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Impliciet leren voor 

kinderen met bewegingsachterstanden

Remo Mombarg & Wouter de Groot

7 april 2017

Voordat we “beginnen”

Inhoud
Deel 1: impliciet leren voor kinderen met motorische achterstanden 

Deel 2: zelfstandig leren voor kinderen met DCD

Impliciet leren voor kinderen met motorische achterstanden

• Waarom impliciet leren

• Hoe zou het kunnen?

– Foutloos leren

– Differentieel leren

– Analogie leren 

– Extern focus leren/dwangstelling 

• Praktijk (doen en/of nadenken)

– …over toepassing van deze vormen
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Wat willen we met bewegingsonderwijs?

Sport

Vaardigheid

Motivatie

Gedrag

Sport

Deelname

Sport

Gezondheid

Cognitie

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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klassiek onder druk

Trainen klassiek of spelecht
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nameting

nameting
stress

Wilson, Wood & Vine, 2009. onder stress trainen meer effect in spelsituaties

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

Beter motorisch leren?

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving
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Waarom impliciet leren?

• Tegenhanger van “traditioneel 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)

Onderscheid: 

Mate waarin er een beroep gedaan wordt op de cognitie en daarbij 

bewuste kennis opdoen van de beweging.

Impliciet leren

• Presteren onder druk (in spelvorm)

• Retentie

• Foutloos leren

• Differentieel leren

• Analogie leren 

• Extern focus leren/dwangstelling

5-4-2017

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

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

Ander tijd materiaal afstand veld doel x keer tempo

Dribble

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

Onderzoek
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Passingscores soccer

Tradit Different

Wolfgang & Schöllhorn et al., 2006 / Henz & Schöllhorn, 2016

Toepassen Analogie leren

Gebruik maken van beeldspraak

– rond als een bal

– “hazensprongen”

– setshot mbv

“zwanenhals”- techniek

– recht als een plank 

– ……

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

“Doe alsof…”

Onderzoek naar analogie leren, Liao & Masters 
(2001)

Onderzoek Toepassen

• Tijdens cursus MRT 

• In leskaarten onbeperkt sportief

Cultuur-/persoonsafhankelijk
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Externe focus

• Aanwijzingen gericht 

op het eigen lichaam 

(intern) of op het 

resultaat van de 

beweging (extern)

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

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

•

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

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 werkgeheugen en motorische vaardigheden;

2. Review effecten impliciete leerstrategieën;

3. Effect impliciete leerstrategie eenvoudig motorische 

vaardigheid (rol WM);

4. Effect impliciete leerstrategie complexe motorische 

vaardigheid (rol WM);

5. Interventie studie 

Met de praktijk!

- In de gymzaal

- Door de vakdocent

- Hanteerbaar

- Met het werkveld ontwikkeld

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 voorbeeld balans

• Ervaren en aan de slag met werkbladen

– Video en aan de slag met werkblad

– Zelf ontwikkelen van een nieuwe bewegingssituatie 

(longboarden)

• Uitwisselen
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Deel 2
Zelfstandig sporten in de les

Inhoud

• Wat is er aan de hand?

• De huidige oplossing voldoet niet

• Wat moet er dan anders

– Behoefte van kinderen

– Opdracht aan de leerkracht

– Ander aanbod

– Andere omgeving

• Wat kan je nu al doen: help mee om een oplossing te bedenken 

voor Goalkeeper (VO) of Sportieve Gezonde School (BO)
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Wat willen we met beweging?

Sport

Vaardigheid

Beleving

Zelfregulatie

Sport

Deelname

Sport

Gezondheid

Cognitie
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Ga uit van het kind

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

De leerling
Er wordt onvoldoende aangesloten bij de behoefte en 

het niveau van alle leerlingen 1, 2

Kinderen die meer mogen kiezen en zich meer 

gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd 3

“ik ga graag naar de gymles”  % ? 

Vaak falen

Negatieve 
reacties

Faalangst

Vermijdings
gedrag

Motorische 
problemen

Minder actief
Minder zelfwaardering
Minder participatie

Active learning

Kenmerk

• De leerling is zelfverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Je leert de 
sporter eigenlijk beter te leren.

• Motivatie is de sleutel voor het in gang houden en blijven van het 
leerproces

• Voorbeelden

– zelf laten kiezen van de vaardigheid

– zelfregistratie door video

– strategiekaarten

– vragenderwijs lesgeven

Doel

Plan

Uitvoering

Resultaat

Aanpassing

Sportbouwer voor jongeren kinderen

465-4-2017

GOALKEEPER: Zelfregulatie

5-4-2017 47

~de mate waarin een individu in staat is om zelfstandig, 
doelbewust en efficiënt te leren door het gebruik van 
verschillende vaardigheden₁(Jonker, 2011; Zimmerman, 2006) 

3 niveaus

5-4-2017
Zelfregulatie vmbo
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• Meer zelfsturing door het kind

• Aanpassen aan het (speciale) kind (niveau en motief)

• Veel verschillende mogelijkheden in een zaal!

• Plekken om zelfstandig te sporten

• Koppeling verschillende leefwerelden van het kind

Gewenst De leerkracht

Van directe instructie naar meer impliciet leren
(Steenbergen& Wulf, 2010)

Meer begeleide zelfsturing geeft 

meer motivatie.♂51%  ♀43%
(Van Aart, 2016; Deci & Ryan,1985; Minnaert, 2010)

Resultaat audio opnames, project goalkeeper
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Verwijzingen naar
leskaarten

Complimenten Stimuleren
zelfregulatie

Vraaggestuurde
instructie

Directe instructie

Opmerkingen van de docenten, 2e les

interventie controle

Goalkeeper!

Onderdeel  Geel Groen Blauw Mijn plan (minuten dat ik 
aan het doel moet werken) 

 
Boarden 

Start     

Doel!     

 
Board balance 

Start     

Doel!     

 

 
Tricks 

Start     

Doel!     

 

Goalkeeper: Longboarden
Maak een vliegende 

start. Je geeft het 
longboard een zetje. 

Probeer nu op het 
rollende board te 

springen en te starten. 
Begin langzaam en 

doe het steeds sneller.

Zet rustig  af.  
Verplaats je gewicht 
naar voren en maak 

een 180.  

Op twee van de vier 
pylonen ligt een tennisbal. 
Wanneer je een pylon met 

de tennisbal passeert 
neem je de bal

Je zet één keer af. 
Probeer het longboard 
door bochtjes te maken 
op gang te houden. Zet 
een pylon bij je afstand 

en probeer het de 
volgende keer te 

verbreken.

Je longboard ligt stil.
Probeer een rondje te draaien op 

het board.
Probeer van voor naar achter te 

lopen en weer terug.
Zet een voet voor en een voet 

achter,  duw met je tenen en dan 
met je hakken zodat je board 

heen en weer gaat.

Ga naast elkaar staan met ieder 
een longboard. Je mag één keer 

afzetten voor de aangegeven 
streep. Wie komt het verst?

Er is een vierkant uitgezet. Rij 2 
minuten  rondjes  op  het 

longboard.  Je mag links-om of 
rechts-om boarden.

Zet af en probeer van pylon naar 
pylon te boarden. Pylonnen staan 
ongeveer 12 meter uit elkaar. Om 

te remmen spring je van het 
board. Oefen 2 minuten lang

Maak een vierkant  (5 
bij 5 meter). Rij een 

rondje om het vierkant 
en laat de tijd bij 

houden door je buddy. 
Probeer de volgende 
ronde  sneller te zijn!  
Hoe zit het met je tijd 
wanneer je de andere 

kant op board? 

Zet rustig af. Probeer 
jezelf naar voren te 

verplaatsen op het board 
en weer naar achteren. 

Kun je de voorkant van je 
board laten stijgeren?

Op twee van de vier pylonnen
ligt een volleybal bal. 

Wanneer je een pylon met de 
volleybal passeert neem je de 

bal mee en leg je bal op de 
mat. Hoeveel rondjes kun je 

maken in twee minuten 
zonder dat de bal valt?

Maak van Pylonnen een 
slalom parcours. 

Probeer het parcours af 
te leggen en op je 

longboard te blijven 
staan. Om te  remmen 
sleep je met achterste 
been over de grond. 

Oefen 2 minuten

Longboard rijden
Tricks

Tricks

Tricks

Board balance

Board balance

Tricks

Board balance
Board balance
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Keuzeoefenstof op basis van een app

Titel presentatie aanpassen  55

Voorbeeld met buddy: ga naast elkaar staan met ieder een longboard. Je 
mag één keer afzetten voor de aangegeven streep. Wie komt het verst?

Praktijk
Probeer poster van longboarden uit

Maak van basketbal nu zelf een poster

• Sluit aan bij keuzes van het kind

• Wat is nu belangrijk

• Wat levert succes op

• Laat kiezen uit uitdagende doelen:

Zichtbaar resultaat, eigen oplossing, tijd, 


