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Gym Wijzer! ® is een web-based applicatie of ook App genoemd, dat mogelijkheden biedt tot aanleren en 

ondersteuning van sport- en speltechnieken. Met behulp van het laten zien van een bepaalde ‘voorbeeldig’ 

uitgevoerde beweegtechniek/vaardigheid (als video in het programma) ziet de leerling hoe een nieuwe techniek 

aangeleerd of ingeoefend kan worden. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop of tablet, 

ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken. Bij versie 1.0 van Gym 

Wijzer! ®, voor schooljaar 2013 – 2014, zullen een totaal van 24 bewegingsactiviteiten op www.gymwijzer.nl staan 

inclusief alle video’s en kijkwijzers. Ook video’s van hulpverlenen voor de leerkracht en leerlingen zijn beschikbaar bij 

vooral de turnonderdelen. Ieder schooljaar is het de bedoeling om Gym Wijzer! ® up-to-date te houden door meer 

video’s en kijkwijzers toe te voegen. 

 

http://www.gymwijzer.nl/


Op het moment van schrijven is de demo versie van Gym Wijzer! ® voor iedereen toegankelijk. 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 

 

HET BASISDOCUMENT BEWEGINGSONDERWIJS ALS UITGANGSPUNT 
Gym Wijzer! ® gebruikt het basisdocument bewegingsonderwijs met 

zijn twaalf leerlijnen als uitgangspunt. Wat willen we leerlingen leren 

in de lessen bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en welke 

kwaliteit streven we daarbij na? Hoe geef je leerlingen een brede 

introductie in de bewegingscultuur? 

In het basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs 

worden twaalf leerlijnen uitgewerkt die een beeld geven van de 

manier waarop we leerlingen ‘bewegingsbekwaam’ maken. Per 

leeftijdsgroep worden tussendoelen voor alle twaalf de leerlijnen beschreven, waarmee de longitudinale 

ontwikkelingslijn van vier tot en met twaalf jaar zichtbaar wordt. U kunt een overzicht bekijken van de twaalf 

leerlijnen, door op de deze link te klikken. 

Door een verantwoorde en kwalitatief hoge methode, zoals het basisdocument bewegingsonderwijs als 

uitgangspunt te nemen, voldoet naar verwachting Gym Wijzer! ® aan kwaliteitseisen voor het bewegingsonderwijs. 

Meer informatie over het basisdocument bewegingsonderwijs vindt u op 

http://www.janluitingfonds.nl/fonds/basisdocumenten-1000.html.  

VAKWERPLAN DE LESBRIEVEN 
De kracht van Gym Wijzer! ® zit hem niet alleen in het nemen van het 

basisdocument bewegingsonderwijs als uitgangspunt, maar ook in de combinatie 

met het vakwerkplan ‘De Lesbrieven‘ en Gym Wijzer! ®. Dit vakwerkplan, 

geschreven en ontwikkeld door Harry van der Meer en Dennis Louter, is een 

losbladige methode voor het bewegingsonderwijs en bevat een rijkdom aan 

spannende bewegingsactiviteiten, waarbij leerlingen veel verschillende 

bewegingservaringen opdoen. Het biedt een methodische lesopbouw voor groep 

3 t/m 8 gebaseerd op de leerlijnen beschreven in basisdocument bewegingsonderwijs van SLO en KVLO. Hier zijn de 

afzonderlijke bewegingsactiviteiten in een vakwerkplan opgenomen en worden in 80 kort uitgelegde lesbrieven 

uitgelegd. Voor meer info kunt u kijken op www.delesbrieven.nl. 

Om de afzonderlijke bewegingsactiviteiten, die beschreven zijn in Gym Wijzer! ® makkelijk en verantwoord in een les 

te kunnen invoegen, is in de kijkwijzers (leerkracht) per bewegingsactiviteit aangegeven in welke lessen van het 

vakwerkplan De Lesbrieven deze activiteit aan bod komen. Door de koppeling tussen Gym Wijzer! ® en De 

Lesbrieven worden alle bewegingsactiviteiten in het vakwerkplan en de jaarplanning voor de groepen 3 t/m 8 

opgenomen. Dit raden we dus aan. 

Het is tevens mogelijk om andere methoden die op de markt zijn te combineren met Gym Wijzer! ®. Hierbij kan met 

de eigen jaarplanning volgen of Gym Wijzer! ® inzetten wanneer men dat wenst.  

http://www.gymwijzer.nl/
http://www.janluitingfonds.nl/fonds/basisdocumenten-1000.html
http://www.delesbrieven.nl/


WERKEN IN VAKKEN 

Gym Wijzer! ® kan prima gebruik worden in een gymles waarbij les wordt gegeven in meerdere vakken of veldjes. In 

één vak of veldje kunnen de leerlingen met een iPad, Android of Windows 8 tablet aan de slag met Gym Wijzer! ® en 

in de andere vakken of veldjes zijn de kind leerlingen bezig met andere activiteiten. Het is ook mogelijk om via een 

groter scherm klassikaal elementen uit Gym Wijzer! ® te behandelen of voordat de gymles begint in het klaslokaal bij 

de groepsleerkracht. Zo kunt u de groepsleerkracht nog meer betrekken bij uw gymlessen bijvoorbeeld als u als 

vakleerkracht bewegingsonderwijs werkzaam bent. Gym Wijzer! ® werkt zowel op touchscreens als op schermen 

zonder touchscreen, waarbij Gym Wijzer! ® is te bedienen met een muis. 

 

We raden aan om met de leerlingen, voordat ze Gym Wijzer! ® gaan 

gebruiken, Gym Wijzer! ® met ze Gym Wijzer! ® door te nemen en 

hoe Gym Wijzer! ® te gebruiken is binnen en eventueel buiten de 

gymles. Daarbij valt op de eerste plaats te denken aan de veiligheid. 

Laat de leerlingen niet hals over kop naar de iPad of ander soortgelijk 

apparaat rennen. Hetzelfde geldt voor turnactiviteiten. Voor extra 

veiligheid zijn er ook video’s in Gym Wijzer! ® verwerkt met 

hulpverlenen bij voornamelijk de turnonderdelen uit het 

basisdocument bewegingsonderwijs. Daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag. Omdat de leerlingen zelfstandig met 

Gym Wijzer! ® aan het werk gaan, hoeft u niet de hele tijd aanwijzingen te geven en kunt u gerichter lesgeven in de 

andere vakken. 

VOORDELEN VOOR DE LEERKRACHT 

 tijd van instructie neem af; 

 de stem van de leerkracht wordt ontlast; 

 leuke nieuwe ideeën voor activiteiten gebaseerd op de bewegingsthema's en activiteiten uit het 

basisdocument bewegingsonderwijs; 

 meer ontspannen lesgeven voor de leerkracht; 

 makkelijk te gebruiken bij het werken in vakken; 

 oefeningen die de leerkracht niet kan voordoen, zijn toch als voorbeeld in een video te zien voor alle 

leerlingen; 

 de oefeningen zijn in slow motion te bekijken; 

 bij veel turnoefeningen zijn video's van hulpverlenen toegevoegd voor de leerkracht; 

 de leerlingen werken zelfstandig en het samenwerkend leren krijgt een impuls; 

 meer variatie mogelijkheden in de gymlessen. 

VOORDELEN VOOR DE LEERLINGEN 
 meer bewegingstijd voor alle leerlingen door kortere 

instructietijd; 

 hogere zelfregulatie door zelfstandig samenwerken; 

 het samenwerkend leren krijgt een impuls door het 

samenwerken in groepjes; 

 door middel van de verschillende aangeboden niveaus in de 

video's van Gym Wijzer! ® werken op eigen niveau; 

 elkaar feedback kunnen geven naar aanleiding van video's; 

 duidelijke video's en originele oefeningen motiveren de 

leerlingen om te bewegen; 

 de oefeningen zijn in slow motion te bekijken; 

 bij veel turnoefeningen zijn video's van hulpverlenen toegevoegd voor de leerlingen; 

 omdat video's nog duidelijker zijn dan alleen kijkwijzers hebben de leerlingen een hoger leerrendement; 

 aanleren van nieuwe activiteiten; 

  



NIVEAUBEPALING AAN DE HAND VAN DE LEERLIJNEN 
Elke activiteit is naar niveau ingedeeld met een systeem uit het basisdocument bewegingsonderwijs. De niveaus zijn 

er voor de leerkracht en de leerlingen zelf het niveau te bepalen om de activiteiten uit te voeren en te 

kunnen differentiëren binnen dezelfde activiteit. Voor zowel de sterke als de minder sterke bewegers is er uitdagend 

materiaal verwerkt in Gym Wijzer! ® In de toekomst zullen er steeds meer video's worden toegevoegd. Hieronder 

een overzicht van de niveaus met de daarbij horende groepen: 

 Niveau 1: makkelijke activiteit. Groepen 3, 4 en 5 

 Niveau 2: redelijk makkelijke activiteit. Groepen 3, 4, 5 en 6 

 Niveau 3: redelijk moeilijke activiteit. Groepen 5, 6,7 en 8 

 Niveau 4: moeilijke activiteit. Groepen 5, 6, 7 en 8 

o Niveau Extra: zeer moeilijke activiteit. Groepen 5, 6, 7 en 8 op hoog niveau 

De bovenstaande indeling op niveaus is een algemene indeling. Er zijn leerlingen in groep 5 die een activiteit kunnen 

op niveau 4. Maar er zijn ook leerlingen in groep 8 die behoefte hebben aan activiteiten op niveau 2. Naar eigen 

inzicht van de leerkracht dienen de leerlingen op het gewenste niveau de activiteit te oefenen. Wij adviseren om de 

leerlingen het zelf te laten ontdekken. Uiteraard wordt voor de veiligheid goede begeleiding verwacht bij vooral de 

turnonderdelen van Gym Wijzer! ®. Daarbij kunnen de video's van het hulpverlenen bij veel turnonderdelen in Gym 

Wijzer! ® de leerlingen op weg helpen. 

OFFICIËLE KICK-OFF GYM WIJZER! ® op 1 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. Op 1 augustus 2013 zullen alle 24 bewegingsactiviteiten, dus 

alles video’s en kijkwijzers, op www.gymwijzer.nl staan en krijgt men voor die tijd bericht om zijn/haar account te 

kunnen upgraden naar een jaarabonnement. 

TARIEVEN 
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,- 

 

ACTIE! 
Onder de eerste 500 aanmeldingen die zich vanaf nu al aanmelden voor de demo versie van Gym Wijzer! ® wordt 

een totaal van 25 gratis jaarabonnementen verloot! Ga dus snel naar www.gymwijzer.nl! Als klap op de vuurpijl geldt 

voor mensen die de methode ‘De Lesbrieven’ aanschaffen op www.delesbrieven.nl een kortingscoupon ontvangen 

van 50% op een jaarabonnement op Gym Wijzer! ®.  

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. 

http://www.gymwijzer.nl/
http://www.gymwijzer.nl/
http://www.gymwijzer.nl/
http://www.delesbrieven.nl/


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  

EXCUSES RICHTING KIJKZO  
Wij willen graag onze excuses aanbieden aan de ontwikkelaars van www.kijkzo.nl. Per abuis zijn er oude versies van 

teksten online verschenen op www.gymwijzer.nl die waren gekopieerd van www.kijkzo.nl. We begrijpen dat voor 

het ontwikkelen van degelijke producten veel werk wordt verricht en dat het niet wenselijk is dat iemand het werk 

kopieert. Daarom hebben we deze nieuwsbrief opnieuw uitgebracht met aangepaste tekst. De website KijkZo heeft 

als inspiratiebron gediend en wij willen graag iedereen aanraden om een kijkje te nemen op www.kijkzo.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Pascal Mariany en Harry van der Meer 
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