
Virtual reality, de volgende innovatie
in onze didactiek

Mart Mojet en Yme Braaksma

RSG Magister Alvinus, Sneek

Conferentie nlt 2023 : “VR, een verkenning van de mogelijkheden”



Opmerkingen vooraf

• Mag ik foto’s maken ?

• Mag ik die gebruiken in artikelen e.d. ?

• NLT eind-redacteur NVOX



Programma

• Voorbeelden ervaren ~30 min

• Waarom gaat dit groot worden ~10 min

• Hoe kunt u hiermee starten ~10 min

• Soorten VR, beschikbare apparaten



Voorbeelden ervaren



ShareCare VR – het hart

NVOX 2021(9) nov. blz. 38-39



Didactisch aanpak

• Leerling 1 heeft VR-headset op

• Leerling 2 leest instructies voor, stap voor stap

• Leerling 3 noteert de antwoorden

• Daarna rouleren

• Overige leerlingen doen snij-practicum

• Aan het eind maakt leerling foto van hart

Deze foto moet gemaild worden naar de docent





Oculus Quest 2 - massa

NVOX 2021(9) nov. blz. 38-39



Leerdoel

• “Ervaar” gewichtsloosheid

Druk een kussen tegen de grond en laat los

• Dingen met grotere massa zijn 

moeilijker in beweging te krijgen

• “Gewichtsloos” betekent alleen maar dat je

niet tegen de grond geduwd wordt



Rianne van Dinther
Scheikunde docent 

Merletcollege
Promovendus Tue/ESoE
m.h.h.v.dinther@tue.nl

Vervuilde meertje

mailto:m.h.h.v.dinther@tue.nl


Vervuilde meertje



Leerdoel

• Vervuiling (accu, plastic)

• Thermoharders en thermoplasten



Het vervuilde meertje

1. Gebruik je smartphone en ga naar 

https://www.thinglink.com/video/1250371857698258947

of https://bit.ly/30qGR0l of de QR-code :

2. Tik op

3. Doe mobiel in houder

https://www.thinglink.com/video/1250371857698258947
https://bit.ly/30qGR0l


Soorten VR

• Dynamisch

– Veranderend perspectief

• Interactief

– Voorwerpen verplaatsen

– Jezelf verplaatsen

• € 550

• Statisch

– Vast perspectief

– 360º foto’s

• Beperkt 

– Tekstblokken

– Filmpjes

– Nieuwe 360º foto

• Mobieltje + € 10



Waarom gaat dit groot worden



Voorbeelden van VR in de klas

• Biologie SharecareVR NVOX 2021(9) 38-39

cardiofysiologie

• Natuurkunde VR-hockeyspel NVOX 2022(1) 8-9

1ste wet van Newton

• Scheikunde Milieuverontreiniging NVOX 2022(5) 6-7

• Training stralingsmedewerker NVOX 2022(5) 8-9

• Virtuele excursie NVOX 2022(7) 12-13



Wat kan je leren met VR

• Protocollen oefenen, attitude

• Complexe stof

• Normaal niet haalbaar in school
– Heel klein, heel groot
– Heel langzaam, heel snel
– Te ver weg / moet nog gebouwd worden / virtuele 

excursie
– Te duur

• Gevaarlijke omstandigheden
– Fysiek : radioactief, medisch
– Emotioneel : spreekangst, autisme, solliciteren

• Op school, in de klas, in plaats van standaard uitleg



Waarom leer je beter?

• Focus, flow, engagement (houdt concentratie vast)

• Meer zintuigen (beklijft beter)

• Spannend, iets nieuws (motivatie hoog)

• Gepersonaliseerd, adaptief (differentiatie)

• Eindeloos variëren, scenario’s veranderen 

• Fouten maken zonder consequenties

• Data verzamelen (tijdsduur, tracking, gemaakte 

fouten, keuzes)



Nadelen van VR

• Kosten

• Leerresultaten onduidelijk, effectiviteit onbekend

• Techniek complex

• Misselijkheid afhankelijk kwaliteit bril



Hoe kun je hiermee starten?



Meest gangbare hardware

• Smartphone houder

– Google card board Google Expeditions

– Plastic houders Thinglink

– Samsung Gear VR

• VR head sets 

– Oculus Rift, Go, Quest, Quest 2

– HTC Vive

– Google glasses

– Microsoft Hololens



Ontwerp en Gebruik van VR in 
de klas

Begin klein ! Paar leerlingen, projectjes, …

• De “Thinglink route”, zelf ontwerpen

• De “Oculus Quest route”, bestaande apps 

gebruiken

• Samenwerken in den lande? 

Mail       mart.mojet.nvox@gmail.nl

mailto:m.mojet@rsg-sneek.nl


Soorten VR



Type : VR / AR / MR / XR / Simulator / Hologram

Apparatuur : beeldscherm / houder met smartphone / head set

Mate van interactie :

geen / oogfixatie / hand held controllers / gebaren

Passief / adaptief 

Zintuigzicht / gehoor / reuk / tast / thermo / stand / beweging

VR/AR/MR/XR/Sim –
samengevat

Pas op :

• Vanaf beeldscherm of immersive

• Eigen smartphone of head mounted display (HMD)

• Mate van interactie



Vragen, opmerkingen, 
suggesties?

m.mojet@rsg-sneek.nl 

mart.mojet.nvox@gmail.com

mailto:m.mojet@rsg-sneek.nl
mailto:m.mojet@rsg-sneek.nl


Aan de slag met Thinglink

26

• Maak een (gratis) account aan op https://www.thinglink.com/edu

• Maak een storyboard

• Foto’s maken (360˚camera)
zoeken/bewerken

• Verwerken in Thinglink

• Paint.net en GIMP zijn handige gratis fotobewerkingsprogramma’s

https://www.thinglink.com/edu

	Dia 1: Virtual reality, de volgende innovatie in onze didactiek
	Dia 2: Opmerkingen vooraf
	Dia 3: Programma
	Dia 4: Voorbeelden ervaren
	Dia 5: ShareCare VR – het hart
	Dia 6: Didactisch aanpak
	Dia 7
	Dia 8: Oculus Quest 2 - massa
	Dia 9: Leerdoel
	Dia 10: Vervuilde meertje
	Dia 11: Vervuilde meertje
	Dia 12: Leerdoel
	Dia 13: Het vervuilde meertje
	Dia 14: Soorten VR
	Dia 15: Waarom gaat dit groot worden
	Dia 16: Voorbeelden van VR in de klas
	Dia 17: Wat kan je leren met VR
	Dia 18: Waarom leer je beter?
	Dia 19: Nadelen van VR
	Dia 20: Hoe kun je hiermee starten?
	Dia 21: Meest gangbare hardware
	Dia 22: Ontwerp en Gebruik van VR in de klas
	Dia 23: Soorten VR
	Dia 24: VR/AR/MR/XR/Sim – samengevat
	Dia 25: Vragen, opmerkingen, suggesties?
	Dia 26: Aan de slag met Thinglink

