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In de afgelopen maanden hebben gymdocenten van 10 verschillende scholen in het
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speciaal onderwijs meegedaan aan het onderzoek van Meedoen met Sport. Voor dit
onderzoek kregen docenten een handboek en mediakaarten die door ons project
ontwikkeld zijn. In dit handboek zijn de instructiemethoden van impliciet en
expliciet leren uitgewerkt en worden voorbeelden gegeven hoe deze toe te passen
zijn bij het aanleren van verschillende sportvaardigheden. Daarnaast staan in het
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handboek ook voorbeeldoefeningen, waarbij verschillende aanpassingen worden
beschreven die gebruikt kunnen worden om de oefeningen voor alle kinderen uitdagend te maken.
Om te achterhalen of dit handboek goed aansluit bij de
gymlessen in het speciaal onderwijs en de docenten tips uit het
handboek kunnen inzetten, zijn in totaal bij 45 gymlessen videoopnames gemaakt. Hierbij hebben we ons volledig gericht op de
gymdocent en dus niet op de kinderen in de klassen. De
opnames zijn gemaakt voordat de docenten het handboek
overhandigd kregen en na een periode
van 6 tot 12 weken, waarin de docenten de mogelijkheid hadden om het
handboek toe te passen. Daarnaast hebben we na afloop met de docenten
een gesprek gehad over de toepasbaarheid van het handboek en hun rol in
het stimuleren van sport en bewegen bij hun leerlingen. Ook hebben zo’n
100 leerlingen vragen beantwoord over hoe zij de gymles ervaren en wat ze
vinden van sport en bewegen.
Bij elkaar is dus veel waardevolle informatie verzameld. Deze informatie zullen we gedurende de
eerste helft van 2018 gaan analyseren. We houden jullie graag op de hoogte van de uitkomsten van
het onderzoek met deze speciale onderzoeks-nieuwsbrieven. Willen jullie meer weten over ons
project, kijk dan op www.meedoenmetsport.nl of benader ons via info@meedoenmetsport.nl
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