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Inhoud  

Hoe probeer jij de techniek van je atleten te verbeteren? Door een aanwijzing als ‘til je knieën hoger op’ en 
door het ‘eindeloos’ herhalen van de eindvorm? Zo ja, dan is deze workshop echt iets voor jou! 
 
Motorisch leren is het optreden van duurzame veranderingen in gedragsmogelijkheden als gevolg van 
ervaringen met de omgeving. Bewegingen worden met toenemende vloeiendheid, accuratesse en snelheid 
uitgevoerd. In deze praktijkworkshop gaan we in op de vraag hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren 
aan het motorisch leren van CD-junioren. (En het antwoord op deze vraag is in ieder geval niet het geven 
van veel aanwijzingen en het ‘eindeloos’ herhalen van de eindvorm.)  
 
CD-junioren bevinden zich in de fase ‘trainen voor omvang’ (LTAD-model). In deze fase wordt er volgens 
het leerlijndocument gewerkt aan steeds specifiekere technieken. Voor enkele onderdelen laten we zien 
hoe je, binnen deze fase van de leerlijn, met vormen van indirect leren het motorisch leren kunt bevorderen. 
 
Gekoppeld aan de aandachtspunten zoals die voor de CD-junioren beschreven zijn in het 
leerlijnendocument voor komen tijdens de workshop verschillende oefenvormen voorbij die het motorisch 
leren bevorderen.  

 

Over Bart 

Bart is als pedagoog en onderwijskundige al ruim 20 jaar werkzaam aan de ALO van 
Fontys Sporthogeschool. Daarnaast runt hij zijn bedrijf Spyrlo Ondersteuning van 
sport. Een bedrijf dat zich richt op het ondersteunen van sport- en 
onderwijsorganisaties. Namens zijn bedrijf is hij de afgelopen jaren nauw betrokken 
geweest bij diversie (jeugd)projecten van de Atletiekunie en is hij ontwikkelaar en 
uitvoerder van opleidingen en workshops door het hele land. Met zijn vaak scherpe 
tong en een gezonde dosis humor nodigt Bart de deelnemers uit op een andere 
manier naar de zaken te kijken en hun comfortzone te verbreden.  

 
 

 

https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Opleidingen/LTAD-model.pdf?v=1655805390

