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Inhoud

• Introductie: lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap

• Waarom impliciet leren

• Hoe kan het wel ?

– Foutloos leren

– Differentieel leren

– Analogie leren 

– Extern focus leren/dwangstelling 

• Praktijk Doen

– Nadenken

Wat willen we met bewegingsonderwijs?
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Het kind

Er wordt onvoldoende aangesloten bij het motorisch 

niveau van alle leerlingen 1,2,
Bronnen:

1. Breedveld, 2010µ; 2. Stegeman, 2007; 3. Van den Berghe, 2014.

Centrale uitgangspunten:

• Motorisch leren is taak- en omgevingspecifiek. 

• Motorisch leren is afhankelijk van waarneming voor, tijdens en na de beweging

• Motorisch leren is een aanpassing aan verandering van taak, omgeving of 

begeleiding

• Motorisch leren is afhankelijk van wat het kind wil en kan
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Wilson, Wood & Vine, 2009. onder stress trainen meer effect in spelsituaties

Wilson, Wood &Vine, 2009; Smidt & Lee, 2011

Beter motorisch leren?
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Waarom impliciet leren?

• Leren zonder dat er een beroep wordt gedaan op 

expliciete kennis (Masters, van der Kamp & Capio, 2013)

• Natuurlijke ontwikkeling

• Niet afhankelijk van werkgeheugen (Steenbergen, van der Kamp, 

Verneau, Jongbloed-Pereboom & Masters, 2010)

Impliciet leren in het bewegingsonderwijs

• 81,1% - 92,2% expliciete leermethoden (van Casteren, et al., 2015; van 

Boxtel et al., 2015)

• Gebrek aan kennis (80% onbekend met onderscheid)

• Voorkeur voor plaatje-praatje-daadje

• Gewenst onderzoek

• Effect van impliciet leren in groepen/klassen

• Effect van impliciet leren op ‘echte’ vaardigheden

Van der Kamp, Duivenvoorden, Kok & van Hilvoorde (2015)

Foutloos leren

Train wat je wilt trainen op niveau

Train foutloos, het hebben van succes is 
effectiever dan het meemaken van fouten

Bij foutloos leren is het effect groter en blijft beter behouden (Maxwell, Masters, & Kerr, 2001; Poolton, Masters, & Maxwell, 2005)

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving



4

Foutloos leren groep kreeg steeds grotere afstand (25-100)
Foutengroep steeds kleinere (200-100)

Onderzoek

Bij foutloos leren is het effect groter en blijft 
beter behouden (Maxwell, Masters, & Kerr, 2001; Poolton, Masters, & 

Maxwell, 2005)

Op eigen niveau

-Aanleren: keuze uit kijkwijzer/video

-Oefenen: keuze uit verschillende situaties

1.Afzet met 2 benen tegelijk

2.Handen op het begin van de kast

3.Knieën bij elkaar

4.Benen tussen de armen brengen

5.Benen tegelijk van achteren naar voren brengen

Toepassen

Differentieel leren
Lichaam leert meer van oefensituaties met 
meer en grotere contrasten.

Ander tijd materiaal afstand veld doel x keer tempo

Dribble
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Onderzoek WOLFGANG & SCHÖLLHORN et al., 2006
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Analogie leren

Gebruik maken van beeldspraak

– rond als een bal

– “hazensprongen”

– setshot mbv

“zwanenhals”- techniek

– recht als een plank 

– ……
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Onderzoek naar analogie leren, Liao & Masters 
(2001)

Onderzoek

Toepassen

• Tijdens cursus MRT 

• In leskaarten onbeperkt sportief

Cultuur-/persoonsafhankelijk

Externe focus

• Aanwijzingen gericht 

op het eigen lichaam 

(intern) of op het 

resultaat van de 

beweging (extern)
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Onderzoek (Zachry, Wulf, Mercer, & Bezodis, 2005; Wulf & Su, 2007)

• Basketbal setshot:

– Knowledge of performance (intern)

– Knowledge of result (extern)

• Resultaat

– KR groep: meer succes, efficienter
spiergebruik

• Conclusie: richten op resultaat is 
effectiever dan richten op proces! 
(Vooral bij meer gevorderde leerlingen)

Toepassen

• Ringzwaaien: “tadam”

• Hurksprong: “Vertel me hoeveel
vingers ik opsteek”

• Koprol: “Voorkom dat lintje valt”

• Basketbal: “Mik op de zwarte
rechthoek”

Dwangstellingen

• Via handige inrichting van de leeromgeving
kan zelflerend vermogen aangesproken
worden zonder expliciete instructies en 
kennisopbouw

• Radslag, hockeydoel, lopen

•
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Toepassing

Leskaarten Onbeperkt Sportief

• Kinderen met gedragsmatige of motorische 

problematiek

• Motoriek: basis = impliciet leren
– Foutloos leren

– Differentieel leren

– Analogie leren

– Externe focus

• 12 leerlijnen (SLO) (x 7 leskaarten)
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Leskaarten Onbeperkt Sportief

Promotie onderzoek

Wat kan de docent LO doen in de gymles als 

het gaat om impliciet leren?

“Implicit learning in children with low motor abilities”

Impliciet leren in de toekomst (onderzoek)

1. Relatie executieve functies en motorische vaardigheden;

2. Review effecten impliciete leerstrategieën;

3. Effect impliciete leerstrategie eenvoudig motorische 

vaardigheid (rol EF);

4. Effect impliciete leerstrategie complexe motorische 

vaardigheid (rol EF);

5. Interventie studie 

Met de praktijk!

- In de gymzaal

- Door de vakdocent

- Hanteerbaar

- Met het werkveld ontwikkeld
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DCD project

• Uitbreiding op de leskaarten

• Digitale leeromgeving

• Basis = impliciet leren

Beter motorisch leren?

Kind

-eigen doelen

-zelfregulatie

Aanbod

-op niveau

-foutloos

-differentieel

Leerkracht

-analogie 
leren

-feedback op 
resultaat

Omgeving

-
dwangstelling

-differentieel

Praktijk aan de slag

• Ervaren en aan de slag met werkbladen/App

• Zelf ontwikkelen van een nieuwe 

bewegingssituatie (longboarden)

• Uitwisselen
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Dank voor jullie aandacht!
Remo Mombarg (r.mombarg@pl.hanze.nl) 

Wouter de Groot (w.de.groot@pl.hanze.nl)


