
Digitalisering in de gymles? 
 
Technologische snufjes voor in de gymles zijn pas interessant als ze in handen zijn van professionals 
die kunnen beoordelen of ze een bijdrage kunnen leveren aan leerprocessen. Het is tevens van groot 
belang dat er een (opleiding)plek is waar over dit soort vragen nagedacht kan worden en waar 
onderzoek verricht kan worden. Dankzij een subsidie van SIA-RAAK, wordt sinds januari 2013 het 
onderzoek Digitalisering in de gymles uitgevoerd door het lectoraat Bewegen, School en Sport van 
hogeschool Windesheim. Docenten en onderzoekers van de hogeschool werken samen met de 
Faculteit Bewegingswetenschappen van de VU in Amsterdam en een aantal andere partners, 
waaronder scholen. Begin 2014 werden de bevindingen van verschillende deelonderzoeken gedeeld 
op het symposium Van tikken naar Taggen waar ook het gelijknamige boek 
[http://www.sportenkennis.nl/boek.asp?id=42] werd gepresenteerd. In dit artikel u een korte 
impressie van deze verkenning. 
 
Digitale technologie krijgt steeds meer greep op ons gedrag. Digitalisering heeft ook grote invloed op 
het spel- en sportgedrag van mensen. Voor sportbonden en scholen zijn ‘fysieke’ en ‘virtuele’ sport 
nog grotendeels gescheiden werelden. Bij nieuwe generaties lijken de grenzen tussen ‘offine’ en 
‘online’ sport te vervagen. Het gebruik van tablets, apps, videofeedback, (serious) games en YouTube, 
gaat mede bepalen hoe kinderen (voor het eerst) in aanraking komen met sport, hoe ze hun 
‘sportidentiteit’ vormgeven, hoe bewegingen worden aangeleerd of hoe kinderen hun eigen 
bewegingen interpreteren en vergelijken op basis van videobeelden. Nieuwe vormen van ‘digitale 
sportbeoefening’, zoals ‘e-sport’ en de World Cyber Games, stellen ook onze gangbare denkbeelden 
over het concept sport op de proef. Deze vormen van innovatie zijn enerzijds positief te noemen, 
omdat ze op te vatten zijn als aanpassingen aan de – getechnologiseerde en gedigitaliseerde – 
leefwereld van kinderen.  
 
Het onderzoeksprogramma Digitalisering in de gymles is noch bedoeld om alle docenten 
bewegingsonderwijs met zachte dwang over de digitale drempel te trekken, noch om alleen 
loftrompetten af te steken over het gebruik van innovatieve digitale technologie in de gymzaal. Het 
boek Van tikken naar taggen wil er juist toe bijdragen dat eerst een aantal fundamentele en cruciale 
vragen wordt gesteld, voordat überhaupt de camera en tablet de gymzaal binnenkomen. Het is ook de 
taak van kritische onderzoekers te wijzen op nadelen, onzekerheden, commerciële belangen, op de 
hypes en ideologieën die verbonden zijn aan oproepen tot vernieuwing en innovatie. Kort gezegd: niet 
iedere vorm van innovatie staat gelijk aan verbetering of vooruitgang, zoals inmiddels ook duidelijk 
wordt in de meer algemene discussie over het gebruik van digitale technologie in het onderwijs. De 
gedachte dat de leraar slechts een begeleider is die de leerling met behulp van nieuwe media coacht 
in de eigen zoektocht naar kennis, is voor het onderwijs een destructieve ideologie gebleken. Die 
opvatting zet de klok eerder een aantal decennia terug dan dat er sprake is van een gewenste, 
pedagogisch doordachte innovatie. 
 
Met verhalen uit de praktijk en recent wetenschappelijk onderzoek willen we zo scherp mogelijk in 
beeld brengen wat de relevante ontwikkelingen zijn, wat er allemaal mogelijk is en wat voor de praktijk 
de meest relevante vragen zijn. Aan welke kennis is behoefte en welke expertise ontbreekt om op 
verantwoorde wijze innovaties door te voeren in het bewegingsonderwijs en in de sport? Op een 
aantal terreinen fungeert de (top)sport als een inspirerend voorbeeld voor het (bewegings)onderwijs. 
Andersom kan de sportwereld nog een en ander opsteken van het bewegingsonderwijs, bijvoorbeeld 
over de wijze waarop digitale middelen op een didactisch verantwoorde en effciënte wijze kunnen 
worden ingezet. Ook de sportwereld kan haar voordeel doen met het onderzoek naar de integratie 
van didactische en technologische kennis.  
 
Het is na een jaar van (literatuur)onderzoek nog te vroeg voor een conclusie, maar als er een duidelijke 
lijn of gedeelde opvatting te formuleren is, dan betreft die het belang van de autonomie van de 
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leerkrachten en leerlingen als het aankomt op innovatie. Het leidt geen twijfel dat er commerciële 
belangen op de achtergrond meespelen. Maar uiteindelijk kan er geen ander belang zijn dan dat van 
de docent bewegingsonderwijs en de trainer werkzaam in de sport die leerlingen en sporters beter en 
met plezier willen laten bewegen. Het gaat uiteindelijk om deze professionals, die op basis van heldere, 
doordachte, didactische en pedagogische opvattingen besluiten tot het wel of niet gebruik te gaan 
maken van digitale middelen.  
 
Kijk dit YouTube filmpje [https://www.youtube.com/watch?v=7xmqulcJ5cY] voor een impressie van 
het symposium Van tikken naar taggen op 22 januari.  
 
Klik hier [http://www.sportenkennis.nl/boek.asp?id=42] om het boek Van tikken naar taggen te 
bestellen.  
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