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In deze module gaan we in op het verschil tussen lineaire- en non-lineaire opvattingen van               
motorisch leren. Niet toevallig is dat ook het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek aan de              
faculteit Bewegingswetenschappen. We starten met een vragenlijst en gaan duiken daarna           
in de theorie en voorbeelden. We eindigen weer met een vragenlijst. 
 
Theorie 
 
Welke tools hebben we om schaats-vaardigheid aan te leren? 
 

● voorbeeld geven 
● zelf uit laten vinden 
● dwingende situatie creëren 
● beperkingen opleggen 
● aanwijzing geven 
● vertellen hoe het moet 
● in de goede houding duwen 

 
Waarnemen-actie-motorische leertheorieën 
 
Hoe motorisch leren te begrijpen en te karakteriseren? 

- Als automatisering? Van onbewust onbekwaam ==> bewust onbekwaam ⇒ bewust          
bekwaam ==> onbewust bekwaam? 
 

Eén vorm van inslijpen van motorprogramma’s(robot) 
 

- Als het optimaliseren van motorische programma's? Steeds beter de ideale techniek           
uitvoeren. 

 

 



 
- Als een verandering in hoe de wereld wordt waargenomen?  

 
Directe actie op waarnemen, zonder bewuste inmenging motorisch leren door beter           
waar te nemen en niet door het met gebruik van je brein te leren. 
 

- Als een toename van het aanpassingsvermogen? Een filmpje: 
 

 
 
Ons systeem heeft meerdere manieren van leren. Wat soms betekent: als je een nieuwe              
vaardigheid leert, je een andere vaardigheid verliest. Hoe beter je iets kunt, hoe minder              
gevoelig deze vaardigheid is voor verstoringen. 
 
Hoe motorisch leren te bevorderen? 

- Het manipuleren van instructies en feedback  

 
Een prachtig voorbeeld van de nadelen van expliciet/lineair leren. Precies vertellen hoe het             
moet vanuit de instructeur. Meesterlijk filmpje. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0
https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0
https://www.youtube.com/watch?v=txfHVG3ioAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=txfHVG3ioAs&feature=youtu.be


 
- Het manipuleren van variatie in de praktijk 

Uitdoven van reactie op prikkels. 
 

- De rol van observatie 
Focus van attentie 
Verbeteren van perceptie (ooglapje Chris) 
 
Twee opvattingen 
Als we heel zwart wit kijken, zijn er twee opvattingen over het aanleren van bewegingen. 
 

1. De lineaire opvatting: 
Een lineair causaal verband tussen oorzaak en gevolg waarbij een vaardigheid geleidelijk            
wordt verworven door een lineaire opbouw van de moeilijkheidsgraad, herhaling van de te             
verwerven vaardigheid (oefeningen) en veel gebruik van expliciete aanwijzingen. Er wordt           
gewerkt met een ideaal technische uitvoering. 

2. De non-lineaire opvatting: 
Een passende pedagogische aanpak om de pupillen effectief bij het leerproces te betrekken,             
zodat er met individuele verschillen beter rekening gehouden kan worden en complexe en             
niet-lineaire interacties tussen beperkingen tijdens het aanleren van bewegingsvaardigheden         
kunnen worden opgevangen. Door middel van manipulatie van de oefensituatie, vergroten           
van de bewegings-variabiliteit, het tot stand brengen van sterke informatie-actie          
koppelingen, het aanpassen van aandachtsfocus-instructies van intern naar extern. Dit alles           
dus zonder ideaal techniek uitvoering. 
 
 

 
 

 



 
 
 
Vervolgens hebben we de tools die ons als instructeur ter beschikking staan geplaatst op              
een schaal tussen lineair en non-lineair aanleren van vaardigheden. 
 
Tot slot de vragenlijst: 
 

 

helemaal 
mee 
oneens oneens neutraal eens 

helemaal 
mee 
eens Score 

Gebruik maken van materiaal    
is een goede manier om     
schaatsen aan te leren.      aflopend 

Er is een ideale    
schaatstechniek en de   
absolute topschaatsers  
benaderen die techniek.      oplopend 

Het is prettig als schaatsers     
aangeven wat jouw opdracht    
met ze doet. Ook als het           aflopend 

 



anders is dan jij bedoeld had. 

Je bent er als trainer om de       
enige ideale techniek aan te     
leren.      oplopend 

Jouw schema’s zijn belangrijk    
om beter te gaan schaatsen.      oplopend 

Als trainer weet jij vooraf niet      
wat de beste techniek is voor      
je cursisten.      aflopend 

Je geeft ook opdrachten    
waarvan je vooraf nog niet     
weet hoe de cursisten er     
technisch van gaan   
schaatsen.      aflopend 

Het is belangrijk om expliciete     
aanwijzingen te geven op de     
details van de   
schaatstechniek.      oplopend 

Voor iedere cursist is er een      
andere techniek.      aflopend 

Je gebruikt nogal eens    
situaties die je cursisten    
dwingen tot  
bewegings-oplossingen.      aflopend 

       

     totaal  

 
 

 


