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Bij impliciet leren worden bewegings-

handelingen cq. motorische vaardighe-

den geoefend zonder dat er expliciete, 

verwoordbare kennis wordt vergaard 

over de precieze uitvoering van de 

beweging.1-3

Voordelen
Impliciet motorisch leren heeft drie 

belangrijke eigenschappen die van 

groot belang kunnen zijn voor sporters 

en voor ‘high risk performers’, zoals 

politieagenten:

1. Ten eerste blijken impliciet aange-

leerde vaardigheden beter bestand 

tegen stressvolle omstandigheden;1-6

2. Een tweede belangrijk gegeven is 

dat impliciet geleerde vaardigheden 

minder beroep doen op het werk-

geheugen.5,7 Meer ruimte in het 

werkgeheugen betekent meer ruimte 

voor tactische overwegingen en het 

nemen van beslissingen. Voor de 

kickbokser en de politieagent, maar 

bijvoorbeeld ook voor spelsporters, 

is dit van groot belang;

3. Een derde veelbelovend gegeven is 

de relatie tussen (lokale) spierver-

moeidheid en vormen van impli-

ciet leren. Een externe focus van 

aandacht – een vorm van impliciet 

leren – zou tot minder spierver-

moeidheid en dus een groter spie-

ruithoudingsvermogen leiden.8,23

In navolging van Kok7 nemen we dus 

aan dat sporters en first responders 

beter in staat zullen zijn om de techni-

sche uitvoering van hun vaardigheden 

ook in stressvolle omstandigheden, 

onder vermoeidheid en in complexe 

bewegingsituaties overeind te houden 

als ze deze hebben geoefend zonder 

zich bewust te zijn van de vele techni-

sche aandachtspunten.

Werkwijze
Deze voordelen maken het zeer aan-

trekkelijk om impliciete leermethoden 

in de twee genoemde praktijkvelden 

toe te passen. Maar hoe pak je dat 

stapsgewijs aan? We zijn begonnen 

met het diepgaand bestuderen van de 

theorie aan de hand van wetenschap-

pelijke literatuur. Daarna is een inven-

tarisatie gemaakt van best practices 

in de sport- en arbeidspraktijk. De 

opgedane theoretische en praktische 

kennis is vervolgens vertaald naar een 

onderwijsmodule voor kerndocenten 

kickboksen en kerndocenten van de 
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politie. Tenslotte heeft er een evaluatie 

plaatsgevonden met als hoofdvraag: 

hebben de kerndocenten voldoende 

kennis en ‘tools’ om vormen van im-

pliciet leren daadwerkelijk in de prak-

tijk toe te passen en over te dragen?

Vormen van impliciet leren
In wetenschappelijk onderzoek wordt 

impliciet leren onder andere afge-

dwongen door het gelijktijdig aan-

bieden van een cognitieve taak (een 

zogeheten dubbeltaak). Hierdoor heeft 

de leerling tijdens het oefenen geen 

ruimte in het werkgeheugen voor het 

opbouwen van expliciete kennis. Deze 

methode is in de praktijk echter niet 

praktisch en effectief.1 Er is dus ge-

zocht naar andere methoden om impli-

ciet leren uit te lokken. Deze worden 

samengevat in tabel 1. Van ‘analogie 

leren’ en ‘foutloos leren’ is aangetoond 

dat ze leiden tot impliciet leren.1 Voor 

de effectiviteit van enkele andere 

methoden die in dit artikel worden be-

schreven is nog geen eenduidig bewijs, 

maar is het wel aannemelijk dat ze 

(kunnen) bijdragen aan impliciet leren. 

In de volgende paragrafen werken we 

de door ons gebruikte impliciete leer-

strategieën verder uit.

Analogie leren
Het gebruik van analogieën (‘doe alsof 

je …’) is een bewezen methode om 

impliciete leerprocessen uit te lok-

ken. Het is – om met de woorden van 

Beek1 te spreken – een ‘enkelvoudige, 

allesomvattende instructie over de uit 

te voeren beweging waarin een groot 

aantal taakrelevante regels besloten 

ligt zonder dat deze expliciet benoemd 

worden of expliciet in het bewustzijn 

(van de beweger, EH) verschijnen’. Op 

basis van analogieën geleerde bewegin-

gen zijn bestand tegen nadelige effec-

ten van stress en druk omdat expliciete 

kennis om de beweging bewust aan te 

sturen ontbreekt. Dit betekent wel dat 

een goede beeldspraak betekenisvol 

moet zijn voor de deelnemers en moet 

aansluiten bij hun belevingswereld. De 

Oosterse martial arts – voedingsbodem 

voor zowel het kickboksen als de zelf-

verdedigingstraining bij de politie – 

maken in hun onderwijs overigens van 

oudsher gebruik van analogieën. 

Beek eindigt zijn artikel1 met wellicht 

de belangrijkste uitdaging voor trai-

ners: ‘Het is zaak om geschikte meta-

foren te vinden voor de vaardigheden 

die je wilt aanleren of verbeteren.’ Juist 

het ontbreken van concrete toepasbare 

kennis is één van de obstakels voor de 

implementatie van (deze vorm van) 

impliciet leren in de praktijk.5,9

Foutloos leren
Bij deze methode worden de taak en/

of de omgeving zo ingericht dat er 

geen fouten worden gemaakt.1,21 Dit 

voorkomt of vermindert zelfevaluatie 

(‘Waarom gaat het fout?’) en het op-

stellen van expliciete hypothesen over 

‘hoe de beweging in elkaar zit’ door 

de leerling. Foutloos leren is succesvol 

toegepast om impliciet leren te bevor-

deren in golf en baldoelspelen.

Externe focus 
Bij externe focus is de aandacht van 

de beweger gericht op het resultaat of 

op het effect van de beweging op de 

omgeving. Dus de aandacht is buiten 

het eigen lijf, gericht op de gevolgen 

van de actie. Beek11 merkt op dat trai-

ners deze leermethode eigenlijk niet 

links kunnen laten liggen; daarvoor is 

de bewezen effectiviteit te groot. Voor 

de praktijkterreinen in dit artikel zijn 

positieve bevindingen uit Australisch 

onderzoek12 naar de snelheid en im-

pact van stoottechnieken bijzonder in-

teressant. De onderzoekers vonden dat 

boksers beter stoten als zij een externe 

in plaats van een interne focus heb-

ben. Dit geldt zowel voor topboksers 

als voor goed getrainde subtoppers 

en ook voor alle vier de stoottechnie-

ken van het boksen . Een aanwijzing 

met externe focus (zo snel en krachtig 

mogelijk tegen een krachtopnemer 

stoten) gaf een snellere en krachtigere 

stoot dan een neutrale aanwijzing. 

Als de trainer zorgde voor een interne 

Leerstrategie Essentie Voorbeeld kickboksen of politietraining

Analogie (A) Gebruik van geschikte beeldspraak (metaforen) die verschillende technische aan-
dachtspunten samenvat zonder dat de gewenste uitvoering geëxpliciteerd wordt.

‘Euro tussen je kin en borst klemmen’ als aanwijzing voor goede 
verdediging in boksen.

Foutloos (F) Verminderen van het maken van fouten in (het begin van) het leerproces. Hierdoor 
wordt het analyseren van de bewegingsuitvoering voorkomen en blijft het leren 
impliciet.

Dichtbij de schietschijf beginnen (niet te missen) en steeds een 
stapje naar achteren zetten. 

Externe focus (EF) Gebruik van instructies die de aandacht van de beweger op het effect of resultaat 
van de  beweging en op de omgeving richten.

‘Laat de stootzak dubbelklappen’ als aanwijzing voor het genereren 
van impact.

Dwangstelling (D) De taak en omgeving zo organiseren dat de succesvolle bewegingsuitvoering wordt 
afgedwongen.

Bokser met stoothand naast een muur zetten om ellebogen bij het 
lichaam houden af te dwingen.

Imitatie en observationeel 
leren (IO)

Het nadoen van bewegingen zonder weet te hebben / op zoek te gaan naar de 
bewegingsregels.

‘Zonder na te denken’ nadoen van een motorische handeling of 
motorisch gedrag.

Teaching Games for 
Understanding (TGfU)

De aandacht wordt verlegd van de motorische handelingen naar tactieken, oplos-
sen van spel problemen en nemen van beslissingen.

Spelen van een ‘klein’ trefspel (kickboksen) op basis van een 
spelprobleem, zoals een tikspel of een vereenvoudigde vorm van 
sparring in de ring.

Tabel 1. Vormen van impliciet leren. 
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focus (‘strekken van de arm’) waren de 

meeste stoten zelfs slechter vergeleken 

met een neutrale aanwijzing.

Een andere interessante onderzoeks-

lijn betreft het effect van interne 

versus externe focus van aandacht op 

(lokale) spiervermoeidheid. In meerde 

gevallen is gevonden dat een externe 

focus tot minder spiervermoeidheid 

leidt dan een interne focus.8 Een gro-

ter spieruithoudingsvermogen en/

of minder (gepercipieerde) spierver-

moeidheid is zeker voor de kickbok-

ser van belang.

‘Voorbeeldig’ leren
Observationeel leren of imitatie leren 

is evolutionair gezien een van de 

oudste leermethoden. Leren door te 

observeren en na te doen wordt zowel 

vanuit de sociale leertheorie als vanuit 

de meer fysiologische theorie over het 

neurale systeem van spiegelneuronen 

ondersteund.13 Ofschoon er bij leren 

door imiteren geen verbale en expli-

ciete beweegregels worden aangebo-

den, kan de leerling zelf het bewe-

gingsvoorbeeld wel analytisch gaan 

observeren en bewust expliciteren.14 

Vanuit de impliciete leertheorie gezien 

is dit nadelig, dus dient dit zeker niet 

gestimuleerd te worden. Hoe ‘onbe-

wuster’ het voorbeeld wordt nagedaan 

(‘monkey see, monkey do’), des te 

beter.

Met betrekking tot succesvol leren 

door observeren en nadoen zegt de so-

ciale leertheorie van Bandura, dat het 

modelgedrag (de modelbeweging) fre-

quent en met positieve gevolgen moet 

worden aangeboden. Het voorbeeld 

moet worden gegeven door een per-

soon met ‘status’ die tegelijkertijd vol-

doende lijkt op de leerling (of sporter) 

in kwestie. De observator moet zich 

met het model kunnen identificeren. 

Vanuit de neurale achtergronden van 

leren door nadoen en observeren volgt 

het inzicht dat het motorische systeem 

primair gericht is op het realiseren van 

handelingsdoelen ( en niet op het ‘sec’ 

uitvoeren van bewegingen). In het 

voorbeeld dient het beoogde doel dus 

duidelijk herkenbaar te zijn.

Leren door dwangstelling
Bij een dwangstelling of ‘sturend leren’ 

wordt het bewegingsarrangement zo 

ingericht dat de gewenste bewegings-

uitvoering als vanzelf wordt uitgelokt, 

zodat de beweger hier nauwelijks over 

gaat nadenken. Deze methode wordt 

veel gebruikt en is relatief makkelijk en 

effectief toe te passen.3,15

Overigens komt dit principe sterk 

overeen met de zogeheten constraints-

led approach, waarbij men ervan uit-

gaat dat het bewegingspatroon dat een 

beweger in een bepaalde situatie laat 

zien een gevolg is van (ervaren) ‘cons-

traints’ (beperkingen) en niet van in 

het geheugen opgeslagen motorische 

programma’s.16,17

Het bewegen is vanuit deze visie een 

functionele oplossing die rekening 

houdt met de eisen van de taak en de 

omgeving en de capaciteiten van het 

individu (zie figuur 1). Inzicht in de 

wijze waarop al deze factoren presta-

ties beïnvloeden biedt aanknopings-

punten om deze prestaties te verbe-

teren door het manipuleren van deze 

factoren in trainingssituaties.

Door de omgeving op bepaalde ma-

nieren in te richten, kun je gewenst 

gedrag dus stimuleren en uitlok-

ken en ongewenst gedrag moeilijk of 

onmogelijk maken. Deze benadering 

is veelbelovend voor het werk van 

first responders. Raoul Oudejans en 

collega’s16 laten zien dat men het pres-

teren onder druk kan verbeteren door 

de trainingssituatie zo veel mogelijk 

op de uiteindelijke prestatieomgeving 

te laten lijken. Een zeer belangrijke 

ontwikkeling voor zowel kickboksers 

als first responders.

Continuüm van methoden
Uit een studie van Kleynen et al.18 

blijkt dat er onder experts geen volle-

dige consensus bestaat over het onder-

scheid tussen impliciete en expliciete 

leermethoden. Zij komen op basis van 

hun inventarisatie tot een continuüm 

Figuur 1.  Volgens de cons-
traints-led approach volgt de 
beweging uit de beperkingen 
(constraints) die de bewe-
ger in de bewegingssituatie 
ervaart.16

Figuur 2. Continuüm 
van expliciete en 
impliciete leer-
methoden.18
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(zie figuur 2) van impliciete en expli-

ciete vormen en  leerstrategieën om 

deze uit te lokken. Dit sluit aan bij de 

door ons en anderen15 geprefereerde 

gedachte, dat het eerder gaat om een 

continuüm van leervormen, die niet 

keihard in twee groepen te scheiden 

zijn.

Interventie gereedschappen
Uit figuur 2 kunnen we ook aflezen 

dat er voor de trainer/coach drie be-

langrijke mogelijkheden zijn om een 

bepaalde leerstrategie uit te lokken:

– organiseren;

– wijze van feedback geven;

– wijze van instructie geven.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht 

wordt, heeft de trainer een zeer actieve 

rol bij het toepassen van impliciet 

leren. Hij dient de oefeningen bij-

voorbeeld zo te organiseren dat het 

niet anders kan dan dat de gewenste 

bewegingsuitvoering plaatsvindt (ook 

wel leren met een dwangstelling ge-

noemd).

Ook over de wijze van feedback ge-

ven moet goed worden nagedacht. De 

eerste reflex is veel te praten, maar bij 

impliciet leren is het de kunst minder 

te zeggen omdat juist het gebruik van 

taal expliciet leren uitlokt. Verbalise-

ren is immers de ultieme vorm van 

expliciteren! Voorkomen moet worden 

dat de feedback leidt tot analyse en 

bewustwording van de uitvoering. We 

willen liefst in de ‘onbewuste modus’ 

oefenen.

Tot slot is de vorm van instructie 

cruciaal, want deze bepaalt of een 

expliciet of impliciet leerproces wordt 

uitgelokt. De overgang van bijvoor-

beeld externe naar interne focus kan 

scherp liggen. Stel dat je iemand in een 

bepaalde situatie wilt leren om af te 

zetten met zijn hele voet en niet alleen 

met zijn voorvoet, omdat je vanuit je 

vakkennis weet dat je met een groter 

afzetoppervlak beter kunt afzetten. 

Dan leidt een instructie als ‘zet (ook) af 

met je hak’ in principe tot een interne 

focus, terwijl de aanwijzing ‘duw de 

grond onder je weg met je hele schoen’ 

eerder een externe focus zal oproepen. 

Overigens is de hier besproken classi-

ficatie niet de enige. Ook Van Casteren 

et al.5 kwamen op basis van onderzoek 

tot een classificatie van impliciete en 

expliciete leermethoden, die zeker het 

raadplegen waard is.

Leervormen versus instructies
Tenslotte is het van belang om op te 

merken dat de door een trainer of 

docent gebruikte instructie niet per 

definitie leidt tot de gewenste leerstra-

tegie. Het is mogelijk dat een sporter 

expliciete kennis opdoet zonder dat 

deze hem wordt aangereikt. Omge-

keerd kan een sporter de expliciete 

instructies van zijn trainer naast zich 

neerleggen en een beweging door ge-

Tabel 2.  Voorbeelden van impli-
ciete leerstrategieën bij kickboksen. Bewegingsvaardigheid Impliciete instructie/aanwijzing/ontwerp

Voetenwerk

– Voeten op schouderbreedte houden 

– Verplaatsen naar voren
– Voorste voet richting tegenstander
– Licht en snel bewegen

‘Doe alsof er tussen je voeten een touwtje zit dat strak moet blijven’ (A)
Touwtje tussen voeten van bokser spannen (D)
‘Duw de grond weg naar achteren’ (EF)
‘Houd de laserpunt gericht op je tegenstander’ (A)
‘Dans als een vlinder, steek als een bij’ (A) – zie figuur 3

Dekking 

– Handen dicht bij het hoofd houden

– Kin op je borst houden

‘Doe alsof de handschoenen vastgeplakt zitten aan je hoofd’ (A)
Plakkers plakken op de handschoen (D)
‘Raak met je kin de euro aan!’ (EF)
‘Doe alsof er een euro tussen je kin en borst zit’ (A)

Vuiststoot

– Raken met voorste twee knokkels ‘Inschroeven!’ (A)
‘Horloge naar het plafond!’ (EF)
‘Maak twee gaten in de stootzak’ (EF)
Vuist in eindpositie op de stootzak plaatsen, zonder de rest van de beweging (F)

Rechter directe stoot

– Terugtrekken 

– Rechte lijn stoten

– Impact genereren

– Raak met gestrekte arm en voorste twee knokkels

‘Doe alsof de stootzak gloeiend heet is!’ (A)
Gebruik elastisch koord (D)
‘Maak er 1 streep van’ (A)
Naast een muur oefenen (D) – zie figuur 4
‘Zorg dat de stootzak dubbel klapt!’ (EF)
Zo hard mogelijk de witte stip raken (EF) –zie figuur 5
Eindpositie innemen zonder rest van de beweging te maken (F)

Ronde trappen

– Draai je heup in Draai naar de muur als je trapt (EF)
Loodrecht op de stootzak staan met opdracht zak te raken (D)

Coach cues

‘Hij handen laag, jij hoog stoten’ (EF)
‘Sta als een huis’ (A)
‘Vecht alsof je leven ervan afhangt’ (A)
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woon ‘doen’ en opgaan in het 

moment onder de knie krij-

gen.1,14 Uiteindelijk bepaalt 

de manier waarop deelnemers 

de instructie verwerken of er 

impliciet of expliciet wordt 

geleerd. De docent kan de oe-

fenstof bijvoorbeeld impliciet 

aanbieden, maar de analytisch 

ingestelde atleet kan alsnog 

zijn bewegingsuitvoering ana-

lyseren en bewust expliciete uitvoe-

ringsregels opstellen, aldus Beek.1

Best practices
Stap 2 van onze werkwijze (zie boven), 

gericht op het zo spoedig mogelijk 

praktisch gaan toepassen van impli-

ciete leermethoden, was het inventari-

seren van best practices in Nederland. 

Er is gezocht naar het gebruik van 

impliciete leermethoden voor met 

name tref- en zelfverdedigingssporten 

en -spelen. Deze liggen immers het 

dichtst bij de beoogde toepassingsge-

bieden, namelijk de trefsport kickbok-

sen en de fysieke aanhoudingsproce-

dures van de politie.

Over de didactiek van stoeispelen – 

waaronder judo – is veel geschreven, 

maar er bestaat naar mijn weten geen 

expliciete en systematische beschrij-

ving van de toepassing van impliciete 

leerstrategieën. Dit terwijl judo in 

de praktijk veel gebruik maakt van 

beeldspraken, zoals ‘tafeltje ombot-

sen’, ‘bulldozeren’, et cetera.

Zowel het kickboksen als de arm- 

en beentechnieken van politionele 

zelfverdediging vallen onder de 

trefspelen. Over impliciet 

motorisch leren bij trefspelen 

is mij geen literatuur bekend. 

Ook binnen de LO is de di-

dactiek en methodiek van de 

trefspelen (boksen, kickbok-

sen, karate) weinig tot niet 

uitgewerkt. Een mogelijke 

verklaring is dat deze vor-

men van trefspelen vanwege 

pedagogische opvattingen 

een geringe populariteit onder LO 

deskundigen genieten. Kortom, binnen 

deze domeinen zijn geen uitgewerkte 

en onderbouwde leerplannen gevon-

den waarin impliciete leermethoden 

worden beschreven.

Vervolgens is breder gekeken binnen 

de Nederlandse sport. Daarbij werden 

een aantal redelijk tot goed uitgewerkte 

programma’s gevonden, bijvoorbeeld 

binnen het turnen en hockey. Ook in het 

recent verschenen boek ‘Spelinzicht’19 is 

er aandacht voor impliciet leren. Deze 

programma’s leverden wel ideeën op, 

maar de betreffende sporten liggen te 

ver af van onze doelpraktijken. Daarom 

waren we gedwongen om wat betreft 

het ontwikkelen van oefeningen toch 

grotendeels zelf ‘het wiel uit te vinden’.

Impliciet leren in kickboksen
Om impliciete leermethoden te kun-

nen inzetten is kennis van het kick-

boksspel vereist. In feite heeft de 

Figuur 4.  Afdwingen van een rechte stoot door naast een muur te oefenen.

Figuur 5. Externe focus: Raak de witte sticker zo hard mogelijk!

Figuur 3. ‘Dans als een vlinder, steek als een bij.’
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lesgever juist hele expliciete kennis 

van de vaardigheden nodig om effec-

tieve impliciete interventies te kunnen 

bedenken. Het speldoel van kickbok-

sen is ‘raken’. Het spelprobleem en de  

uitdaging is ‘raken zonder geraakt te 

worden’. Technische vaardigheden zijn 

mogelijkheden om het spelprobleem 

op te lossen.

In een vragenlijstonderzoek onder 

kickboksleraren20 gaven de responden-

ten aan (te) weinig kennis en ervaring 

te hebben met betrekking tot impliciete 

leermethoden. Het onderzoek leverde 

slechts een gering aantal impliciete 

aanwijzingen op. In tabel 2 staan voor-

beelden uitgewerkt van de volgende 

impliciete strategieën:

– Analogie leren (A)

– Foutloos leren (F)

– Externe focus leren (EF)

– Dwangstelling (D)

– Imitatie en Observationeel leren (IO)

Impliciet leren bij de politie
Om maximaal rendement te halen uit 

de toch al geringe trainingsmogelijk-

heden van agenten is er een continue 

zoektocht naar efficiëntere training-

methoden en leerstrategieën. Een 

grotere stressbestendigheid en minder 

gebruik van het werkgeheugen heeft 

voor agenten een grote meerwaarde 

en de interesse voor impliciet leren 

is dus groot. In samenwerking met 

de VU en prof. Peter Beek zijn er op 

de Politie Academie sessies geweest 

waarin nieuwe inzichten in motorisch 

leren zijn besproken. Een werkgroep 

van kerndocenten heeft alle beschik-

bare informatie verzameld en deze 

vervolgens uitgedragen aan alle 

docenten die beroepsvaardigheden 

training geven op het gebied van ge-

weldbeheersing (IBT Docenten).

De IBT docenten hebben als opdracht 

vaker gebruik te maken van impli-

ciete leermethoden bij de training van 

agenten op het gebied van aanhouding, 

zelfverdediging en het gebruik van 

vuurwapens.

Omdat de beroepsvaardigheden trai-

ning van de politie erg breed en gro-

tendeels vertrouwelijk is volsta ik hier 

met enkele voorbeelden van impliciete 

leerstrategieën op het gebied van 1) 

fysieke aanhouding en 2) vuurwapen-

vaardigheden (zie tabel 3). 

Evaluatie 
Uit de evaluaties binnen de beide groe-

pen kerndocenten kwamen dezelfde 

vier geluiden terug:

– Ten eerste ziet men het belang en 

de winst van impliciet leren. Naast 

het directe praktische belang zien 

de kerndocenten het ook als een 

verrijking van hun ‘motorische 

toolbox’: de gereedschapkist waar je 

als docent en trainer uit kunt putten 

bij het aanleren en verbeteren van 

bewegingsgedrag. 

– Het eerste obstakel is onvoldoende 

kennis over de achtergronden en 

vormen van met name impliciet le-

ren. Men ervaart dit als een brei van 

moeilijke woorden, die telkens ook 

weer net anders beschreven en uit-

gelegd wordt. Het vereist een grote 

(tijd) inspanning om in dit bos van 

impliciet, expliciet, intern, extern, 

Tabel 3.  Voorbeelden van impliciete 
leerstrategieën bij de beroepsvaar-
digheidstraining van de politie. 

Beroepsvaardigheid Impliciete instructie / aanwijzing / ontwerp

Fysieke aanhouding

Handen actief gebruiken in interacties met mensen Praat als een Italiaan (A)

Overzicht houden en scannen Doe alsof je een vuurtoren bent (A)
Ga op verhoging (stoep)staan! (D)
Houd zicht op voorwerp X in de omgeving (EF)
Reageer op gevaarsignaal uit omgeving (D)

Tactisch opstellen t.o.v. verdachte in V vorm Maak een V !! (A)
Zie voorwerp recht achter verdachte (EF)
Statisch in V vorm neerzetten zonder aanlopen en bewegen (F)
V vorm tekenen op de grond (D)

Benaderen verdachte in duo’s
Verdachte gelijktijdig benaderen

Jullie zijn met een touw verbonden! (A)
Op signaal verdachte tegelijk aantikken (D)
Verdachte is aan beide kanten ingesloten en kan niet meer verplaatsen (EF)

Verdachte aanhouden met controle techniek
Uit balans halen verdachte

Bots als een botsauto tegen verdachte aan (A)
Zorg dat verdachte naar voren dreigt te vallen (EF)
Zonder aanloop botsen met meewerkende verdachte (F)

Tackle van verdachte voorkomen door sprawl
Heup en benen naar achter bewegen

Raak de muur achter je met je voeten (EF)
Doe alsof je gestoken wordt door een wesp in buik (A)

Verdachte naar beneden drukken in een worsteling Druk de agressor naar de grond (EF)
Zonder tegenwerking verdachte mee naar grond laten bewegen in statische drill (F)

Pijnprikkel geven met handboeien Gas geven alsof je op de motor zit (A)

Vuurwapentraining

Noodweerscan houding aannemen Doe alsof je een hele strakke jas aan trekt (A)
In eindpositie zetten (F)

Pistool recht omhoog trekken Naast de muur zetten met vuurwapen hand (D)
Elleboog punt wijst naar plafond(EF)

Treffen Van succesvol dichtbij schietschijf schieten steeds iets grotere afstand in nemen (F)
Maak een gaatje in het 5je op de schijf (EF)

Tactisch voortbewegen met vuurwapen op één hoogte Doe alsof je onder plafond door loopt (A)
Touwtje spannen (D)
Nadoen van een goed voorbeeld (IO)
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direct, indirect, foutloos, differenti-

eel, analogie et cetera een helder pad 

te vinden.

– De tweede en belangrijkste uitda-

ging is de vertaling van enkele van 

die leerstrategieën in 

concrete didactische aan-

wijzingen en interven-

ties. Zo wordt analogie 

leren direct herkend als 

krachtig, maar vereist het 

veel inspanning, tijd en 

creativiteit om de juiste 

metaforen voor de juiste 

beweging voor de juiste 

doelgroep bij elkaar te 

verzamelen.

– Tot slot vraagt men zich 

af of expliciet leren dan 

‘fout’ is en of we hele-

maal naar impliciete leerstrategieën 

moeten gaan opschuiven.

Discussie en conclusie
Zowel de literatuur als het werkveld 

(kickboksen en politie) zien het belang 

van het toepassen van impliciet leren. 

Een grotere stressbestendigheid en 

beperkter gebruik van het werkgeheu-

gen om bewegingen te sturen zijn zeer 

relevant en belangrijk. Om dit ech-

ter vorm te geven in de training van 

alledag zijn wat obstakels te nemen: 

het ontwikkelen van voldoende ken-

nis over deze materie, maar vooral 

ook de beschikbaarheid van concreet 

bruikbare impliciete oefenvormen 

(geschikte metaforen, externe focus 

cues, effectieve dwangstellingen en 

foutloos leren methodieken). Zo lang 

deze obstakels er zijn, is men geneigd 

te blijven doen wat men altijd al deed: 

vooral expliciete instructies geven in 

plaatje-praatje-daadje structuren.

Impliciet leren in groepen
Een belangrijk gegeven is dat docenten 

binnen het kickboksen en de politie 

lesgeven aan groepen. In groepen is er 

een kans dat de interactie tussen deel-

nemers alsnog leidt tot het opbouwen 

van expliciete bewegingskennis. Dit 

omdat deelnemers elkaar observeren 

en na kunnen gaan denken over de 

manier van bewegen van de ander, of 

doordat deelnemers expliciete bewe-

gingskennis met elkaar gaan delen.21 

Voor zover mij bekend is van de im-

pliciete leermethoden alleen ‘foutloos 

leren’ in groepen onderzocht en geva-

lideerd.22 

Een mogelijke oplossing voor dit 

probleem is het werken volgens de 

Teaching Games for Understanding 

(TGfU) methode21 (zie figuur 3). Bij 

deze en daarvan afgeleide methoden19 

staat niet de techniek centraal,  maar 

tactische- en beslissingsvaardighe-

den. Het eindspel wordt ontleedt in 

speldoelen en spelproblemen en deze 

worden in vereenvoudigde deelspelen 

beoefend. In de van het eindspel af-

geleide spelvormen blijven de spelbe-

doelingen en spelproblemen bestaan, 

maar worden ze in een behapbare en 

herkenbare spelvorm aangeboden. De 

aandacht wordt dus verlegd van mo-

torische vaardigheden naar spelvaar-

digheden en er worden geen expliciete 

technische instructies gegeven. De 

leerling wordt al doende ‘gamewise’ 

en ontwikkelt op een impliciete wijze 

technische vaardigheden.21

Binnen de politietraining wordt dit ge-

daan door geen technieken te trainen, 

maar mini scenario’s te ‘spelen’. De 

focus ligt op het nemen van goede tac-

tische (team-)beslissingen. Er worden 

– indien veiligheid en wettelijk kader 

niet overschreden worden – geen ex-

pliciete instructies of feed-

back gegeven over de tech-

nische vaardigheden, zoals 

het aanleggen van boeien of 

het gebruik van de wapen-

stok. Deze vaardigheden 

ontwikkelt men al doende. 

Indien de deelnemer of 

instructeur alsnog een tech-

nische leerbehoefte heeft 

dan wordt deze ‘technische 

interventie’ aangeboden via 

impliciete leermethoden als 

analogie leren of externe 

focus leren.21

In het kickboksen wordt het TGfU toe-

gepast door een deel van het trefspel te 

oefenen, waarbij het centrale spel-

probleem (raken versus niet geraakt 

worden) overeind blijft. De oefenvor-

men hierbij variëren van eenvoudig 

schoudertikkertje tot een beperkte 

sparringsvorm met alleen directe 

stoten in de ring. Door manipulatie 

van de omgeving – kleine versus grote 

ruimte – worden verschillende moto-

rische vaardigheden op een impliciete 

wijze getriggerd, zonder dat daarop de 

aandacht komt te liggen. 

Docent overbodig?
Veel respondenten gaven aan het 

gevoel te hebben, dat de inhoudelijke 

kennis van de docent er bij impliciet 

leren niet meer toe doet. Bij onbewust 

leren ‘mag’ hij immers nauwelijks 

instructie geven over de technische 

bewegingsuitvoering. Zoals we echter 

gezien hebben is er juist heel veel ken-

nis en kunde nodig om een impli-

ciete leeromgeving te ontwerpen.7 De 

trainer moet zijn expliciete kennis van 

de technische vaardigheden vertalen 

naar (het ontwerpen van) impliciete 

methoden. De vereiste kennis wordt 

nog groter bij het gebruik van impli-

Figuur 6. Spelinzicht model, afgeleid van het TGfU 
model. 
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ciete leermethoden in het lesgeven 

aan groepen, door bijvoorbeeld het 

gebruik van TGfU. Als docent dien je 

dan veel kennis en inzicht te hebben in 

de intrinsieke spelkenmerken en deze 

te kunnen vertalen naar ‘small sided 

games’.2,7

Ik kan me vinden in de metafoor ‘van 

dirigent naar tuinman’.2 De dirigent 

geeft aan welk element wanneer in 

het leerproces geoefend en eigen ge-

maakt dient te worden. De tuinman 

bepaalt niet wanneer of hoe hard de 

planten moeten groeien, maar schept 

met grote vakkennis de voorwaar-

den waarbinnen de planten kunnen 

groeien.

De motorische toolbox
Zijn alle andere vormen van motorisch 

leren nu verbannen? Natuurlijk niet! 

Net als met alle andere trainingspara-

meters – van stretching tot didactiek 

– is het maar net welke doelstelling 

je wilt bereiken. Zo is expliciet leren 

natuurlijk nog steeds effectief, bijvoor-

beeld als je verwacht dat een kleine 

aanpassing in de bewegingsuitvoering 

een grote invloed zal hebben op het 

bewegingsresultaat. Of als het belang-

rijk is dat de bewegers ook leren ‘over 

bewegen’.15 En bij coaching in bredere 

zin, zoals het bespreken van een ga-

meplan, en bij tactische zaken kom 

je er ook niet onderuit. Het advies is 

om impliciet leren als een nieuw stuk 

gereedschap te beschouwen in de mo-

torische toolbox van de trainer. Zodat 

hij in elke situatie het best geschikte 

gereedschap kan inzetten.
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