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Recente inzichten over motorisch leren: consequenties 
1. Sportdeelname vermindert 
2. Nieuwe inzichten voor de didactische driehoek 
3. Zelf aan de slag  
4. Delen en vragen 

INHOUD 



Meervoudig 
bewegings 
bekwaam 

Bewegen 

Cognitie 
Leefstijl 

Participatie 

Belangrijkste voorspeller van 
sportdeelname nu en later is 
vaardigheid en plezier (Faigenbaum & 
Myer, 2012) 
 
 

SPORTDEELNAME 
VERMINDERT….. 



Motorisch leren: toenemende adaptatie van neurologische 
processen 

  
 Kwantitatieve eisen 
 3 maal per week oefenmogelijkheid 
 Veel en intensief oefenen 

 
 Kwalitatieve eisen 

 
 

 

CONSEQUENTIES? 



 

DIDACTISCHE DRIEHOEK: OPVATTINGEN 

Bewegingssituatie: leren zonder druk is meest effectief 
 

Leerling 
Leerlingen volgen ídeaal 

bewegingspatroon 
 

Taak 
van fouten leer je het meest & 

inslijpen door herhaling 

Leerkracht 
aanwijzingen over bewegingsuitvoering 

zijn onmisbaar 
 



Bewegingssituatie 
 

Leerling 

Taak 

Leerkracht 



 
Train wat je wilt trainen op niveau 
Train foutloos, het hebben van 
succes is effectiever dan het 
meemaken van fouten 

 
 

Bewegingssituatie 
 

Kind 
 

Taak 

Begeleider 

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

 



Bij foutloos leren is het effect groter en 
blijft beter behouden ( M a x w e l l ,  M a s t e rs ,  &  Ke r r,  
2 0 0 1 ;  Po o l t o n ,  M a s t e rs ,  &  M a x w e l l ,  2 0 0 5 )  

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



IMPLICIET LEREN 

wisselende situaties 

Toename 
adaptief 

vermogen 
motorisch 

programma 

 
Benodigde 
Beweging 

Oefening in 
verschillende  

situaties 

Sporter 



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

 

10 

Ander tijd materiaal afstand veld doel x keer tempo 

Dribble 





 
Bewegingssituatie 
 

Leerling 

Taak 

Leerkracht 
 



Motorisch leren is taak- en situatiespecifiek 

 
 
 SITUATIE 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
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klassiek onder druk

Trainen klassiek of spelecht 
1e meting

2e meting

nameting

nameting
stress

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



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

 
 Radslag, hockeydoel, lopen 

 
 



Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 



 Leren van leerlingen is effectiever als: 
 Leerling zelf het leren stuurt 
 Leerling eigen ideale bewegingspatroon 

uitvoert  
Voorbeelden: 
  Two-handed bowler 
  Speerwerpen  

 

  

KIND 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 



Zelfsturing van de 
leerling 
 
 De sporter is zelfverantwoordelijk voor 

zijn eigen leerproces… 
Doelen stellen 
Plan + tijdpad 
Motivatie 
Reflecteren 

 
 
 
 

 

  

Doel 

Plan 

Uitvoering 

Resultaat 

Aanpassing 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 



Onderzoek naar zelfsturing versus 
oefenen (Chest - pas s  Ko love lon is ,  e ,a ,  2012)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultaat bij  “zelfsturende” leerlingen beter dan 
bij  “alleen maar oefenende” leerlingen  
 
 
Verschillende vormen  van zelfsturing 
 
 Oefenen+ Feedback o.b.v. video / Ipad 
 Oefenen+Jezelf feedback geven  
 Oefenen+Elkaar feedback geven  
 Oefenen 

 
 

 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=chest+pass+basketball+teaching+points&source=images&cd=&cad=rja&docid=VYgVGI5zZLyrXM&tbnid=rqla8wWBnY9tVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://shelf3d.com/Search/Basketball+Drills+PlayListIDPL4CB50C0186A6D9F7&ei=0cCxUdf8O-r60gXro4DIDQ&bvm=bv.47534661,d.d2k&psig=AFQjCNERoolqXck83h7a4BnmTr-UkYEX7g&ust=1370690042726530


 
 
 

 



MOTIVATIE – ZELFDETERMINATIE THEORIE 
 

 
 
 

Autonomie 

Competentie 

Relatie 

Intrinsieke 
Motivatie 

Autonomie  
support 

Competentie 
support 

Betrokkenheid 

Gedrag 

Docent Kind 



De docent…  Les Aandachtspunten 
Autonomie support 

1 Stelt vragen aan de leerlingen over hun interesses, 
wensen, etc.  

2 Geeft keuzemogelijkheden aan de leerlingen. 

3 Geeft leerlingen eigen verantwoordelijkheid binnen 
activiteiten en spreekt ze daarop aan 

4 Geeft leerlingen de mogelijkheid om te experimenten, 
te oefenen, zelf problemen op te lossen, zonder dat de 
leerkracht bijstuurt.  

5 Geeft uitleg/redenen (een rationele) voor gemaakte 
afspraken, handelingen of voor het uitvoeren van 
bepaalde activiteiten 

VOORBEELD 
LEERKRACHTVAARDIGHEDEN 



 
Verschillende vormen  van zelfsturing 
 

Aanleren 
 Gebruik van stappenwijzers (kijkwijzers) 
 Gebruik van vragen door begeleider   
 Gebruik van nadoen (imiteren) 
 
Oefenen 
 Zelf kiezen van niveau 
 Zelf kiezen van oefening 
 Zelf kiezen van oefensituatie 
 
Feedback 
 Oefenen+ Feedback o.b.v. video / Ipad 
 Oefenen+ Jezelf feedback geven  
 Oefenen+ Elkaar feedback geven  

 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=El-W5_aGvUHOfM&tbnid=G74iDBmyKCMJIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pocket-lint.com/news/125769-best-ipad-air-apps-all-the-ipad-apps-you-just-can-t-live-without&ei=n45vU-2oC8OVPKjVgZAH&psig=AFQjCNFiS_4hGNZNFkFG7HiUGBb0t7TCEg&ust=1399906217854348


  lessenreeksen judo en floorball 
 Keuzemogelijkheden voor leerlingen: 3 niveaus 
 Leskaarten  
 Ondersteunend leerkrachtgedrag 

 
 Audio-opnamen 
 Interviews leerlingen en docenten  

 
 

 Bewustwording docenten over andere rol als lesgever 
 Ervaringen van leerlingen wisselend; 
 ervaren zelfstandigheid  
 ervaren veranderende rol van docent 
 Lessen floorbaal geschikter dan judo 

 

PILOT SPORTPLEIN GRONINGEN 
ZELFREGULATIE IN HET VMBO: 
 



Gevolg voor rol docent: 
 Sluit aan bij keuzes/wensen van ll’n 
 Vragen stellen i.p.v. oplossingen geven 
 Heb hoge verwachtingen van ll’n 
 Zorg voor prikkelende uitdagende 

omgeving 
 
 

PRAKTIJK 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 



 Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 



Instructie en feedback geven: 
 
 Gericht op resultaat: Knowledge of Result (KR) 
 Gericht op proces : Knowledge of Performance 

(KP) 
 
 Feedback op resultaat is effectiever dan op 

proces 
 Externe focus is effectiever interne focus  

 Mik op het rechthoekje boven de ring 
 Tweetellen ritme   “Ta-dam” 

 
 
 

 

LEERKRACH
T 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 



 
 
 

 Basketbal setshot: 
 Knowledge of performance 
 Knowledge of result 

 
 Resultaat 
 KR groep: meer succes, efficienter 

spiergebruik 
 

 Conclusie: richten op resultaat is effectiever 
dan richten op proces! Vooral bij  meer 
gevorderde leerlingen. 
 

 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 

Onderzoek naar KP en KR 
Zachry, Wulf, Mercer, & Bezodis, 2005 

Yi-Ching Peh a, Chowa, & Davids, 2011: kritische kanttekening 



Analoge aanwijzingen  
 
Gebruik maken van beeldspraak 
  rond als een bal 
  “hazensprongen” 
  setshot mbv  
   “zwanenhals”- techniek 
  recht als een plank  
…… 

 
 

 
Wat is een aanwijzing bij? 
Salto 
Hurksprong 

 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=set+shot+basketball&source=images&cd=&cad=rja&docid=uJUkf91hCeZJbM&tbnid=NpNCBg61Jr5dnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tennis.about.com/od/instruction/ss/othersportssbs_7.htm&ei=xOC0UcbpK-Wg0QWPtYHgCg&bvm=bv.47534661,d.d2k&psig=AFQjCNFtQirM-hUr2GjrLL_efF9NPMm8ew&ust=1370894489163287


  
        

 
  

        
       

       
         
       

 
         

 
   

          
    

Onderzoek naar analogie 
leren, Liao  & Masters (2001) 

Bewegingssituatie 
 

Leerling 
 

Taak 

Leerkracht 
 



         Samenvatting 

SAMENVATT
ING 

Bewegingssituatie 
-differentieel leren 
-dwangstellingen 
 

Leerling 
-eigen doelen kiezen 

-zelfregistratie via bv video 
 

Taak 
-op niveau 
-foutloos 

Leerkracht 
-kennis van resultaat 

-analogie leren 
 



WERKOPDRACHT 

 
-10 min bedenken 
-10 min wisselen met een andere groep 
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