
Apps voor 
sportleerkrachten–
wat inspiratie



Ik ben Charlotte Van 
Tuyckom
Ik hou van verhalen (vertellen, lezen, beluisteren) over 
sport (beleid, marketing, technologie en digitalisering)
Professioneel doe ik dat bij Howest – Sport en bewegen 
en de Vlaamse Sportraad
Ook wel actief als @CVanTuyckom

Hallo!



O ja. Ik schrijf ook 
graag over digitaal

sporten
triple-o.eu



Trends in sport- en beweeglandschap

• Quantified self – self-tracking
• Gamification
• Exergames
• Virtueel sporten



Ik ga het vandaag niet
hebben over
virtueel sporten
bewegend leren en beweegvriendelijk 
lesgeven
self-tracking en wellness platformen



Sportinnovatiecampus Brugge –
Sportscube for active gaming



vitalschools.be

https://www.veranderwijs.nu/verhaal/beweeg-meer-en-activeer-je-hersenen-zo-begin-je-aan-bewegend-leren
https://vitalschools.be/


Wellness platformen (HeiaHeia, 
Fitstats) 



High Five (Aptus)

• Duurzaam, gezond en veilig naar school



Ik ga het vandaag wel hebben 
over apps die inspiratie kunnen 
bieden voor
beweegoefeningen/opwarming
specifieke (sport/beweeg)activiteiten
video-feedback
doorbreken zitgedrag
motiveren tot wandelen/lopen
organisatie vd les



“

“De spannendste doorbraken van de 20e eeuw zullen zich 
niet voordoen door toedoen van de technologie, maar 
door een ruimere kijk op wat het betekent om mens te 

zijn.”

(John Naisbitt)





Beweegoefeningen/
opwarming



7-minute workout (for kids)

• In intensieve sessies van 
7 minuten fit worden

• Steeds 30 seconden per 
oefening met tussentijds 
10 seconden rust

• Tal van vergelijkbare 
apps



Swork it

• Gepersonaliseerde 
video workouts

• Eigen personal 
trainer



Swork it kids

• Via website
• “Forever free”
• Tal van thema’s voor

versch leeftijden 

https://app.sworkit.com/collections/kids-workouts


Just dance now

• Smartphone als controller
• 2 gratis songs per dag



Jump rope training



Sweat deck

• Zelf combinatie van workout cards maken



PE Shake (€2,29)

• opwarmingsoefeningen



Fitbreak (iPad, €3,49)

• Workouts + beweegoefeningen gebaseerd 
op traditionele bordspelen en TV shows

• Van warming-up tot 45’ sessies
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Workout producer (iPad)

• Zelf workout
samenstellen als 
leerkracht

• Zie website 
thePEgeek

https://thepegeek.com/2020/03/workout-producer/


Specifieke 
(sport/beweeg)activiteiten



Homecourt (basket)

• Interactieve basketbalapp
• Feedback
• Leuke oefeningen
• Virtuele competitie
• Lesplannen voor sportleerkrachten



Balance It ($1,99)

• Balansoefeningen
• Verschillende moeilijkheidsgraad



Fitness tests

• Meer dan 30 
testen 
(uithouding, 
lenigheid, …) met 
doel, 
benodigdheden, 
procedure en 
standaarden



Beep test



Video-feedback



Video-feedback (Hudle/Coach’s
eye/Video delay/…)



Sprint Start

• Reactiesnelheid



Doorbreken zitgedrag



Move it (chrome extensie)



Onderbrekers (Stand up/Have a 
break/Standapp/…)

• Flexibele 
onderbreker

• Geeft signaal om 
even recht te staan



Desk job (€1,09)



Daily yoga



Yoga for kids daily



Smiling mind

• Dagelijkse mindfulness en 
meditatie oefeningen

• Specifiek programma voor 
scholen

• Alternatieven: Headspace (cfr. 
ook netflix), Calm



Motiveren tot wandelen/lopen



AR Runner

• Augmented reality loopspel



WePlog

• Combi van 
joggen/wandelen 
en opruimen 
zwerfvuil



Relive

• 3D video 
van route



Troovie

• Zelf speurtocht 
maken



10000 stappen

• Van Vlaams expertisecentrum 
Gezond Leven 

• Verzamelt je stappen vanuit de 
Google Fit en Apple Health apps

• Meestappen in groepen, samen 
routes doen

• Stappendagboek bijhouden, zonder 
elke dag manueel je stappen te 
moeten ingeven

• Zie ook 10000stappen.be 



Figure running

• Zelf figuren lopen
• GPS tracking
• #goballsout
• Zie blog

https://www.triple-o.eu/probeer-strava-art/


Organisatie vd les



Teams Maker

• Teamsamenstelling



Tornooiplanning (Brackelope/My 
Bracket/Versus/…)

• Automatisch 



Decide now / Classroom roulette

• Aan rad draaien



Interval timer

• Tal van alternatieven



Tactisch bord

• ‘whiteboard’ voor verschillende sporten (incl. 
standaard tactieken, teams, spelers wisselen, 
oefeningen exporteren, speelveld aanpassen, …)



Kritische blik

😒😒



“

“There ain’t no such thing as a 
free lunch”

(Milton Friedman, 1975)



Betrouwbaarheid?
Richtlijnen medisch verantwoord sporten?



Voldoende gepersonaliseerd?



Psychologie van gedragsverandering?
Motivatiestrategieën?



“

“The future of 
technology is 

human”



BVLO – apps voor de les LO

https://www.bvlo.be/inspiratie/apps-voor-de-les-lo


Nog vragen ?
Contacteer me gerust via

• Twitter @CVanTuyckom
• Facebook.com/digitaalsporten (Charlotte Van Tuyckom)
• Instagram @lotvt
• Linkedin.com/in/charlottevantuyckom/
• Mail Charlotte.Van.Tuyckom@howest.be of charlotte@triple-o.eu
• Triple-o.eu (‘oren en ogen open voor digitaal sporten’)

Bedankt!
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