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Wat doet 
veronon.nl

Training 
Op gebied van o.a. motorisch leren en 

trainersbegeleiding 

(bewegings)onderwijs 

Coaching 
Individueel en teams
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Programma

• 5 min Kennismaken 

• 25 min Theorie 

• Impliciet leren, diverse vormen.  

• Nieuwe inzichten in motorisch leren 

•  30 min Praktijk  

• Diverse opdrachten 

• 15 min pauze 

• 70 min praktijk 

• Diverse opdrachten 

• 20 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 (vandaag) 

• 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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Leren swurfen

Nieuwe vaardigheid 

Wat valt op? 

Waarom? 

Leerstijl? 

Expliciet t.o.v. impliciet 
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Wat kan je hier nu mee in de 
praktijk?

Bedenk en bespreek wat en hoe anders kan

Heb je daar voorbeelden van?

Hoe ga je dat aanpakken?
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Verplaatsen 
naar de zaal

Eventueel persoonlijke vragen beantwoorden
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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 trainer?

En als speler? 
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Pauze

Even bijkomen 

Ook belangrijk 

Zeker m.b.t. leren en aandacht
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Opdracht Analogie leren

Voorbeelden

Werk weer in 3-tallen.

Bedenk ieder een oefening 
met gebruik maken van 
analogie leren. Voorbeeld:  
“Sla alsof je iemand een 
oorveeg geeft”
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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 tennisser? 
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Opdracht differentieel leren

Verschillende Voorbeelden. 

Bedenk zelf en probeer uit 
in groepjes (wissel 
groepjes) verschillende 
vormen van differentieel 
leren
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Voordelen.  
Wat anders?

Wat ervaar je? 

Wat kan je hiermee? 

Op welke manier dan? 

Welke vragen zijn er nog?
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Externe Focus

Voorbeeld 

Waarom? 

Hoe? 

In groepjes? Wat werkt en wat 
niet of minder goed?
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Voordelen?

Hoe hiermee werken? 

Voordelen 

Nadelen? 

Praktisch?
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Terug naar zaaltje

Spullen opruimen en 
terug naar theorie ruimte 
verplaatsen.
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Discussie en vooruitblik

Wat heb je vandaag geleerd?

Wat kan je daar nu mee in je eigen 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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