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Gym Wijzer! ® heeft sinds de lancering van de demo op 15 mei 2013 al meer dan 250 aanmeldingen op 

www.gymwijzer.nl.  De eerste workshopaanvraag is een feit en op donderdag 10 oktober 2013 gaat Pascal Mariany 

met een aantal iPad ’s, laptop en Windows 8 tablet richting Utrecht om de workshop van Gym Wijzer! ® te verzorgen 

voor een publiek van bijna 30 vakleerkrachten bewegingsonderwijs.  

Nieuwsbrief nr. 1 gemist? Kijk op www.gymwijzer.nl en download de nieuwsbrief onder de knop ‘Info’  ‘Publicaties’. 

MARK SCHUTTE, MEDEONTWIKKELAAR KIJKWIJZERS EN FILMPJES GYM WIJZER! ®, STELT ZICH VOOR 
Ik ben Mark Schutte, 26 jaar en ik ben deze zomer afgestudeerd aan de 

Academie voor Lichamelijk Opvoeding (ALO) in Amsterdam. Het afgelopen 

schooljaar ben ik druk bezig geweest met onderzoek doen naar het gebruik van 

Gym Wijzer! ®. Daarnaast mag ik met gepaste trots zeggen dat ik 

medeontwikkelaar ben van alle kijkwijzers en filmpjes van Gym Wijzer! ®. 

ONDERZOEK: HEEFT HET GEBRUIK VAN GYM WIJZER! ® TIJDENS DE 

GYMLES EEN POSITOEF LEEREFFECT OP HET VERBETEREN EN/ OF 

AANLEREN VAN BEWEGINGSACTIVITEITEN? 
Het doel van mijn onderzoek was om te testen of het gebruik van de tablet PC 

tijdens de gymles een stimulerend effect had op het aanleren van de 

bewegingsactiviteiten: ‘schommelen in de ringen’ en ‘koprol op recht vlak’. Het onderzoek bestond, gedurende vier 

weken, uit acht gymlessen en elke gymles bestond uit vier bewegingsactiviteiten. De eerste twee weken was het 

schommelen één van deze vier bewegingsactiviteiten. De laatste twee weken werd de koprol afgenomen.  

De controlegroep beschikte alleen over de verbale instructie van de leerkracht, terwijl de tabletgroep de beschikking 

had om de verbale instructie van de leerkracht terug te lezen en vooral terug te zien op de tablet PC. Het leerproces 

heb ik van begin tot eind met een videocamera opgenomen, zodat ik achteraf in alle precisie het begin- en eindniveau 

van elke deelnemer kon noteren. 

 

Met mijn onderzoek is gebleken dat bij het schommelen het 

verschil in progressie tussen de voor- en nameting significant 

was: F(1,76)=10,727, p<.005. Dit significante verschil is alleen 

gevonden bij de deelnemers uit groep 7. Het verschil in 

progressie bleef bij de deelnemers uit groep 4 ongeveer gelijk. 
De verwerkte resultaten van de koprol lieten geen significante 

progressie zien, F(1,74)=0,920, p>.05. 

De tijd tussen elke bewegingsuitvoering was bij de koprol veel 

korter dan bij het schommelen en daardoor was ook heel 

goed te zien dat de deelnemers de tablet PC tijdens de koprol 

niet of nauwelijks gebruikte. De conclusie die gesteld kan worden met betrekking tot de onderzoeksvraag is dat het 

gebruik van Gym Wijzer! ® van positieve invloed is geweest op alleen het aanleren van de bewegingsactiviteit 

schommelen bij de deelnemers uit groep 7. 

 

U kunt het volledige onderzoek downloaden op www.gymwijzer.nl onder de knop ‘Info’  ‘Publicaties’. 
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ONTWIKKELAARS KIJKWIJZERS DANS KYRA EN MARIJE STELLEN ZICH VOOR 
Wij zijn Kyra Berhitoe en Marije Siegerist. Wij zijn twee derdejaars studenten 

aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam.  Vanuit onze 

school hebben wij de opdracht gekregen om een visueel didactisch hulpmiddel 

te maken.   

Harry van de Meer had contact met ons opgenomen met de vraag of wij het 

leuk zouden vinden om hem te helpen met het ontwikkelen van de kijkwijzers 

dans voor Gym Wijzer ®. Wij zijn allebei gek op dansen en waren gelijk 

enthousiast. Samen met een aantal leerlingen hebben wij de dansjes kunnen 

uitvoeren. Doormiddel van hard werken,  goede feedback en hulp van Harry, 

Mark en Pascal hebben wij het voor elkaar gekregen om de kijkwijzer te 

realiseren. Het eindproduct (video’s van dans en de kijkwijzers) is terug te zien 

op www.gymwijzer.nl.  

Vanuit de Academie voor Lichamelijke Opvoeding zijn wij door Ton de Ruijter beoordeeld met een 9.5. Wij zijn erg 

trots op ons product en hopen dat dit een goed hulpmiddel is voor anderen. 

STREVEN NAAR KWALITEIT 
Bij versie 1.0 van Gym Wijzer! ® is er vanaf het begin al gestreefd naar kwaliteit. Het mooie van dit product is dat het 

constant in ontwikkeling is en uitgebreid kan worden. De komende jaren willen we Gym Wijzer! ® ieder schooljaar 

van een flinke update voorzien. Zo staat volgende schooljaar (2014 – 2015) Gym Wijzer! ® versie 2.0 op de planning, 

waarbij we weer een reeks aan extra, vernieuwende en gevarieerde activiteiten zullen lanceren. 

 

Voor Gym Wijzer! ® staan we open voor feedback en ideeën vanuit onze gebruikers! Iedere gebruiker kan vanaf 15 

augustus 2015 via www.gymwijzer.nl ideeën – zoals filmpjes en/of lesideeën – en  feedback insturen. Tevens is het 

mogelijk dat we online enquête naar onze gebruikers sturen, waarbij we vragen naar ervaringen met Gym Wijzer! ®. 

Dat is niet alles. We hebben gesprekken gevoerd met de ALO Amsterdam, waarbij we hebben gesproken over de 

inzet van studenten. Studenten kunnen Gym Wijzer! ® van een kwaliteitsimpuls voorzien via onderzoek naar Gym 

Wijzer! ®, zoals bijvoorbeeld Mark Schutte al heeft gedaan. Een andere mogelijkheid is dat studenten, met hun verse 

en vernieuwende kennis van het bewegingsonderwijs,  helpen mee ontwikkelen aan Gym Wijzer! ®. Zo houden we 

graag de deur open voor (nieuwe) mogelijkheden. 

RECENTE BERICHTEN IN DE MEDIA OVER TABLETGEBRUIK OP SCHOLEN 
Er is een enorme discussie gaande in Nederland over het gebruik van een tablet als leermiddel op scholen. Hieronder 

vindt u enkele links naar recente publicaties over het gebruik van tablet op scholen: 

 Column Gerard Drosterij | Zijn iPad-scholen een duivels plan? Beschikbaar: www.bnr.nl  

 iPad-scholen in augustus van start Beschikbaar: www.onemorething.nl  

 Vrijwel hele Kamer ziet iPadscholen wel zitten Beschikbaar: www.volkskrant.nl  

OFFICIËLE KICK-OFF GYM WIJZER! ® VERPLAATST NAAR 15 AUGUSTUS 2013! 
Zoals eerder gezegd is de demo versie van Gym Wijzer! ® al beschikbaar met acht bewegingsactiviteiten. Aanmelden 

kan dus nu al op www.gymwijzer.nl. Men krijgt dan automatisch een demo account waarmee men alle acht 

bewegingsactiviteiten kan uitproberen in de gymles. We hebben besloten om Gym Wijzer! ® op 15 augustus 2013 te 

lanceren. Dit in verband met het begin van het nieuwe schooljaar in het primair onderwijs. 

  

KYRA  MARIJE  
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AANMELDEN DEMO KAN ALTIJD 

Men kan zich gratis aanmelden op www.gymwijzer.nl. De volgende bewegingsactiviteiten zijn in de demo 

beschikbaar en te gebruiken inclusief alle video’s en kijkwijzers: 

Leerlijn # Naam Leerlijn Bewegingsactiviteit(en) 

3 Zwaaien Schommelen in de ringen 
Ringzwaaien 

4 Over de kop gaan Koprol op recht vlak 
Koprol op schuin vlak 

5 Springen Spreidsprong over de bok 
Touwtjespringen met een kort springtouw 

8 Jongleren Kaatseballen 
Dribbelen met de basketbal 

WAT ZIJN DE TARIEVEN OOK ALWEER? 
Onderstaande tarieven gelden voor versie 1.0 van Gym Wijzer! ® van het schooljaar 2013 – 2014: 

Wie? Prijs per jaar 
 
Studenten/Individu 

 
€ 15,-  

School/organisatie met 200 leerlingen/studenten € 50,-  
School/organisatie met 400 leerlingen/studenten € 75,- 
School/organisatie met 600 leerlingen/studenten € 100,- 
School/organisatie met meer dan 600 leerlingen/studenten € 200,- 

 

WORKSHOPS 
U kunt workshops aanvragen van Gym Wijzer! ® Graag komen we op uw school/organisatie of werkplek Gym Wijzer! 

® presenteren. Dit kan tijdens een gymles, teamvergadering of ander werkoverleg. In een vorm van een interactieve 

workshop, die ± een uur duurt, geven we veel uitleg en tips op welke wijze Gym Wijzer! ® te gebruiken is voor u en 

de leerlingen. Zo kan iedereen ervaren wat Gym Wijzer! ® met uw gymlessen kan doen. U kunt uw eigen iPad, 

Android of Windows 8 tablet meenemen als u wilt!  

 

Wilt u een workshop aanvragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met ons op. Zie hiervoor de volgende 

bladzijde. 

Gym Wijzer! ® V.O.F. 
 
Vestiging 1: 
Pascal Mariany 
Laarweg 22 

6721 DE Bennekom 
Telefoon: 0318 845447 

Email: info@gymwijzer.nl  
 

 
 
Vestiging 2: 
Harry van der Meer 
Vuursteeglaan 16 

2161 GE Lisse 
Telefoon: 0252 416814 

Email: info@gymlessenbasisonderwijs.nl  
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