
1



Didactiek-methodiek 1.2
Sander Aelberts & Albert Zeggelaar
Docenten – trainers - trainingsadviseurs

BEGINSITUATIE DOELSTELLING

EVALUATIE

LES / TRAINING

LESOPBOUW

BEWEGINGS 
VORMEN

ORGANISATIE

DIDACTUISCHE 
WERKVORMEN

Lesopbouw



Trainingsopdracht Verzorgen van hoorcollege ADAPTATION.

Doelstelling LT: 

lesdoel:

Beginsituatie: Groep Individu Lesgever Voorwaarden

Doel van de 
bewegingsvorm

Bewegingsvorm /  
activiteit

organisatie Begeleiding /  didactische 
werkvorm

.

.
.
.

.

.
.
.



De lesopbouw

BEGINSITUATIE DOELSTELLING

EVALUATIE

LES / TRAINING

LESOPBOUW

BEWEGINGS
VORMEN

ORGANISATIE

BEGELEIDING

LESOPBOUW



De lesopbouw

Betekenis van de lesopbouw !

* Ordening en structuur = ruime gelegenheid tot leren en oefenen

* Aanbieden van fysiologische veelzijdigheid !

* Aanbieden van psychologische veelzijdigheid !

Een en ander betekent een weloverwogen voorbereiding, 
planning van oefenstof gekoppeld aan de belevingswereld 
van de deelnemers!
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De lesopbouw

opbouw van de les

inleiding
&

warming-up

kern 1 (2)

cool-down






inleiding
&

warming-up

. Kennismaken met de groep.

. Aangeven van het doel en de opbouw.

. Terugkomen op opdrachten / afspraken van de vorige training

. Organisatorische afspraken.

. Bespreken veiligheidsmaatregelen.

. Geef kort aan wat je in de les gaat doen.

. Algemene warming-up

. Losmakende oefeningen

. Specifieke warming-up
warming-up



kern 1 (2)
Aanleren, verbeteren en/of toepassen 
van (nieuwe) vaardigheden!

aanleren

verbeteren

toepassen






kern 1 (2)
Aanleren, verbeteren en/of toepassen 
van (nieuwe) vaardigheden!

• Aansluitend aan de warming-up !
• Concentratie is hoog!
• Vatbaar voor aanwijzingen!
• Lichaam en geest nog fris!

DE LEERVOORWAARDEN ZIJN OPTIMAAL!

IN DE KERN WORDEN DE LESDOELSTELLINGEN GEREALISEERD !






kern 1 (2)
Aanleren, verbeteren en/of toepassen 
van (nieuwe) vaardigheden!

De les kan bestaan uit meerdere kernen:      Kern 1,  Kern 2……

* les met verschillende, afzonderlijke kernen !
* les met verschillende aan elkaar gekoppelde kernen !

warming-up Kern 1 Kern 2 cooldown

Een les met meerdere kernen:
warming-up Kern 1 Kern 2 cooldown

Een les met afzonderlijke kernen:
warming-up Kern 1 Kern 2 cooldown

Een les met verschillende aan elkaar gekoppelde kernen:






cool-down

. Voorbereiden op de afsluiting van de les.

. Spel en/of climax mag maar houd rekening met het tot rust komen

. Geef kort aan wat je in de les gedaan hebt.

. Geef de groep feedback.

. Maar afspraken voor de volgende les.



Lesvoorbereiding- en Evaluatie formulier naam:
datum:

Klas: Evaluatie Terugkoppeling naar nieuwe 
beginsituatie.

Les-/ trainingsopdracht:

Doelstelling lange termijn:

Les-/ trainingsdoelstelling:

1 procesevaluatie lesgeven:

2 productevaluatie lesgeven:

Beginsituatie

• groep:

• ndividuele sporter:

• lesgever:

• randvoorwaarden / overige:

Consequentie voor de les / training



Doel van de bewegingsvorm 
/ activiteit

Bewegingsvorm / activiteit Organisatie Begeleiding /                       
didactische werkvormen

Inleiding - bespreking

Warming-up:
-warm worden
-aandacht krijgen
-spelen met de bal

Kern 1

-aanleren passeren 1-2
-aanleren looppatroon

Kern 2

-partij, accent 1-2

Cool-down

-tot rust komen



Organisatie

BEGINSITUATIE DOELSTELLING

EVALUATIE

LES / TRAINING

LESOPBOUW

BEWEGINGS
VORMEN

ORGANISATIE

BEGELEIDING

ORGANISATIEeffectief
&

efficient
werken



Organisatie

effectief
&

efficient
werken

De elementen tijd, ruimte, materiaal, de groep en 
jezelf als lesgever, in de les zodanig regelen, dat er 
een goed lopend geheel ontstaat.



Organisatie

Belangrijk in de organisatie is de opstelling!

De opstelling wordt bepaald door de elementen:

* deelnemers
* materiaal
* lesgever



Organisatie

Functies van organiseren:

• Een veilig verlopende les:

• Een intensief verlopende les:

• Een doelmatig verlopende les:



Organisatie

Veilige les:

CONTROLE is het sleutelwoord!

Controle van o.a.;

- Benodigd materiaal (voor en tijdens de les).
- Gebruik matten, bescherming e.d. bij gevaarlijke situaties.
- Kies opstellingen die overzicht en gelegenheid tot ingrijpen geven.
- Verleen hulp, of laat dit verlenen.

Bij veiligheid hoort ook: de aanwezigheid van EHBO kennis en materiaal.



Organisatie

Intensief verlopende les:

VOORBEREIDING is het sleutelwoord!

Deelnemers zoveel mogelijk laten bewegen, meer doen en meer leren vraagt om intensivering 
van de les.
Dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid.

- Zet materiaal klaar(laten zetten).
- Zorg voor doorlopende lesorganisatie.
- Zorg voor zoveel mogelijk oefenplaatsen.
- Werk in groepen (niveaugroepen).
- Maak grbuik van organisatievormen (circuit, station, parcours).

Vermijd: veel praten, lange wachtrijen, grote groepen, weinig oefensituaties/materiaal, etc !
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tennis specifieke                              
sport-motorische basisvaardigheden

versnellen en uitvalspassen, 
fore- en back-hand

accelereren, decelereren, 
wenden, keren

1 horizontale sprongen         
2 verticale sprongen

1 2

werpen (tennis) ballen, 
slinger-, strek,- voorwaartse 
en achterwaartse worpen

voorbeeld: invulling praktijk VP II/III
Intensief verlopende les:



Organisatie

Een doelmatig verlopende les:

Het EINDPRODUCT is het sleutelwoord!

Deelnemers moeten zoveel mogelijk leren!

Een en ander is afhankelijk van je organisatie:

- oefen- / leermogelijkheden
- oefen- en leertijd
- differentiatie in je les
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Opstelling

Een opstelling is de organisatie van:

* de lesgever . Is te zien en te horen!
. Moet de groep altijd kunnen zien!
. Moet regelmatig de opstelling veranderen!
. Houdt rekening met omstandigheden als gevaar en weer!
. Is er voor de groep

* de deelnemers . Mag niet gevaarlijk zijn! 
. Geen onderlinge hinder! (tenzij dit doel is)
. De deelnemers moeten de opstelling snel kunnen innemen.

* Materiaal . Opstelling van materiaal mag niet gevaarlijk zijn !
. Opstelling moet eenvoudig en begrijpelijk zijn!
. Snel verplaatsbaar!
. Hoeveelheid materiaal is gekoppeld aan tijd en de ruimte!

Organisatie



Organisatorische vaardigheden:

* Het komen tot opstellingen!

. Gewenste opstelling.

. Welke instructies worden gegeven om te komen tot nieuwe opstelling!

. Bedoeling van de opstelling en de deelnemers!

. Wat doen deelnemers tijdens rust!

* Het aanpassen van opstellingen!

.De lesgever past de opstelling aan als deze niet meer:
veilig, intensief en/of doelmatig is!

* Het veranderen van opstellingen!

. Wanneer lesgever overgaat van een naar andere vorm!

. Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarlangs, Wat daarna!

Organisatie
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Basis opstellingsvormen:

Organisatie



Organisatie

De organisatiemomenten:

. De lesvoorbereiding !

. Vlak voor de les !

. Start van de les !

. Tijdens de les !

. Het einde van de les !

. Na de les !



Organisatie

Differentiatie:

Bij niveauverschillen is het zaak dat je als lesgever de les zo organiseert dat iedere 
deelnemer tijdens de les iets leert !

Differentiatie heeft invloed op alle didactische componenten, dus ook op de 
organisatie en de lesgever!

Differentieren kun je op: . Arrangementsniveau  (situatie, opstelling)
. Leervoorstelniveau (de bewegingsvorm / opdracht)



Doel van de bewegingsvorm 
/ activiteit

Bewegingsvorm / activiteit Organisatie Begeleiding /                       
didactische werkvormen

Materiaal:…………………..

Werken in groepen van 3.
Lesgever deelt in naar 
lengte.

Wisselen van positie op 
fluitsignaal.

Jan, piet en Klaas ruimen 
deze week op



Bewegingsvormen

BEGINSITUATIE DOELSTELLING

EVALUATIE

LES / TRAINING

LESOPBOUW

BEWEGINGS
VORMEN

ORGANISATIE

BEGELEIDING

BEWEGINGS
VORMEN



Bewegingsvormen

Zijn die activiteiten die de lesgever de deelnemers laat 
uitvoeren teneinde de geplande doelstelling(en) te bereiken!



Bewegingsvormen

Kiezen van bewegingsvormen op basis van:

* Criteria vanuit het didactisch model !

. Aansluiten bij de beginsituatie.

. Bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

. Gebaseerd op evaluatie.

* Eisen waaraan de bewegingsvorm dient te voldoen !

. Veilig.

. Betekenisvol.

. Voldoende belevingswaarde en afwisseling.

. Optimale intensiteit.

. Differentiatie.

. Methodisch goed opgebouwd.



Bewegingsvormen

Methodiek: (de weg waarlangs men doelen wil realiseren)

Bewegingsvormen dienen methodisch goed opgebouwd te zijn:

- van makkelijk naar moeilijk
- van eenvoudig naar complex
- van enkelvoudig naar meervoudig

We onderscheiden: 1 Algemene methodiek

2 Vakspecifieke methodiek (op basis van de sporttak)
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Bewegingsvormen

Methodiek:

Algemeen methodische principes:

- Aansluiten bij bekende en beheerste bewegingsvormen.
- Geleidelijk oplopend in moeilijkheidsgraag.
- Van enkelvoudige naar samengestelde bewegingssituaties.
- Veranderingen aanbrengen op: arrangements- en/of leervoorstelniveau.



Bewegingsvormen

Methodiek:

Vak specifiek 
methodiek



Bewegingsvormen

Methoden:

Deelmethode
De te leren vaardigheid wordt in klein delen ontleed en als aparte bewegingen 
geoefend. 
Bij beheersing van de verschillende delen wordt het geheel samengevoegd.

Totaalmethode
De te leren vaardigheid wordt in zijn totaal aangeboden en geoefend.
Uitgangspunt is de gehele beweging waarin geoefend wordt op verschillend 
niveau (weerstand, snelheid, tegenstand, tempo)

Hoe leren deelnemers ?!



Bewegingsvormen

Methoden:

Deelmethode Lesgever heeft zicht op vorderingen.
Veel correctiemogelijkheden.
Iedereen kan succes beleven.
Geringere kans op blessures.

Totaalmethode Bewegingsvormen zijn direct herkenbaar voor deelnemers
Bewegingsvormen zijn betekenisvol (vooral in spel e.d.)
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Bewegingsvormen

Methoden:

In de praktijk zien we vaak een combinatie van beide methoden.

Een en ander hangt vooral af van: . Tak van sport en prestatieniveau.
. De complexiteit van de vaardigheden.
. Leeftijd en niveau van de deelnemers.
. De ervaring en voorkeur van deelnemers en lesgever



Bewegingsvormen

Methoden:

Na de keuze voor een methode kun je de aan te bieden bewegingsvormen methodisch gaan 
rangschikken, je bepaalt de volgorde van aanbieden.
Je stelt een leergang op!

De stapsgew ijze, gefaseerde opbouw  van een aantal                                                         
bewegingsvormen om tot een bepaald doel te komen.

Deelmethode, leergang loopscholing !



Bewegingsvormen

Methodisch - didactische hulpmiddelen :

Om vaardigheden aan te leren en te verbeteren kan (moet) men gebruik maken van 
hulpmiddelen.

We onderkennen hulpmiddelen om de opdracht te verduidelijken, denk aan video / foto e.d..

We onderkennen ook hulpmiddelen ter ondersteuning van de beweging zelf:
- Drijfmiddelen tijdens een zwemles.
- Ballenkanon bij een tennistraining.
- Gebruik van een saltogordel bij een turnles.



Bewegingsvormen

Samenvatting:

Didactiek:
De theorie van 
het lesgeven

Methodiek:
De theorie die 
ons richtlijnen 
geeft waarlangs 
we ons doel 
kunnen bereiken.

Methode:
De manier waarop 
we iets aanleren 
en de volgorde 
van 
bewegingsvormen 
die we daarbij 
gebruiken.

Leergang:
Een methodiek: 
De stapsgewijze, 
gefaseerde 
opbouw van een 
aantal .                                                        
bewegingsvormen 
om tot een 
bepaald doel te 
komen



Doel van de bewegingsvorm 
/ activiteit

Bewegingsvorm / activiteit Organisatie Begeleiding /                       
didactische werkvormen

Inleiding - bespreking

Warming-up:
-warm worden
-aandacht krijgen

specifiek
-spelen met de bal

Kern 1

-aanleren passeren 1-2
-aanleren looppatroon

Kern 2

-partij, accent 1-2

Cool-down

-tot rust komen

Lopen achter elkaar
Lopen naast elkaar
Armen en benen 
loszwaaien

LMO
2-tallen inspelen met bal 
pasen en ontvangen

Lopen 1-2 patroon zonder 
bal.

Lopen 1-2 patroon met 
bal zonder weerstand.

Met weerstand.

1-2 toepassen in 
positiespel 4 x 4

1-2 toepassen in 6 x 6.

Partij SPELEN

uitlopen

Materiaal:…………………..

Werken in groepen van 3.
Lesgever deelt in naar 
lengte.

Wisselen van positie op 
fluitsignaal.

Jan, piet en Klaas ruimen 
deze week op



Begeleiding

BEGINSITUATIE DOELSTELLING

EVALUATIE

LES / TRAINING

LESOPBOUW

BEWEGINGS
VORMEN

ORGANISATIE

BEGELEIDINGDIDACTISCHE 
WERKVORMEN
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Begeleiding

Begeleiden wil zeggen:
Vergezellen, ondersteunen, richting geven aan, helpen,sturen etc..

Het totaal van handelingen en gedragingen van de lesgever die de 
deelnemer ertoe aan zetten om de gestelde doelstelling(en) te bereiken!

Belangrijkste kenmerken van begeleiding:
. Omgang
. Verantwoordelijkheid
. Sturing
. Doelgerichtheid
. Persoonlijk
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Begeleiding

Begeleidingsvaardigheden:

1 Motorische vaardigheden
eigen vaardigheid

2 Cognitieve vaardigheden
algemene vakkennis
specifieke vakkennis

3 Sociaalaffectieve vaardigheden
omgang en communicatie

4 Pedagogisch-didactische vaardigheden



Begeleiding

1 Motorische vaardigheden

* eigen vaardigheid:

. Voorbeeld :Ondersteuning van het leerproces.

. Hulpverlening :Ook eigen vaardigheid in het hulpverlenen.

. Acceptatie :Goede eigenvaardigheid verschaft (soms) krediet.

. Motivatie :Goede eigenvaardigheid kan deelnemers motiveren.

. Inleving :Als lesgever kan je je goed inleven in deelnemers.



Begeleiding

2 Cognitieve vaardigheden

* kennis en inzicht:

. Algemene vakkennis - sport algemeen
- spelregels/reglementen
- gezondheids- en bewegingsinzicht

. Specifieke vakkennis - kennis gekoppeld aan een doelgroep, 
- vakgebied en/of tak van sport.



Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

*Omgang - Communicatie
* Presentatie

Omgang / communicatie: (sleutelwoorden)

. Echtheid 

. Inlevingsvermogen en Interesse

. Contact

. Presentatie



Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

*Omgang - Communicatie
* Presentatie

Presentatie: (sleutelwoorden)

non-verbaal: . Uiterlijk
. Lichaamshouding
. Gezicht en blik
. Arm- / handgebaren

verbaal: . Stem- /taalgebruik
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Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

. Uiterlijk

. Lichaamshouding

. Gezicht en blik

. Arm- / handgebaren

. Stem- /taalgebruik

. Eerste indruk !

. Uiterlijk; verzorgd

. Kleding functioneel

. Onderscheid je van deelnemers!

. Geen sierraden / kauwgom!



Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

. Uiterlijk

. Lichaamshouding

. Gezicht en blik

. Arm- / handgebaren

. Stem- /taalgebruik

. Rechtop en ontspannen

. Sta op 2 benen

. Handen zichtbaar

. Wees actief.

. Pas je aan ! (kinderen)



Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

. Uiterlijk

. Lichaamshouding

. Gezicht en blik

. Arm- / handgebaren

. Stem- /taalgebruik

. Oogcontact

. Vriendelijke oogopslag

. Vermijd spanning, aarzeling e.d.



Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

. Uiterlijk

. Lichaamshouding

. Gezicht en blik

. Arm- / handgebaren

. Stem- /taalgebruik

. Gebruik handen/armen ondersteunend

. Voorkom gefrutsel e.d.



Begeleiding

3 Sociaalaffectieve vaardigheden

. Uiterlijk

. Lichaamshouding

. Gezicht en blik

. Arm- / handgebaren

. Stem- /taalgebruik

. Spreek duidelijk en rustig

. Gebruik aangepaste intonatie

. Wees verstaanbaar

. Correct taalgebruik

. Spreek ABN

. Pas taal aan aan je doelgroep

. Vermijd stopwoorden e.d.

. Wat je zegt moet juist zijn
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Begeleiding

4 pedagogisch-didactische vaardiheden:

* Vaardigheden die te maken hebben met technisch lesgeven;
Het vermogen  om de groep iets duidelijk te maken.

Het gebruik weten te maken van de juiste werkvormen.
Het gebruik weten te maken van de juiste hulpmiddelen.
Het goed kunnen organiseren.

. Uitdrukkingsvaardigheid : Kort en krachtig uitleggen in duidelijk taal.

. Aandacht vragen : Regels afspreken, controleer of iedereen luistert e.d..

. Aandacht verdelen : Bewust aandacht voor de hele groep.

. Eisend en consequent : Wees consequent en durf impopulair te zijn.

. Stimulerend en motiverend : Vertoon een houding die deelnemers motiveert.



Begeleiding

Werkvormen: (didactische werkvormen)

Verschillende soorten doelstellingen (motorisch, cognitief, affectief) vragen om 
verschillende soorten werkvormen om deelnemers naar gestelde doelen te leiden.

Werkvormen geven aan op welke manier de lesgever het leerproces vormgeeft!

Meest gebruikte werkvormen: * Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

Lesgever geeft verbaal instructies, geeft aan wat er moet 
gebeuren.
Zonder aanwijzing en/of instructie !

. Opdrachten dienen wel duidelijk te zijn !

. Opdracht vertelt iets over de manier waarop!



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

Lesgever geeft een voorbeeld, een demonstratie.
Vooral kinderen zijn visueel ingesteld, deze werkvorm is 
daarom ook erg belangrijk voor een sportleider!

Belangrijk bij voorbeelden:
. Waarneembaarheid
. Vertraagd voorbeeld
. Totaal voorbeeld
. Foutief voorbeeld
. Voorbeeld door deelnemer
. Combinatie met instructie

Let ook op: - opstelling deelnemers
- introductie voorbeeld



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

Lesgever observeert erg gericht naar de wijze waarop 
deelnemers participeren.
Op basis van zijn/haar conclusies is het leerproces goed 
bij/aan te sturen. 

Richtlijnen:
. Volle aandacht van de lesgever is noodzakelijk.
. Niet te lang richten op details.
. Observatie dient verband te houden met de voorbereiding.
. Zorg voor een optimale observatielocatie!



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

Lesgever geeft technische / tactische aanwijzingen ter 
ondersteuning aan het leerproces. 

Richtlijnen:
. Geef een aanwijzing per keer.
. Gebruik begrijpelijke taal en sleutelwoorden.
. Geef aanwijzingen kort en krachtig.
. Ondersteun je aanwijzing met voorbeelden
. Controleer of men je begrijpt!



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

Lesgever geeft aan hoe de vaardigheid in relatie met de 
gegeven instructie is uitgevoerd! 
De terugkoppeling is altijd een goedkeuring of correctie!

Richtlijnen:
. Niet te veel feedback in een keer.
. Laat deelnemers tijdens feedback niet bewegen.
. Elke deelnemer dient feedback te krijgen.
. Neem gelegenheid om feedback te geven.
. Voor deelnemers dient het “eindplaatje” duidelijk te zijn.



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

Lesgever stelt vragen over het verloop van de 
bewegingsuitvoering.
Een en ander zet deelnemers aan het denken, dit actieve  
meedenken heeft een positief effect op het leerproces!

Richtlijnen:
. Vragen moeten herkenbaar zijn.
. Vragen moeten afgestemd zijn op het niveau van de leerling.
. Vragen moeten bruikbare antwoorden opleveren.
. Vragen moeten prikkelend zijn.



Begeleiding

* Opdrachtvorm
* Voorbeeldvorm
* Observatievorm
* Instructievorm
* Feedbackvorm
* Vraagvorm
* Coachvorm

De coachvorm wordt gebruikt bij het begeleiden van tactische 
bewegingssituaties.
We kennen 2 manieren om te coachen:

. Feed-forward

. Feed-back

Richtlijnen:
. Coaching moet hoorbaar zijn.
. De informatie moet duidelijk zijn, voorkomen uit de les.
. De informatie moet kort zijn.
. Informatie kan ook non-verbaal zijn.
. Werken met bevriessituaties!



Begeleiding

Volgorde van werkvormen!

Opdracht en/of opdrachtvoorbeeld!

observatie

Instructie en/of instructievoorbeeld

observatie

feedback

observatie

vraag



Begeleiding

Begeleidingsmedia: Middelen die de lesgever kan gebruiken om zijn 
begeleiding vorm te geven en/ of te ondersteunen.

We onderscheiden:

•Visuele media: zichtbare ondersteuning

•Auditieve media: hoorbare ondersteuning

•Tactiele media: voelbare ondersteuning
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Doel van de bewegingsvorm 
/ activiteit

Bewegingsvorm / activiteit Organisatie Begeleiding /                       
didactische werkvormen

Inleiding - bespreking

Warming-up:
-warm worden
-aandacht krijgen

specifiek
-spelen met de bal

Kern 1

-aanleren passeren 1-2
-aanleren looppatroon

Kern 2

-partij, accent 1-2

Cool-down

-tot rust komen

Lopen achter elkaar
Lopen naast elkaar
Armen en benen 
loszwaaien

LMO
2-tallen inspelen met bal 
pasen en ontvangen

Lopen 1-2 patroon zonder 
bal.

Lopen 1-2 patroon met 
bal zonder weerstand.

Met weerstand.

1-2 toepassen in 
positiespel 4 x 4

1-2 toepassen in 6 x 6.

Partij SPELEN

uitlopen

Materiaal:…………………..

Werken in groepen van 3.
Lesgever deelt in naar 
lengte.

Wisselen van positie op 
fluitsignaal.

Jan, piet en Klaas ruimen 
deze week op

Duidelijke uitleg

Voorbeeld met 
aanwijzing

Opdrachtvorm:
Zelf voordoen;
Kijken naar uitvoering.

instructies:
-Naar elkaar kijken
-Afstand klein houden

Instructievoorbeeld:
Aanwijzingen 
ondersteunen met 
voorbeeld.
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