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Inhoud

• Even voorstellen

• Waarom impliciet leren?

• Hoe zou dat kunnen?

– Foutloos leren

– Differentieel leren

– Analogie leren

– Extern focus leren/dwangstelling

• Praktijk

– Doen

– Creëren en uitproberen

• Terugkoppeling en afsluiting
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Even voorstellen

• Simon Leistra

– ALO (1999) & SEN (2010)

– Speciaal onderwijs

– Docent/onderzoeker ALO Groningen

• Wouter de Groot

– ALO (2007) & Bewegingswetenschappen (2009)

– Voortgezet onderwijs & onderzoek/advies

– Docent/onderzoeker ALO Groningen

Juist Gym!

Wat is de juiste manier?
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Beter motorisch leren?

Kind

Aanbod

LeerkrachtOmgeving

Waarom impliciet leren?

• Hoeveelheid instructie 
overload (werkgeheugen)

• Hoe complexer de 
taak/vaardigheid, hoe meer er 
gevraagd wordt van het 
werkgeheugen

• Lagere score werkgeheugen 
= lagere score op expliciet 
motorisch leren (Buszard, 2017)

• Werkgeheugen van kinderen 
nog sterk in ontwikkeling 
(Gathercole, 2004)
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Waarom impliciet leren?

• Minder goed kunnen plannen en uitvoeren van de beweging

• Voorspelling van de uitkomst van de beweging is van belang voor het 
bijsturen van de beweging

• Problemen in werkgeheugen (visueel ruimtelijk en auditief/phonologisch)

• Instructie speelt hierin een belangrijke rol

Waarom impliciet leren?

• Tegenhanger van “traditioneel leren”

• Niet afhankelijk van werkgeheugen (Steenbergen, van der Kamp, 
Verneau, Jongbloed-Pereboom & Masters, 2010)

• Leren zonder dat er een beroep wordt gedaan op 
expliciete kennis (Masters, van der Kamp & Capio, 2013)

• Natuurlijke ontwikkeling

Onderscheid: 

Mate waarin er een beroep gedaan wordt op de cognitie 
en daarbij bewuste kennis opdoen van de beweging.
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Impliciet leren

• Presteren onder druk (in spelvorm)

• Retentie

• Foutloos leren

• Differentieel leren

• Analogie leren 

• Extern focus leren/dwangstelling

3-4-2018

Impliciet leren in het bewegingsonderwijs

• 81,1% - 92,2% expliciete leermethoden / VSO minder 
gericht op motorisch leren dan VO (van Casteren, et al., 2015; van Boxtel et al., 

2015)

• Gebrek aan kennis (80% onbekend met onderscheid)

• Voorkeur voor praatje-plaatje-daadje

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

• Effect van impliciet leren in groepen/klassen

• Effect van impliciet leren op ‘echte’ vaardigheden
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Onderzoek

113-4-2018 Site Visit HMS RuG

Foutloos leren

123-4-2018
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Analogie leren

133-4-2018

“Doe alsof…”

Gebruik maken van 
beeldspraak

– rond als een bal

– “hazensprongen”

– setshot mbv

“zwanenhals”‐ techniek

– recht als een plank 

– ……

Differentieel leren

143-4-2018

Ander tijd materiaal afstand veld doel x keer tempo

Dribble
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Externe focus/dwangstelling

153-4-2018

• Ringzwaaien: “tadam”• Zonder geluid neerkomen• Koprol: “Voorkom dat lintje valt”• Basketbal: “Mik op de zwarte rechthoek”• …

Impliciet leren bij speciale doelgroepen

• Verstandelijke beperking: foutloos leren

• (Capio et al., 2013)

• Verstandelijke beperking: externe focus 

• (Chiviacowsky et al., 2013) 

• ADHD: externe focus 

• (Saemi et al., 2013)

• Cerebrale Parese: foutloos leren

• (Abswoude, van et. al., 2015)

• Autisme Spectrum Stoornis: externe focus 

• (Samsudin et al., 2017; Tse et al., 2017)
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Beter motorisch leren?

Kind

Aanbod

‐foutloos

‐differentieel

Leerkracht

‐analogie 
leren

‐feedback op 
resultaat (EF)

Omgeving

‐
EF/dwangstell

ing

‐differentieel

Praktijk aan de slag

• Ervaren voorbeeld judo

• Zelf ontwikkelen van een nieuwe 
bewegingssituatie (tennis)

• Uitwisselen
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Dank voor jullie aandacht!
Simon Leistra (s.l.leistra@pl.hanze.nl) 

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


