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Programma

• 5 min Kennismaken 

• 15 min Theorie 

• 30 min Praktijk opdracht dwangstellingen  en externe focus 

• 10 min Terugkoppelen praktijk opdracht 

• 30 min Praktijk opdracht analogie leren 

• 10 min Terug koppelen praktijk opdracht 

• 10 min Discussie en vooruitblik 

• 5 min Afronding en evaluatie.
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Motorisch leren
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Motorisch leren is bewegingMotorisch leren is beweging
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Old school motorisch leren 
(expliciet leren)
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New school motorisch leren 
(impliciet leren)

• Leren met externe focus (vandaag) 

• Differentieel leren 

• Observerend leren 

• Analogie leren (vandaag) 

• Dwangstelling leren (vandaag) 

• Foutloos leren 

• Random leren
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Video 

Verschil expliciet/impliciet leren
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Opdracht dwangstellingen in 
3-tallen

Geef 10 minuten training waarbij je een 
of meer dwangstellingen gebruikt.

Beperk je tot maximaal 2 oefeningen

Wat doe je en wat zeg je en wat zeg je 
niet?

Nr 1 geeft training 
Nr 2 voert training uit 

Nr 3 observeert 

Na 10 minuten wisselen van functie. 
Noteer voordelen dwangstellingen.
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Voordelen top 5
Wat heb je tot nu toe 

ervaren?

Wat doe je anders?

Hoe dan anders?

Wat ervaar je als instructeur?

En als skier? 
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Opdracht Analogie leren

Werk weer in 3-tallen.

Bedenk ieder een oefening 
met gebruik maken van 
analogie leren. Voorbeeld:  
“Maak een bocht alsof je 
over hete kolen glijdt”
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Voordelen top 5
Wat heb je tot nu toe 

ervaren?

Wat doe je anders?

Hoe dan anders?

Wat ervaar je als instructeur?

En als skier? 
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Discussie en vooruitblik

Wat heb je vandaag geleerd?

Wat kan je daar nu mee in je eigen lesgeef praktijk? Wat ga je anders doen?

Vervolg workshop?

• Leervoorstel (1)

• Foutloos leren (2)

• Differentieel leren (2)

• Observerend leren (2)

• Random leren (2)

• Leerstijlen (3)

• Communicatie/persoon (3)
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Evaluatie

Hoeveel heb je geleerd op schaal van 1-10? 

Hoe heb je de samenwerking met mij ervaren op 
schaal van 1-10? 

Op schaal van 1-10 hoe goed heb je kunnen 
samenwerken vandaag? 

Op schaal van 1-10 hoe graag zou je meer willen 
leren over deze onderwerpen? 
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Bedankt voor jullie aandacht
06-55233382
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