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Taak, omgeving en oefening spelen een essentiële rol binnen bewegingsgedrag. Oefening zorgt 
ervoor dat de uitvoering van de taak steeds beter en efficiënter wordt uitgevoerd. Hoe bouw je 
als leerkracht de te leren activiteit knippen verantwoord op?

Motorisch leren
Het dagelijks functioneren van een kind bestaat 
uit een aaneenschakeling van bewegingen die 
het kind geleerd heeft (zoals lopen en rennen) of 
nog aan het leren is (zoals fietsen en tennissen). 
Motorisch leren is het verwerven van een moto-
rische vaardigheid door herhaling en oefening. 
Bewegingen die een kind beheerst, zijn te herken-
nen aan een voldoende vloeiendheid, accuratesse 
en snelheid (Beek, 2013). Motorisch leren vindt 
altijd plaats op basis van herhaling en hoe meer 
herhalingen hoe beter de prestatie (law of prac-
tice) (Schmidt & Lee, 2011). De verbetering is het 
grootst na de eerste oefensessies en bij simpele 
taken, maar een vaardigheid wordt pas vloeiend, 
nauwkeurig en snel uitgevoerd na veel oefenen.

Expliciet en impliciet leren
Motorisch leren is problemen oplossen en dit bete-
kent dat feitelijk de beste resultaten bereikt worden 
als het kind de kans krijgt eigen oplossingen te 
zoeken. In grote lijnen zijn er twee vormen van 
motorisch leren: declaratief of expliciet leren en 
procedureel of impliciet leren (Beek, 2013). Bij expli-
ciet leren is er sprake van leren op basis van kennis 
en informatie. Bij impliciet leren is er veel meer 
sprake van leren op basis van uitvoeren van de 
taak zonder dat er expliciete aanwijzingen worden 
gegeven hoe de motorische handeling uitgevoerd 
moet worden (zie het kader ‘Instructie’ hiernaast). 
Het kind heeft een bepaald doel voor ogen en door 
middel van nadoen of ‘trial and error’ leert het kind 
de beweging. Het resultaat of doel van de beweging 
staat centraal. Impliciet leren is ‘onbewust’ leren: 
het werkgeheugen wordt niet belast en het repro-
duceren van de beweging in een stressvolle situatie 
is beter. Impliciet leren verdient daarom de voor-
keur. Echter, niet bij elke taak of bij elk kind is dit de 
optimale leerstrategie en soms moet je bewegingen 
expliciet aanleren, zoals het aanleren van de schrijf-
letters. Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar 
motorisch leren zijn motor imaging (een beweging 
in je hoofd voorstellen: motorische inbeelding) of 

Kinderen leren uit zichzelf omrollen, zitten, 
staan, lopen en rennen. Maar niet ieder kind 

leert tennissen, trefbal, paardrijden of judo. De 
keuze voor een sport of spel is afhankelijk van 
de omgeving en interesses van het kind. Ook het 
niveau van deze vaardigheden verschilt tussen 
kinderen. Genetische factoren en groei, maar ook 
het aantal herhalingen, zijn factoren die bepalen 
hoe vaardig het kind is in het spel of de sport.

Veel en gevarieerd oefenen
Variabiliteit is een kenmerk van normaal men-
selijk bewegen. Het niveau van de uitvoering 
(hoe handig wordt de taak uitgevoerd?) is vooral 
gekoppeld aan ervaring en oefening, meer dan 
aan de leeftijd. Een voorbeeld: een linkshandige 
kleuter wil leren knippen en gaat aan de slag met 
een rechtshandige schaar, omdat er thuis en op 
school geen linkshandige scharen zijn. Het kind 
probeert eerst met links te knippen, maar merkt 
dat de schaar niet goed knipt met de linkerhand 
en zoekt naar oplossingen: het kind leert knippen 
met de rechterhand. Als er later wel linkshandige 
scharen in de klas zijn, zal het kind niet met de 
linkerhand gaan knippen. De rechterhand heeft 
veel geoefend en is vaardiger in de taak knippen 
dan de linkerhand. 

motoriek

Instructie

Expliciete en impliciete instructie bij het leren knippen:
• Expliciet: Pak de schaar. Plaats je duim in het bovenste gat van de 

schaar en je middelvinger (en wijsvinger) in het grote onderste gat 
en beweeg met je vingers naar je duim toe. De aandacht van het kind 
wordt gericht op de wijze van uitvoeren van de motorische handeling 
van duim en vingers.

• Impliciet: Pak de schaar. De schaar is een eendenbek. Maak de een-
denbek open en dicht. De aandacht is gericht op het doel: gaat de bek 
van de eend open en dicht? De aandacht van het kind wordt gericht op 
het doel van de handeling: gaat de bek open en dicht? De beweging 
(het openen en sluiten van duim en vingers) verloopt onbewust.
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Oefening zorgt ervoor dat de uitvoering van de taak knippen steeds beter en efficiënter wordt uitgevoerd

>>

maken voor eieren’) en de wijze van instructie bij 
voorkeur impliciet (‘De schaar is een eendenbek 
die open en dicht gaat’) is de eerste stap al gezet. 
Daarna zal de oefensessie zo opgebouwd moeten 
worden dat de taken haalbaar zijn. Taken met veel 
variatie in oefenvormen en oplopend in moeilijk-
heidsgraad (knip eerst van een smal reepje stevig 
papier allemaal stukjes om in het mandje te doen, 
gebruik daarna ander (wat dunner) papier). Deze 
oefenfase bevat veel verschillende kniptaakjes 
welke stuk voor stuk uitdagend voor het kind 
moeten zijn. Daarna wordt het mandje 
gemaakt door over de brede dikke lijnen het 
papier in te knippen. Nu zijn de basisvaar-
digheden welke nodig zijn voor het mandje 
al gemaakt: alleen nog de zijkanten van het 
mandje plakken, knipsels erin doen en de 
eieren kunnen erin. Het kind kan daarna zelf het 
mandje verder versieren met eigen ideeën. Plezier 
is een belangrijke factor bij het leren. Als het kind 

action observation (kijken naar bewegingen van een 
ander). Daar wordt nu veel onderzoek naar gedaan 
(zie bijvoorbeeld Bors, 2016). 

Leerfases van Fitts en Posner
Tijdens het leren van een taak zijn drie fases te 
onderscheiden: de cognitieve fase, de associatieve 
fase en de automatische fase (Fitts & Posner, 
1967) (zie ook het kader ‘Leerfases knippen’ onder 
aan deze pagina). In de cognitieve fase is het 
van belang dat het kind begrijpt wat er van hem 
verwacht wordt. In deze fase zoekt het kind naar 
de juiste uitvoering en vindt die nog niet altijd. 
Adequate feedback is van belang om de beweging 
op de juiste wijze aan te leren. In de associatieve 
fase wordt de uitvoering steeds beter. In deze fase 
is het belangrijk dat de vaardigheid op verschil-
lende manieren wordt geoefend. Het kind leert de 
taak uitvoeren onder steeds wisselende omstan-
digheden. Daardoor wordt de uitvoering beter, al 
is de variatie in uitvoering nog groot. Feedback is 
gericht op uitvoering. Als laatste wordt de auto-
matische fase bereikt: de bewegingen worden 
steeds consistenter uitgevoerd en kunnen aange-
past worden aan de omgeving. Kinderen kunnen 
de geleerde vaardigheid gelijktijdig met andere 
activiteiten uitvoeren. De taak verloopt vloeiend, 
nauwkeurig en kan snel uitgevoerd worden. 

Activiteit knippen opbouwen
Onderzoek heeft aangetoond dat motivatie, de wijze 
van instructie, de organisatie van de oefensessies 
en het gebruik van feedback bij het leren van een 
nieuwe vaardigheid grote invloed hebben op het 
resultaat (Beek, 2013; Wulf et al., 2010). Wanneer 
de taak betekenisvol is (‘We gaan een mandje 

Leerfases knippen
Voorbeelden van de leerfases binnen de vaardigheid knippen:
• Cognitieve fase: Het kind leert de bek van de schaar open en dicht te 

maken terwijl het in het papier knipt. De volgende stap is de doorgaande 
knipbeweging uitvoeren.

• Associatieve fase: Het kind leert knippen en doorknippen in allerlei soorten 
papier en materiaal (dik, dun, klein, groot), in allerlei richtingen (recht, vier-
kant, golf, rondje, complexere vorm) over steeds dunner wordende lijnen 
(trefzones van 5 millimeter naar 2 millimeter).

• Automatische fase: Het kind kan een kleine complexe vorm uitknippen 
waarbij de richting wordt aangegeven door nummers te volgen. De bewe-
ging verloopt vloeiend, op de lijn en het kind is snel klaar met het werkje.

5HJK april 2017



het knippen leuk vindt, gaat hij ook thuis aan de 
slag. Veel oefenen, een hoge ‘time on task’, is een 
voorwaarde voor motorisch leren.

Gaat knippen niet goed?
Sommige kinderen hebben moeite met het leren 
knippen. Het is belangrijk dat je goed observeert 
met welk onderdeel van het knippen het kind 
moeite heeft. Samen met het kind kun je oplos-
singen bedenken die het kind kunnen helpen bij de 
moeilijke taken. Gebruik het schema hierboven om 
te kijken wat het kind al wel kan. Je kunt dan bin-
nen de taak variëren of de kniptaak iets moeilijker 
maken (bijvoorbeeld door iets dunner papier te 
gebruiken). Je kunt ook activiteiten zo aanbieden 
dat binnen de taak weinig nauwkeurigheid wordt 
gevraagd. Denk hierbij aan knippen over een dikke 
lijn in plaats van over een dunne lijn. Ook kun je 
specifieke feedback geven op het resultaat. Geef 
duidelijk aan wat het kind goed heeft gedaan en 
waar het de volgende keer op kan letten. Zo zal 
een kind ervaren dat het succes van een activiteit 
komt, omdat hij zelf de taak goed heeft aangepakt. 
Het is belangrijk dat de gestelde doelen haalbaar 
zijn en dat het kind succeservaringen opdoet. Ook 
dat het succes behaald is door eigen inspanning. 
Door gevarieerd te oefenen in combinatie met het 
aanpassen van de omgeving, taken en doelen kun 
je ervoor zorgen dat het kind plezier blijft houden 
in de dagelijkse en schoolse activiteiten. Dit vraagt 
om innovatieve leerkrachten zoals jij! 
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Hanteren schaar Kind laten ontdekken 
hoe hij de schaar het 
beste kan vasthouden.

Samen met de leer-
kracht de schaar 
dichtmaken (eventu-
eel met duoschaar).
Gebruik metafoor 
('Eendenbek is open 
en gaat nu dicht').

Kind zelf de schaar 
laten vasthouden en 
de bek dichtmaken.

Schaar openmaken 
(van duoschaar tot zelf 
actie uitvoeren met 
kinderschaar). 
Langzaam en snel uit-
voeren (hap-hap-hap).

Inknippen Lint van stevig dun 
karton (140-160 gram) 
in stukjes knippen (niet 
breder dan de helft van 
de kniplengte van de 
schaar).

Een strook papier van 
15 centimeter bij 10 
centimeter inknippen. 
Herhalen met dunner 
papier (120 gram).

Rondje van 120 
gram papier rondom 
inknippen. Gebruik 
sturende hand.

Papier dat breder is 
dan de schaarmond 
doorknippen (twee knip-
beweging achter elkaar 
uitvoeren).

Doorgaande 
knipbeweging

Doorknippen van stevig 
A4-papier (140-160 
gram).

Doorknippen van 
A4-papier (karton 
100 gram) over een 
dikke lijn (dikte 5 
millimeter).

Doorknippen van 
strook papier (karton 
140-160 gram) pre-
cies over de lijn (dikte 
3 millimeter) met 
wisselende lengtes.

Doorknippen van rechte 
lijnen over dikke en 
dunne lijnen (1-2 mil-
limeter met wisselende 
lengtes.

Uitknippen van 
verschillende lijn-
vormen en geome-
trische vormen

Zigzaglijn uitknippen 
over verschillende 
lijndiktes (5, 4 en 3 
millimeter).

Lijn bestaande uit een 
golfbeweging uitknip-
pen. Variëren in lijn-
dikte en papierdikte.

Een vierkant uitknip-
pen. Variëren in 
grootte, lijndikte en 
papierdikte.

Rondje uitknippen. 
Variëren in grootte, lijn-
dikte en papierdikte.

Uitknippen van 
figuren

Uitknippen van een door 
het kind zelf getekende 
figuur op A4-papier.

Uitknippen van een 
figuur op A5-papier.

Complexe figuren 
uitknippen over een 
dunne lijn.

Uitknippen van een 
figuur waarbij het kind 
nummertjes moet volgen 
(dubbeltaak).

Literatuur
• Beek, P. (2013). Theorieën over motorisch leren en handelen. In: Empelen, R., Nijhuis, M., 

& Hartman, A. Kinderfysiotherapie, 29-42. Amsterdam: Reed Business Education.
• Bors, G. (2016). ‘DCD? Je motoriek kan beter worden’. Balans, 29 (2), 12-15.
• Fitts, P. & Posner, M. (1967). Human Performance. Belmont, CA: Brooks-Cole.
• Schmidt, R. & Lee, T. (2011). Motor control and learning. Champaign, IL: Human Kinetics.
• Wulf, G., Shea, C., & Lewthwaite, R. (2010). Motor skill learning and performance. 

Medical Education, 44 (1), 75-84.

t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t
 
t

• Wordt het resultaat/tempo beter of slechter bij het veranderen van de 
taak? Observeer waar het kind zich bevindt binnen bovenstaand schema. 
Verandering van de taak maakt de taak moeilijker of makkelijker en kan 
gebruikt worden om het niveau van functioneren vast te stellen.

• Wordt het resultaat beter als er ondersteuning gegeven wordt in de 
nauwkeurigheid (bijvoorbeeld brede kniplijnen, zogenaamde trefzones: door 
kniplijn met een dikke stift 5 millimeter of 10 millimeter breed te maken)?

• Wordt het resultaat beter of slechter bij het aanbieden van ander 
knipmateriaal (schaar, papierdikte), leren sturen van ondersteunende hand, 
een betere zithouding (voeten gesteund op de grond, stoel aangeschoven  
met de buik tegen de tafel)?

• Welke maatregelen werken motiverend/belemmerend op de uitvoering? 
(denk aan interessegebied, betekenisvolle taak, beloning) (puzzel knippen, 
boom maken, mandje maken: zie voor ideeën de knip-knapgids die je kunt 
downloaden via deze link: http://bit.ly/knipboekje).

• Wordt het resultaat beter of slechter als de vaardigheid sneller of juist 
langzamer wordt uitgevoerd?

Figuur 1 – Schema knippen opbouwend in moeilijkheidsgraad
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Wil je op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen 
rondom het jonge kind?

Meer weten? Ga naar www.hjk-online.nl of bel 088-2266691
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