. Het zet hen 
aan tot kritisch denken over hun eigen praktijk-
kennis en de kennis en vaardigheden die zij 
nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol te 
kunnen inzetten in hun vak, met behulp van een 
bepaalde didactiek. Zo wordt voorkomen dat 
ict aan een bestaande didactiek of vakinhoud 
wordt toegevoegd, zonder dat duidelijk is welke 
functie het in het leerproces vervult. 
 Onderzoek (Agyei & Voogt, 2012) toont aan 
dat leraren (in opleiding) die hebben deel-

genomen aan een professionaliseringstraject, 
waarbij TPACK als conceptueel kader wordt 
gebruikt om ict-rijke lessen te leren ontwer-
pen, vinden dat zij beter in staat zijn om ict 
in hun lespraktijk te integreren dan daarvoor 
het geval was. Dit beeld wordt bevestigd door 
lesobservaties. Een voorbeeld is het inzetten 
van spreadsheets (=technologie) in een les die 
als doel heeft het begrip kwadratische functie 
(=vakinhoud) te begrijpen en waar leerlingen 
worden uitgedaagd de vorm van de grafische 
weergave van de functie – een parabool – te 
voorspellen (=didactiek) (Agyei & Voogt, 2012). 
 Koehler en Mishra (2008) gaan ervan uit dat 
leraren zich ontwikkelen in de drie afzonderlijke 
kennisdomeinen, waarbij zij – door de relaties 
die zij leggen – als het ware nieuwe kennis-
domeinen bouwen. Daarom benoemen zij de 
overlap tussen TK en PK als TPK en tussen 
TK en CK als TCK. Uit recent vragenlijstonder-

Figuur 2:  
TPACK core, ofwel het hart van het model, 
integreert kennis uit drie domeinen: techno-
logische, vakinhoudelijke en pedagogische 
kennis (TPK, TCK en TPCK) en vormt zo een 
nieuw kennisdomein (Fisser et al., 2012).
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kennis maakt immers deel uit van hun PCK, 
hun vakdidactische kennis), maar niet over het 
benodigde repertoire beschikken om ict effectief 
te integreren in hun onderwijspraktijk. Door 
de T van TPACK te richten op nieuwe techno-
logie benadruk je dat het gaat om een nieuwe, 
relevante vorm van kennis, die nieuwe vragen 
oproept. Alleen al door zich deze vragen te stel-
len breiden leraren hun repertoire uit. 

Hoe wordt TPACK gemeten?
Er zijn twee typen instrumenten die gebruikt 
kunnen worden om vast te stellen of een docent 
TPACK ontwikkelt: zelfbeoordeling door middel 
van een vragenlijst en beoordeling op basis van 
prestatie. De meest gebruikte vragenlijst is die 
van Schmidt et al. (2009). Bij beoordeling op 
basis van prestatie is vaak sprake van een ru-
bric, waarmee een lessenplan van een docent 
of ontwikkeld materiaal wordt beoordeeld, of 
een les van een docent wordt geobserveerd. Er 

zoek van Fisser et al. (2012, 2013) blijkt echter 
dat leraren in de praktijk TPK, TCK en TPACK 
niet als aparte domeinen onderscheiden, maar 
het als één geheel zien. Dus kijkend naar de 
T-gerelateerde kennisdomeinen zijn uitein-
delijk maar twee domeinen teruggevonden: het 
oorspronkelijke TK enerzijds en de combinatie 
van TPK, TCK en TPACK. Fisser et al. (2012) 
duiden deze combinatie aan met ‘TPACK core’, 
ofwel het hart van het model (zie figuur 2). 
Deze resultaten wijzen erop dat het gebruik van 
technologie (conceptueel) weliswaar te onder-
scheiden is, maar dat het in de praktijk een 
geïntegreerd onderdeel is van de vakkennis en 
didactische vaardigheid van leraren.

Verschillende conceptuele  
invullingen van TPACK
Er is een aantal discussiepunten over de invul-
ling van het model. Een eerste punt betreft de 
K van Kennis. TPACK heeft alleen betrekking 
op de kennis en vaardigheden die leraren nodig 
hebben. Echter: of leraren ict integreren in hun 
onderwijspraktijk hangt ook af van hun opvattin-
gen over onderwijs, hun attitude en hun gevoel 
van bekwaamheid op het gebied van ict. Het is 
een optelsom die voor iedere leraar een andere 
uitkomst biedt. Maar het gevoel van wel of niet 
bekwaam te zijn blijkt een factor van betekenis. 
 Daarnaast zijn er verschillende op vattingen 
over de T van Technologie in het model.  
Koehler en Mishra zijn van mening dat het gaat 
over de T in de brede zin van het woord, van 
‘oude’ technologie (boek, krijtje, bord, et cetera) 
tot ‘nieuwe’ technologie (ict). Diverse auteurs 
pleiten er echter voor om de T toe te spitsen op 
ict, omdat leraren vaak wel weten hoe ze ‘oude’ 
technologie effectief kunnen gebruiken (die 

VOORBEELDEN  
VAN TK EN TPACK

TK (technologische kennis)
“Ik ken veel verschillende ict-toepassingen.”
“Ik kan mijn eigen ict-problemen oplossen.“

TPACK (integratie van ict)
“Ik weet hoe ik ict-toepassingen kan ge-
bruiken om concepten uit mijn vakgebied 
op een andere manier te presenteren aan 
mijn studenten.”
“Ik kan lessen geven waarbij ict, vak-
inhoud en didactiek op een goede manier 
zijn geïntegreerd.”

ontwikkelen van TPACK op de lerarenopleiding 
zijn er drie strategieën effectief (Polly et al. 
2010): (a) inzetten op begeleiding en opleiding 
van lerarenopleiders; (b)  de ontwikkeling van
TPACK koppelen aan stages van leraren-in-
opleiding, in nauwe samenwerking met stage-
begeleiders; (c)  een ict-rijk curriculum ontwikkelen
in kennisgemeenschappen van lerarenopleiders, 
leraren en leraren-in-opleiding. 

Deze strategieën voldoen aan de algemeen 
erkende basisprincipes van effectieve professio-
nalisering van leraren: werkplekleren, gedurende 
langere tijd, gericht op inhoud en de verbetering 
van het leren van leerlingen.

wordt vooral naar de fit gekeken: wordt de tech-
nologie effectief geïntegreerd in het (ge plande) 
onderwijs, zoals in het eerder genoemde voor-
beeld over het gebruik van spreadsheets. Het 
meten van TPACK op basis van prestatie is nog 
sterk in ontwikkeling.

Hoe kunnen leraren  
TPACK ontwikkelen?
TPACK leer je niet uit een boekje. Het zijn 
kennis en vaardigheden die een leraar 
(gaandeweg) zelf ontwikkelt. Bijvoorbeeld 
door actief betrokken te zijn of te worden bij 
het ontwerp en de implementatie van ict-rijke 
lessen (Voogt et al., 2013). Als het gaat om het 
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Wat we weten over  
TPACK
● TPACK staat voor de kennis en vaardigheden die leraren nodig heb-

ben om ict op een effectieve manier te integreren in hun onderwijs.
 
● Door leraren actief te betrekken bij het ontwerp en de implemen-

tatie van ict-rijke lessen ontwikkelen ze TPACK, omdat een derge-
lijke aanpak gebaseerd is op algemeen geldende principes voor 
effectieve professionalisering van leraren. 

● Leraren die TPACK hebben ontwikkeld kunnen beredeneerde 
keuzes maken over de inzet van ict in hun onderwijs; zij vinden 
zichzelf meer bekwaam en dat blijkt ook uit observaties van hun 
lespraktijk.

Meer weten?
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