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Het kijken naar voorbeelden is een krachtige manier om te 
leren, ook bij de gymles. Kinderen leren al van jongs af aan 
een groot deel van hun nieuwe beweegvaardigheden, door 
anderen te observeren. 

Leerlingen leren van een videovoorbeeld dat een  
bewegingsoefening, zoals een trampolinesprong, op 
gevorderd niveau voordoet. Voor beginnende leerlingen  
is het belangrijk om de aandacht te richten, bijvoorbeeld 
met spotlights en verbale toelichting. 

• Leerlingen leren van een videovoorbeeld dat een lichamelijke 
oefening, zoals een trampolinesprong, op gevorderd niveau 
voordoet.

• Leerlingen zijn daarbij gebaat door video’s met een ‘spotlight’  
(zoeklicht) dat laat zien waar een expert naar kijkt terwijl ze de 
beweging beoordeelt – het oog van de meester.

• Met zo’n spotlight richten leerlingen zich op de relevante aspecten 
van de gymoefening en minder op bijzaken, zoals het gedrag van 
andere leerlingen op de achtergrond. Dit is belangrijk, want zeker 
bij dynamische modellen is de overdaad aan informatie groot. 

Leerlingen leren in twee gymlessen 
een salto te maken op een 
minitrampoline. Zij krijgen 
voorafgaand aan de eerste poging 
en na de tweede poging een 
voorbeeld te zien van een 
videomodel die de salto op niveau 
‘start’, ‘uitbouw’ en ‘gevorderd’ 
uitvoert, en mogen eventueel ook 
zelf het voorbeeld nog een keer 
bekijken. Ook worden hun eigen 
bewegingen op video opgenomen 
en bekeken met de gymleraar.

Voorbeeld van een 
digitale gymles

Uit onderzoek weten we:

Weten wat werkt-kaart #26 gaat 
over leren van volwassen video-
voorbeelden en kaart #33 over hoe 
ervaren leraren naar een klas 
kijken.

Verwijzing

Achtergrond
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Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 
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