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Wat staat er 
op het menu

Introductie (10 min) 

• Voorstellen

• Doel van deze webinar

Motorisch leren (20 min)  

• Toelichting op de verschillende aanpakken

• Werkvorm o.b.v. casuïstiek 

• Terugkoppeling 

Gedragsmatig leren (20 min) 

• Gedragsmatig leren in de sportles

• Samenhang motorisch en gedragsmatig leren

Afsluiting (5 min)



Drie 
invalshoeken

Onvoldoende coördinatie;

(neurale) rijpings-theorie (Gesel, 1945)

Onvoldoende basale vaardigheden;

schema-theorie (Fitts & Posner,1967 & Schmidt,1975)

Kinderen met onvoldoende 
gedragsvaardigheden;

Dynamische systeemtheorie, ecologische 
theorie (Henderson & Sudgen, 2003)

D
rie

in
valsh

o
eken



Impliciet versus 
expliciet leren

Voornaamste doel
Omzeilen denkprocessen 

Foutloos 
leren

Kind heeft succes nodig

Train foutloos, het 
hebben van succes is 
effectiever dan het 

meemaken van fouten 

Differentieel 
leren

Kind heeft variatie in 
opdrachten nodig

Lichaam leert meer van 
oefensituaties met meer 
en grotere contrasten.

Externe 
focus / 

analogie

Kind heeft een 
“beeld/voorstelling” 

nodig 



Rijpingstheorie: neurologische aansturing

Van hoofd naar voeten
Van binnen naar buiten
Van algemeen naar specifieke gedetailleerde aansturing van spieren
Van gescheiden naar gecombineerde beweging: hierarchische integratie



Opdracht 

Oefenvormen bedenken voor deze jongens

Opdracht 

• Omschrijf kort de oefening en geef aan welke  
leerstrategie jullie toepassen en hoe jullie dat doen.

• Je wilt in dit stadium dat er geen bij-bewegingen meer 
plaatsvinden.

Organisatie

• Groepen van drie

• 12 min

• Ga naar 
https://padlet.com/arjan_pruim/lojj8ejc36iem71l

• Overleg met je drietal en vul maar aan!

https://padlet.com/arjan_pruim/lojj8ejc36iem71l


Vanuit 
gedragsmatig 
perspectief

Mogelijke reacties van deze leerlingen als het moeilijk blijft? 



Kind faalt

Negatieve 
reacties

Faalangst

Vermijden

Zwakke
motoriek

Verminderde 

gezondheid & 

zelfvertrouwen

Verminderde 

participatie

Widening Gap, Skinner & Piek, 2001



Hoe dan wel? Kind 

Vaardigheid 
gedrag 

zelfregulatie

Taak 

Niveau
Behoefte 
Prikkels  

Leerkracht

Voorbereiden
De-escaleren

Omgeving

Structuur 
Ruimte



Wat kinderen 
gedragsmatig allemaal 
moeten kunnen in de 

les

Op je beurt wachten

Zelfstandig werken

Iets weigeren

Onderhandelen 

? 



Gedrags-
vaardigheden

wat maakt het 
moeilijk/makkelijk

Doel van de opdracht 

(alleen, samen, tegen elkaar)

Benodigde gedragsvaardigheden 

(weinig, basaal, veel complex)

Situatie 

(herkenbaar, concreet, wisselend, abstract) 

Omgevingsfactoren 

Persoonsfactoren 



Voorbeelden 
van gedrags-
vaardigheden

Het arrangement  

• Onder begeleiding een veilig bewegingsarrangement helpen inrichten

• Herstellen en aanpassen van arrangement

Regels

• Handelen volgens afgesproken regels

• Afspraken maken over team-groepsindeling

• verdelen en wisselen van taken en functies

• Hulpverlenen bij een activiteit

Reflecteren  

• Reflecteren op het eigen (bewegings)handelen en reflecteren op de 
activiteit

• Een inschatting maken van eigen bewegingsmogelijkheden

• Stimuleren en coachen van anderen

Reguleren

• Reguleren van eigen emoties 



Voorbeeld;
Emoties

(regulatie) 
is best complex

Onderscheiden van verschillende emoties (4 B’s) 

Herkennen eigen emoties met hulp 

Herkennen eigen emoties (achteraf en tijdens)

Herkennen eigen emoties en uitvoeren passende 
handeling met hulp

Herkennen eigen emoties en zelf een passende 
handeling uitvoeren (dus alternatieven hebben)

Herkennen emoties van de ander 



Zelfregulatie op gedrag (je wilt het ze immers aanleren)
Cognitief leren; (cognities zijn gedachten) inzicht verkrijgen in eigen gedrag/ aanleren eigen/nieuwe strategieën 



Zelfregulatie op (motorische)vaardigheid

16

Vooraf
• Wat kan ik al?
• Is het haalbaar? 
• Hulp of aanpassing nodig?
• Hoe leer ik het meest?
Tijdens
• Aanpassen van situatie
• Werkt het?
Achteraf
• Achteraf evalueren van aanpak en plan 

voor vervolg



(foutloos)
Gedrags-

vaardigheden 
leren 

De oefening moet (met ondersteuning) net haalbaar zijn 

Gedragsvaardigheden vaak moeilijker met meerdere mensen (tegen gesteld 
belang); Voorbeeld van een opbouw; Alleen spelen, parallel spelen, samen spelen, 
tegen elkaar (Lancy & Grove, 2011)

Zorg voor succeservaringen. (veel faalervaringen is meer vrees voor 
verantwoordelijke taken). Je wilt dat ze nieuwe situaties willen en durven 
ontdekken



Belonen van gewenst gedrag op gedrag (je wilt het ze immers
aanleren)

Conditioneren; Belonen (straffen) en gewenning aan omgeving 



Inrichten van 
de omgeving

Situatie/omgeving

• looproute, start finish? Zijn er bots/drukke banen?

• organisatie lesgewrichten (voorkom niet ingevulde 
tijd). 

• Pendelen tussen structuur en vrijheid. Uitgaande van 
het kind 



Leerkracht 
Voorbereiden en 

de-escaleren

Leerkracht (je bent misschien wel 
het belangrijkste instrument)

• Hoe maak je contact en geef je 
erkenning?

• Waarin werk je preventief?

• Ben je consequent (waar zit de grens?)

• Gewenst gedrag leef je voor 

• Opbouwen van vertrouwen

• Structuur in leerkrachtgedrag (houding, 
duidelijk, voorspelbaar, consequent)



1) Taak; 
aanpassing/opbouw voor het 
tikspel. 
2) Leerling;
zelfregulerend; met focus op 
succeservaring. 
3) Leerkracht; 
Hoe ga je ondersteunen?

Wat kan er anders? 



Tips 

Competentie (gevoel van kunnen) 

• Creëer succesmomenten (alleen, samen, tegen) & visualiseer gedragsvaardigheden 

• Nieuwe gedragsvaardigheden leer je aan als het probleemgedrag er niet is (cognitief 
vermogen daalt als iemand boos is).

Autonomie (gevoel van zelf mogen kiezen/sturen)

• Je biedt keuze waar mogelijk; volgorde van oefenen/keuze uit oefeningen/keuze uit 
wijze van uitvoering/keuze van maatje/inspraak bij leerdoel (keus uit twee is ook een 
keus)

• In samenspraak regels en afspraken maken (kies waar de mate van sturing)

• Neem kinderen mee in je verwachtingen en maak het belang van leerdoelen helder. 

Relatie (gevoel van erbij horen zowel klas als leerkracht)

• Eerst contact leggen later corrigeren 

• Corrigeer van dichtbij complimenteer van veraf

• Van strijden naar helpen

• Intervenieer met een lange termijn perspectief

• Relaties herstellen en bied structuur na een conflict 

• Werk aan alternatieven om te corrigeren (humor, non-verbaal, afleiden).




