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Samenvatting 

Dit eindpaper beschrijft mijn onderzoek naar het samenstellen van een praktische handleiding voor 

het gebruik van Virtual Reality (VR) in de klas kan zodat het voor docenten makkelijker wordt om VR-

technieken in te zetten. De handleiding is tot stand gekomen met behulp van de input van 

verschillende experts. Daarnaast heb ik een Grassrootssubsidie van de UvA mogen ontvangen, 

hierdoor konden verschillende VR-brillen worden aangeschaft om mee te experimenteren. Het 

eindresultaat van dit onderzoek is de website www.AKmetVR.wordpress.com. 

 

  

http://www.akmetvr.wordpress.com/
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Probleemanalyse - Theoretisch kader 

Wat is Virtual Reality? 

Virtual Reality is een vorm van multimedia, maar is uniek omdat het de gebruiker het gevoel geeft 

van immersie (het onderdompelen van jezelf in een andere realiteit) (Verbeek, 2016). De gebruiker 

zet een bril of headset op waardoor hij of zij zich visueel in een virtuele realiteit waant. Hoe echter 

deze virtuele realiteit aanvoelt, hoe beter de immersie is van de ervaring. De gebruiker van VR waant 

zich dus daadwerkelijk in een andere, virtuele realiteit. Hierin verschilt Virtual Reality duidelijk van 

Augmented Reality (AR) waarbij slechts een door een computer gegenereerde laag over de 

werkelijkheid wordt gelegd (Krämer, 2017).  

Bij een goede VR-ervaring kan degene in de ervaring interactie aangaan met de omgeving die hij of zij 

ervaart en zo manier participeren in de ervaring. Dit is een duidelijk verschil met andere vormen van 

media zoals foto, film of geschreven tekst waarbij geen interactie mogelijk is (Verbeek, 2016). 

Wanneer VR op de goede manier wordt gebruikt in het onderwijs kunnen leerlingen door de 

immersieve eigenschappen van VR als het ware in een flow komen. Dit is een optimale staat van 

leren waarin leerlingen door een goede combinatie van uitdagingsniveau en vaardigheidsniveau een 

hoge intrinsieke motivatie krijgen (Shute, Rahimi & Emihovich (2017). Een kwalitatief mindere VR-

ervaring kan daarentegen leiden tot bewegingsziekte (Richards, 2017). 

Virtual Reality (VR) is de laatste jaren een hype geworden (Verbeek, 2016). Ontwikkelingen in de 

grafische kwaliteiten van computers hebben het mogelijk gemaakt om virtuele omgevingen te 

creëren, er zijn tegenwoordig camera’s die in 360 graden kunnen filmen en fotograferen en mobiele 

telefoons hebben tegenwoordig voldoende rekenkracht om dit soort materiaal af te spelen. Wanneer 

je dit combineert met de mogelijkheden van stereoscopie, een manier om de illusie van diepte te 

creëren, heeft iedereen tegenwoordig de mogelijkheid om zichzelf onder te dompelen in een virtuele 

wereld. Uitermate onderhoudend en interessant om mee te experimenteren, maar ook interessant 

wanneer gekeken wordt naar de educatieve mogelijkheden. Doordat technologische ontwikkelingen 

het mogelijk maken om met relatief goedkope brillen en mobiele telefoons overtuigende virtuele 

omgevingen te creëren, kan de techniek goedkoop en eenvoudig door iedereen gebruikt worden 

(Stojšić, Džigurski, Maričić, Bibić & Vučković, 2016).  

Met name de Google Cardboard heeft ervoor gezorgd dat Virtual Reality beschikbaar kwam voor de 

grote massa (Kesselman, 2016; Perla & Hebbalaguppe, 2017). Door een kartonnen houder te 

combineren met stereoscopische lenzen werd een goedkoop en lichtgewicht maar ook krachtige en 

veelzijdige opstelling gecreëerd (Stojšić et al. 2016). Google Cardboard maakt het mogelijk om jezelf 

onder te dompelen in een virtuele wereld zonder dat je daar krachtige pc’s en krachtige Head 

Mounted Displays zoals de Samsung Gear VR of de Oculus Rift voor nodig hebt (Fabola, Miller & 

Fawcett, 2015). Op deze manier kan namelijk iedereen met een geavanceerde smartphone zelf aan 

de slag met VR-technieken.  

Immersie en de kwaliteit van de VR-ervaring 

Er zijn tegenwoordig verschillende soorten en typen VR-headsets verkrijgbaar die voor consumenten 

betaalbaar zijn. Sterker nog, met de Google Cardboard is het tegenwoordig slechts nodig om een 

goede smartphone te hebben (De Lange en Lodewijk, 2017). Maar in de kwaliteit van de ervaring 

verschillen de verschillende headsets flink. De kwaliteit van de VR-ervaring hangt sterk af van hoe 

comfortabel en efficiënt de ervaring is. Hoe beter de ervaring erin slaagt om de zintuigen te doen 

geloven dat de ervaring echt is, hoe echter de ervaring is. Dit wordt ook wel de immersie, de 

onderdompeling, van de ervaring genoemd. Hoe echter de ervaring aanvoelt, hoe hoger de immersie 
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is en hoe beter de onderdompeling. Er zijn verschillende factoren van invloed op de kwaliteit, de 

immersie van de ervaring. 

Field of View 

Mensen hebben ongeveer een gezichtsveld van 180° tot 200° breed, maar slechts een kleine 30° 

hiervan bestaat uit gedeelten die we scherp zien. De rest zien we in kleiner detail. Een belangrijk 

aspect om rekening mee te houden is daarom de Field of View (gezichtsveld) van de brillen. De mens 

heeft een breder gezichtsveld dan een VR-bril kan verzorgen, hoe hoger daarom de breedte van het 

gezichtsveld van de VR-bril is, hoe beter de immersie is (Richards, 2017). Vooral goedkope brillen 

kunnen een beperkt gezichtsveld hebben waardoor het lijkt alsof je door twee kokers naar de wereld 

kijkt. Betere brillen hebben een gezichtsveld richting de 100°, terwijl dit bij mindere brillen blijft 

steken op 80° tot 90°. 

Verversingssnelheid scherm 

Een VR-bril moet in staat zijn om beelden zonder enige vertraging (lag) te tonen. Anders voelt de 

ervaring aan als nep wanneer de gebruiker beweegt. Richards (2017) noemt een verversingssnelheid 

van ten minste 90 beelden per seconde ideaal, bij minder doet dit af aan de kwaliteit van de ervaring. 

Brillen die gebruik maken van het scherm van een telefoon zijn daarom beperkt tot de 

verversingssnelheid van de telefoon. Bij de meeste telefoons en tablets is dit slechts 60 beelden per 

seconde (Source Android, 2018) wat dus beperkt is. Op zichzelf staande VR-brillen als de Oculus Go 

doen het al beter met 72 beelden per seconde. Maar de hoogste verversingssnelheden zijn te vinden 

bij computer aangestuurde VR-brillen. 

Head tracking en Degrees of Freedom (DoF) 

De immersie van de ervaring is niet alleen afhankelijk van het scherm en de lenzen. Ook de manier 

waarop het hoofd wordt gevolgd is van invloed op hoe echt de ervaring aanvoelt. Er zijn eigenlijk 

twee belangrijke manieren waarop dit wordt gedaan, enerzijds door de rotatie van het hoofd te 

volgen en anderzijds door de beweging van het hoofd van links naar recht, voor naar achter en boven 

naar beneden bij te houden (Pal, Khan & McMahan, 2016). Een term die hierbij vaak gebruikt wordt 

is het aantal “Degrees of Freedom”, een maat die dus iets zegt over de hoeveelheid manieren 

waarop bewegingen van het hoofd gebruikt worden als input voor de VR-ervaring.  
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Figuur 1 Translational head tracking en Rotational head tracking 

 

http://leadingones.com/articles/intro-to-vr-4.html 

Wordt er bij een ervaring gebruik gemaakt van het volgen van de rotatie van het hoofd (rotational 

head tracking) óf wordt de zijwaartse, voor en achterwaartse en naar boven en beneden gaande 

beweging van het hoofd bijgehouden (translational head tracking)? Dan heb je het over drie Degrees 

of Freedom, op drie manieren wordt dan de beweging van je hoofd gebruikt als input voor de VR-

ervaring. Worden rotational head tracking én translational head tracking gecombineerd? Dan spreek 

je over zes Degrees of Freedom, de beweging van je hoofd kan dan op zes manieren dienen als input 

voor de VR-ervaring. Het idee is dat een hoger aantal Degrees of Freedom leidt tot een echtere 

ervaring (Chen, Plancoulaine, Férey, Touraine, Nelson & Bourdot, 2013). Uit onderzoek van Pal, Khan 

& McMahan (2016) blijkt dat vooral het ondersteunen van rotational head tracking belangrijk is voor 

de kwaliteit van de ervaring, ook als dit wordt gecombineerd met translational head tracking. Verder 

is het aantal Degrees of Freedom een belangrijke voorspeller voor het ontstaan van bewegingsziekte 

(Chen e.a. 2013).  

Taxonomy for Embodied Education 

Een andere factor die meespeelt in hoe echt de ervaring aanvoelt is de zogenaamde Taxonomy for 

Embodied Education (Johnson-Glenberg, 2017). Een maat waarbij de echtheid van de ervaring wordt 

beïnvloed door de mate waarin het lichaam wordt betrokken bij de ervaring. Hierbij wordt een 

ervaring waarbij het hele lichaam, of een groot deel van het lichaam wordt gebruikt als input voor de 

ervaring gezien als best, terwijl een ervaring waarin slechts beweging van het hoofd wordt gebruikt 

als input gezien als het minst. Hoe meer input je kan geven met het lichaam en hoe beter jouw 

bewegingen aansluiten op hetgeen je ziet in de ervaring hoe echter de ervaring aanvoelt (Johson-

Glenberg, 2017). Naast het aantal Degrees of Freedom bij het meten van bewegingen van het hoofd, 

is daarom ook de manier waarop de rest van het lichaam meedoet in de ervaring belangrijk. Een 

ervaring wordt als immersiever ervaren als de gebruiker staat en met zijn of haar handen input kan 

geven aan de ervaring dan wanneer de gebruiker op een stoel zit en alleen rondkijkt met het hoofd 

(Johnson-Glenberg, Birchfield, Tolentino & Koziupa, 2017). 
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Bewegingsziekte 

Bewegingsziekte, hoofdpijn en misselijkheid zijn altijd al een groot probleem geweest bij VR-

toepassingen (Laviola, 2000; Richards, 2017). Dit komt vooral doordat de hersenen tegenstrijdige 

informatie krijgen doorgespeeld van de zintuigen. Door de ogen komt informatie binnen waaruit 

blijkt dat er wordt bewogen, terwijl andere zintuigen doorgeven dat er juist niet wordt bewogen. 

Manieren om dit tegen te gaan zijn het gebruiken van hardware met een hoge verversingssnelheid, 

een goede kwaliteit beelden, het kiezen van hardware met translational én rotational tracking en het 

verminderen van het bewegen (Chen e.a., 2013; Richards, 2017).  

Virtual Reality in het onderwijs 

Ondanks dat de techniek om te beginnen met VR steeds bereikbaarder wordt, zijn er nog maar 

weinig toepassingen van VR geschikt voor het onderwijs. Fowler (2015) schrijft dat er bij 

onderzoeken naar het gebruik van VR-technieken maar weinig geschreven wordt over de 

pedagogische en theoretische achtergrond van de gemaakte toepassingen. Wanneer dit wel wordt 

vermeld, baseert de toepassing zich vooral op constructivistische leertheoriën waarbij 

probleemgestuurd leren, ervaringsgericht leren, creatief leren, rollenspellen en samenwerkend leren 

centraal staan (Huang, Rauch & Liaw, 2010; de Lange & Lodewijk, 2017). Daarbij worden veel 

applicaties ontwikkeld door kleine teams van ontwikkelaars en worden vakdidactici en 

onderwijskundigen hier nog nauwelijks bij betrokken (de Lange & Lodewijk, 2017). Hierdoor is de 

educatieve waarde van veel applicaties beperkt omdat de focus ligt op entertainment.  

Dat betekent niet dat er geen educatieve applicaties bestaan. Zo is er bijvoorbeeld Google Expedities, 

waarmee het mogelijk is om als docent een klas door een virtuele wereld heen te leiden als het ware 

een virtueel veldwerk. Het doel is om op leerlingen op die manier naar plekken te brengen die ze 

anders nooit zouden kunnen zien (Hansman, 2016). Ook is er TeachVR, een betaalde dienst die het 

voor docenten mogelijk maakt om VR-lessen te downloaden, aan te passen, op te slaan en 

vervolgens te geven. Maar verder ligt het initiatief bij docenten zelf om VR-toepassingen op een 

pedagogisch verantwoorde manier te gebruiken. Een voorbeeld van een applicatie die met een 

gerichte opdracht interessant kan zijn om te gebruiken is bijvoorbeeld de applicatie Titans in Space 

(LLC, n.d.; Stojšić et al. 2016). In de app kunnen de planeten van het zonnestelsel worden bekeken en 

bezocht. Oorspronkelijk is de app niet gemaakt voor educatieve doeleinden, maar kan met enige 

aanpassingen wel gebruikt worden in de klas. Een ander voorbeeld is Google Streetview waarbij het 

mogelijk is om vreemde steden en landschappen te bekijken die zijn gefotografeerd door Street-View 

auto’s of door individuen met 360 graden camera’s (Stojšić et al. 2016). Oorspronkelijk niet gemaakt 

voor educatieve doeleinden, maar met enige inspanning hier wel voor te gebruiken. Een duidelijke 

taak voor zowel ontwikkelaars als leraren is dan ook het aanpassen van VR-inhoud aan de wensen en 

eisen van het onderwijs zodat het voor leraren eenvoudiger wordt om VR in te zetten en leerlingen 

te begeleiden (Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017). 

Leerresultaten van Virtual Reality 

Er zijn nog weinig concrete studies gedaan naar de leerresultaten van VR. Veel studies verkennen de 

mogelijkheden van VR, beschrijven de ervaringen van VR of beschrijven de techniek achter VR (de 

Lange & Lodewijk. 2017; Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017 & Verbeek, 2016). De weinige 

studies naar de leerresultaten van VR laten een verschillend beeld zien. Zo zijn er voordelen rondom 

het absorberen van informatie door gebruik van multimedia waarbij leerlingen actief aan de gang 

kunnen met het leren en daarbij directe feedback op hun acties krijgen (Verbeek, 2016). Motiveert 

het gebruik van VR leerlingen en hebben ze een positieve attitude tegenover het gebruiken van VR 

om te leren (Martin-Gutiérrez, Mora, Añorbe-Díaz & González-Marrero, 2016). Maar leidt het 
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gebruiken van VR-technieken aan de andere kant ook tot een hogere cognitieve belasting waardoor 

het leerrendement afneemt naarmate de kwaliteit van de VR-omgeving toeneemt (Makransky, 

Terkildsen & Mayer, 2017). Ook kan het leiden tot een soort van wagenziekte/bewegingsziekte 

waarbij leerlingen misselijk worden van de simulatie (Huang, Rauch & Liaw, 2010; Richards, 2017 & 

Stojšić et al. 2016) 

Een duidelijke vraag is er dan ook naar meer informatie rondom de leerresultaten van het gebruiken 

van VR. Experimenteel onderzoek dient worden gedaan naar de effecten van het gebruiken van VR, 

en longitudinaal onderzoek naar de lange termijneffecten van het gebruiken van VR (Liu, Bhugat, 

Gao, Chang & Huang, 2017). Ook Verbeek (2016) geeft aan dat er gebrek is aan grondig onderzoek 

naar VR en dat de onderzoeken die wel zijn gedaan veelal uitgaan van anekdotisch bewijs of 

gebaseerd zijn op slechte en inadequate onderzoeksdesigns. Tegelijkertijd geeft Verbeek (2016) ook 

aan dat veel van het onderzoek dat wel is gedaan, gericht is op het testen van kennis, terwijl 

onderzoek juist aangeeft dat de kracht van het inzetten van VR niet ligt bij het vergroten van de 

impliciete kennis, maar bij het vergroten van de expliciete kennis van leerlingen. 

Virtual Reality bij aardrijkskunde 

Juist de immersieve eigenschap van VR maakt het gebruik van VR-technieken uitermate geschikt voor 

het vak aardrijkskunde. Een van de meeste basale vaardigheden van aardrijkskunde leraren is 

namelijk het concretiseren en expliciteren van leerstofonderdelen door voorbeelden te geven, 

concepten te verhelderen en informatie te laten zien. Volgens van den Berg (2009) zijn er vijf 

basiswerkvormen om te concretiseren namelijk: visualiseren, personaliseren, actualiseren, 

kwantificeren en simuleren. Daar waar het nog niet duidelijk is wat de leerresultaten zijn van het 

inzetten van VR, is de mogelijkheid van VR om leerstofelementen te concretiseren een stuk 

duidelijker. Zo kun je ten eerste denken aan het visualiseren van leerstofelementen door beelden te 

tonen van verschijnselen en begrippen zodat deze voorstelbaar worden voor leerlingen. Kun je 

ervoor zorgen dat leerlingen zich in kunnen leven in een bepaalde situatie, gebeurtenis, tijd of land 

door te personaliseren. Is het mogelijk om te actualiseren door gebieden of verschijnselen te 

bezoeken of zichtbaar te maken wanneer deze in het nieuws zijn. En is het ten slotte mogelijk om 

door middel van simuleren de werkelijkheid in eenvoudigere vorm na te bootsen met behulp van 

rollenspellen, simulatiespellen of games. Vanuit deze gedachte kan het inzetten van VR bij 

aardrijkskunde een extra middel zijn voor docenten om aardrijkskunde te laten leven. 

VR kan niet alleen helpen bij het overbrengen van leerstofonderdelen, het maakt het ook mogelijk 

om op virtueel veldwerk te gaan. Veldwerk is een belangrijk onderdeel binnen het vak aardrijkskunde 

omdat tijdens veldwerk een illustratief verband kan worden gelegd tussen theorie en praktijk 

(Bosschaart, 2009). Veldwerk speelt al jaren een bescheiden rol door de grote hoeveelheid tijd, 

praktische problemen met het rooster en praktische problemen rondom de logistiek die met 

veldwerk gepaard gaan (Herrick, 2010). Het inzetten van VR-technieken kan enkele van deze 

problemen wegnemen door het mogelijk te maken om op virtueel veldwerk te gaan. Hierbij is het 

mogelijk om samen met de klas verre bestemmingen te bezoeken zonder fysiek het klaslokaal te 

verlaten en wordt het mogelijk om naar plekken te gaan die anders nooit bezocht zouden kunnen 

worden met een klas. Maar, volgens Walling (2014), zoals geciteerd in Harmsen (2014), kan een 

virtueel veldwerk nooit op tegen het echte veldwerk, maar kan het wel een waardevolle methode 

zijn. Spicer & Stratford (2001) en Stainfield, Fisher, Ford & Solem (2010) zijn het hiermee eens en 

voegen hier nog aan toe dat virtueel veldwerk nooit het echte veldwerk zou mogen vervangen.  
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Het ontwerpprobleem 

De techniek achter VR is niet langer een beperking. Met een kleine investering kan een klassenset 

VR-brillen worden aangeschaft en leerlingen beschikken over het algemeen over voldoende 

geschikte telefoons1. Ondanks dat veel VR-toepassingen niet gemaakt zijn voor educatieve 

doeleinden (Fowler, 2015), biedt de techniek interessante mogelijkheden voor gebruik in het 

onderwijs. Zeker bij aardrijkskunde maakt VR het mogelijk om locaties te bezoeken die om praktische 

redenen niet snel bezocht kunnen worden. Desondanks ontbreekt het aan een duidelijke en 

praktische handleiding voor docenten om zelf aan de slag te gaan met VR. Ook ontbreekt het 

vooralsnog aan lesmateriaal en blijft het inzetten van VR beperkt tot het geven van tours met Google 

Expedities.  

Wanneer je als docent aan de slag wilt gaan met VR in de klas, moet er veel worden uitgezocht en 

geregeld. Zo moeten er bijvoorbeeld brillen worden aangeschaft, er moet worden uitgezocht hoe het 

werkt, er moet worden uitgezocht wat er mogelijk is, hoe het kan worden ingepast in de les en zo zijn 

er nog vele andere zaken. Kortom, er moet veel worden uitgezocht voordat je aan de slag kunt met 

VR, terwijl je hier als docent niet altijd zelf tijd voor hebt. Hierdoor wordt VR nog weinig gebruikt in 

het onderwijs, is er nauwelijks lesmateriaal en is er maar beperkt onderzocht wat de 

leerrendementen van het gebruiken van VR in het onderwijs zijn. In overleg met mijn vakdidacticus 

Mathijs Booden, de Grassroots commissie van de UvA, experts Dirk Verbeek (vreducation.nl), Robin 

de Lange (Virtual Reality Learning Lab) en Tim Nijland (VR Owl) en mijn werkplekbegeleider Jos 

Jaspers (docent aardrijskunde SG Huizermaat, Huizen) heb ik daarom besloten om een praktische 

docentenhandleiding te schrijven voor docenten om het voor hen makkelijker te maken om VR in te 

zetten in de klas. 

  

                                                           
1 Ter indicatie, 21 van de 28 leerlingen uit 3-vwo en 24 van de 29 leerlingen uit 4-vwo hadden op het 
Huizermaat in Huizen een telefoon die geschikt was om te gebruiken. 
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Ontwerphypothese en ontwerpregels 

Ontwerphypothese 

De ontwerphypothese is dat “docenten aan de hand van de handleiding zelfstandig aan de slag 

kunnen met Virtual Reality in de klas”. In de hoop dat op deze manier meer docenten VR kunnen 

gebruiken in de klas en hierdoor de kennis over het gebruik van VR wordt vergroot. Het idee 

hierachter is dat veel docenten nu nog geen VR gebruiken omdat ze onbekend zijn met de 

mogelijkheden en het veel werk is om dit allemaal zelf uit te zoeken. Wanneer meer docenten VR 

gebruiken in de les neemt de kennis over het gebruik toe, wordt er meer lesmateriaal ontwikkeld en 

gedeeld, en kan er meer onderzoek worden gedaan naar de leerresultaten van VR in het onderwijs.  

Ontwerpregels 

Bij het maken van de handleiding zijn er een aantal regels waar deze handleiding aan moet voldoen. 

In willekeurige volgorde zijn dat: 

1. De praktische handleiding moet te gebruiken zijn door alle docenten, zodat ook zij die niet 

“handig” zijn met techniek of zij die nog nooit virtual reality hebben gebruikt aan de slag 

kunnen met VR. 

2. De handleiding, de lesopzetten en het lesmateriaal moeten ertoe leiden dat VR gebruikt kan 

worden met minimale investeringen in bijvoorbeeld brillen of andere technische 

hulpmiddelen. 

3. De handleiding moet docenten in staat stellen om zelf lessen te maken waarin in VR-

technieken gebruikt worden. 

4. De lesopzetten en het lesmateriaal moet een diverse aard hebben, zodat VR kan worden 

ingezet bij taken als instructie, visualisatie en verschillende soorten veldwerk. 

5. Bij het ontwikkelen van lesopzetten en lesmateriaal moet er rekening worden gehouden met 

het ontwikkelen van verschillende toepassingen en opdrachten zodat dit verder gaat dan de 

veelal constructivistische toepassingen die er tot op heden zijn. 

6. De lesopzetten en het lesmateriaal dienen een representatie te zijn van de mogelijkheden 

van VR-technieken.  

7. VR moet een toegevoegde waarde zijn binnen bestaande onderwerpen en wordt niet 

gebruikt als virtual reality omwille van het gebruiken van virtual reality. 

8. De handleiding moet een overzicht bevatten van de techniek achter VR en de voorspellers 

van de kwaliteit/immersie van de ervaring. 
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Onderbouwing docentenhandleiding en lesmateriaal 

De handleiding moet een complete gids zijn voor het gebruik van VR in de klas (bij aardrijkskunde). 

Het begint dan ook bij de basis, wat is het, VR in het onderwijs, wat zijn de leerresultaten tot dusver 

en wat kun je met VR bij aardrijkskunde. Daarna komt de techniek achter VR aan bod. Wat zijn de 

belangrijkste termen en begrippen die worden gebruikt zoals Field of View, de verversingssnelheid 

van het beeldscherm en in hoeverre de VR-ervaring in de buurt komt van het echte. Kortom wat is VR 

en wat komt er allemaal bij kijken (ontwerpregel 1 en 8)?  

Daarna worden praktische zaken behandeld. Wat voor verschillende VR-headsets zijn er, hoe goed 

zijn de VR-ervaringen van deze brillen en welke van deze brillen zijn geschikt voor gebruik in het 

onderwijs (ontwerpregel 2). Daarnaast komen andere praktische zaken aan bod zoals telefoons, het 

schoolnetwerk, bewegingsziekte en de opwinding van leerlingen waarmee VR in de klas 

waarschijnlijk/hopelijk gepaard zal gaan (ontwerpregel 2 en 8).  

Vervolgens komen vijf verschillende manieren aan bod waarop VR kan worden ingezet in de klas 

(ontwerpregel 3). Zo is er een gedeelte over VR als visualisatie, een gedeelte over VR als instructie en 

een gedeelte over virtueel veldwerk. Binnen het virtueel veldwerk is onderscheid gemaakt in drie 

typen veldwerk aan de hand van de indeling van Bosschaart (2009). Zo is er docent gestuurd 

veldwerk/ de traditionele excursie, is er inventariserend veldwerk waarbij leerlingen zelf op 

onderzoek uitgaan en is er veldonderzoek waar bij leerlingen een volledig onderzoek uitvoeren in het 

veld (ontwerpregel 7). Ten slotte wordt in dit gedeelte ook het zelf maken van virtuele expedities en 

veldwerk behandeld (ontwerpregel 3).  

Van elk van de vijf (instructie, visualisatie, excursie, inventariserend veldwerk en veldonderzoek) 

behandelde toepassingen van VR is lesmateriaal of een lesopzet ontwikkelt die direct kan worden 

uitgevoerd of kan worden gebruikt als basis of inspiratie voor het zelf maken van een les waarin VR 

een rol speelt (ontwerpregel 3, 4, 5 & 6). 
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Onderbouwing onderzoeksplan, learner report en vragen experts 

De Grassrootssubsidie van de UvA (bijlage 10) stelde mij in staat om verschillende VR-headsets aan te 

schaffen en daarmee te experimenteren. Grofweg zijn er drie typen VR-headsets, de desktop headset 

welke gebruik maakt van de rekenkracht van een pc, een standalone VR-headset die gebruikt kan 

worden zonder de rekenkracht van een externe bron en smartphone VR-headsets welke 

gebruikmaken van de rekenkracht én het beeldscherm van een mobiele telefoon. Om van elk van 

deze typen een exemplaar te hebben heb ik een Asus Mixed Reality headset aangeschaft welke 

aangesloten dient te worden op een pc, een Oculus GO als standalone VR-headset en verschillende 

smartphone VR-headsets. Met de verschillende VR-headsets ben ik gaan experimenteren om te 

kijken naar mogelijke toepassingen in het onderwijs, de bevindingen hiervan zijn opgenomen in de 

docentenhandleiding.  

Aan de hand van deze bevindingen heb ik een klassenset smartphone VR-brillen aangeschaft om 

verder mee te experimenteren. Hier is het lesmateriaal en de lesopzetten uit voortgekomen die ook 

zijn opgenomen in de handleiding. Na het geven van een van deze lessen heb ik leerlingen van 4-vwo 

gevraagd een learner report in te vullen (Bijlage 4) Dit was de eerste validatie van het werken met VR 

in de klas. Mijn werkplekbegeleider heeft dezelfde les zelfstandig gegeven, zijn feedback op deze les 

is meegenomen in de uiteindelijke versie van het lesmateriaal (Bijlage 1, 2 en 3).  

In een korte presentatie heb ik docenten van mijn stageschool kennis laten maken met het gebruiken 

van VR in de klas. Daarna heb ik hen gevraagd om mijn handleiding in ontvangst te nemen en mij 

feedback te geven op deze handleiding. Tenslotte heb ik drie experts benaderd om feedback te 

geven op mijn docentenhandleiding. Robin de Lange als expert op het gebied van VR heb ik de 

vragen uit bijlage 5 voorgelegd, Dirk Verbeek de vragen uit bijlage 6, en Dustin Dijkstra als 

ervaringsdeskundige op het gebied van VR in de klas de vragen uit bijlage 7. 

Op die manier wordt aan leerlingen gevraagd hoe zij de VR-les ervaren hebben, wordt het 

lesmateriaal geprobeerd en getoetst door een ervaren docent, worden docenten gevraagd te kijken 

naar de uitvoerbaarheid en kwaliteit van mijn handleiding en wordt de handleiding inhoudelijk 

getoetst door drie experts.   
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Uitvoer van de VR-les(sen) en feedback 

De eerste les waarin ik gebruik heb gemaakt van VR was de les uit bijlage 1, 2 en 3. Deze les bestond 

uit een virtuele expeditie langs vijf locaties in Amsterdam en Huizen waar wateroverlast beperkende 

maatregelen zijn uitgevoerd. Op een zesde locatie moesten leerlingen zelf kijken naar de noodzaak 

van het invoeren van maatregelen en vervolgens deze maatregelen in passen op de locatie. De les 

was een onderdeel van het hoofdstuk wateroverlast en behandelde met name stof over 

wateroverlast in stedelijke omgevingen. De uitvoering van de les ging soepel, al was het veel 

voorbereiden, nalopen en controleren (ook in de les) omdat het de allereerste keer was dat ik 

gebruik ging maken van VR in de les. Om de controle te houden over de les heb ik het veldwerk 

uitgevoerd als een docent gestuurd veldwerk of geleide excursie en heb ik minder interactie gezocht 

met de klas dan ik eigenlijk had gewild.2 

Uitkomsten learner reports leerlingen 

Leerlingen vonden de les erg leuk, interessant en origineel, waarbij vooral het argument werd 

aangedragen dat het weer eens wat anders was dan normaal. De techniek werkte over het algemeen 

goed, maar leerlingen kregen op den duur wel een beetje hoofdpijn van het kijken. Aan het einde van 

de les konden de 10 leerlingen die het learner report hadden ingevuld (op een klas van 13) verklaren 

waarom wateroverlast in stedelijke omgevingen ontstaat én mogelijke oplossingen aandragen om 

wateroverlast tegen te gaan. Daarentegen dachten zes van de tien leerlingen dat een wadi een 

drooggevallen rivier was. Dit kwam doordat ik tijdens het veldwerk vertelde over de herkomst van de 

naam wadi, kennelijk was de Arabische betekenis van het woord makkelijker te onthouden dan het 

acroniem Water Afvoer Drainage Infiltratie. Voor zover dit op een klas van dertien leerlingen 

gemeten kan worden met een learner report lijken de leerdoelen van de les te zijn bereikt én lijken 

leerlingen een positieve attitude te hebben tegenover het gebruiken van VR in de les. Zie bijlage 8 

voor de ruwe data van het learner report. 

Aanpassingen lesmateriaal aan de hand van feedback begeleider 

Doordat mijn wpb’er en ik beide een 4-vwo klas hebben, was het mogelijk de les te laten testen en 

uitvoeren door mijn wpb’er. Naar aanleiding van de eerste les zijn een paar veranderingen 

doorgevoerd. Daar waar de excursie eerst sterk docent gestuurd was, was de excursie in de tweede 

les dat minder. De leerlingen werden nog steeds langs de verschillende locaties geleid, maar kregen 

bij elke locatie een of meerdere kleine opdrachten en vragen mee. Hierdoor werd het veldwerk 

interactiever en werden leerlingen actiever bij het veldwerk betrokken. Ook werd het schema waar 

leerlingen aantekeningen op moesten maken toegevoegd om het veldwerk wat minder vrijblijvend te 

maken. Bijkomend voordeel hiervan was dat leerlingen bij het starten van de eindopdracht op de 

laatste locatie al een kort overzicht hadden van verschillende mogelijke maatregelen. Verder is de 

volgorde van vragen op de laatste locatie veranderd zodat deze logischer op elkaar volgen. 

Feedback van Dustin Dijkstra 

Dustin Dijkstra is een docent aardrijkskunde, ICT-coördinator, trainer en consultant met expertise op 

het gebied van ICT. Daarnaast is hij actief op Twitter waar hij bericht over ontwikkelingen in het 

onderwijs en het gebruik van ICT-toepassingen. Ik heb hem als expert gevraagd om te kijken naar 

mijn handleiding en feedback hierop te geven. In bijlage 7 staan de vragen die ik hem heb gesteld. In 

bijlage 9 staat de feedback van Dustin die hij mij per mail heeft gestuurd. Naar aanleiding van zijn 

                                                           
2 Deze les heb ik opgenomen als onderdeel van de Zelfevaluatie van Onderwijspraktijk C, de link naar de video 
van deze les is te vinden in het Verslag Onderwijspraktijk C. 

http://netwerkonderwijsadviseurs.nl/dustin-dijkstra/
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feedback heb ik het stuk over het gebruik en het testen van telefoons “didactisch gerichter” gemaakt 

door mijn ervaringen op dit gebied in de handleiding te zetten. Verder heb ik een aantal praktische 

zaken zoals het delen van apps, links en websites uitgebreider besproken, heb ik de toepassingen 

Holobuilder en Nearpod toegevoegd aan de handleiding en heb ik een stuk toegevoegd over de 

verschillen tussen Augmented Reality en Virtual Reality. Verder gaf Dustin aan dat het interessant 

zou zijn om te kijken naar theorie van Csikszentmihalyi over Cognitive Flow en Overload. Hier heb ik 

wel een korte passage over opgenomen in mijn theoretisch kader, maar ben ik niet diep op ingegaan. 

In de vakantie hoop ik hier nog tijd aan te kunnen besteden, vooral omdat het ontwikkelen van VR-

lessen die leerlingen in een Flow kunnen brengen leiden tot een hoge intrinsieke motivatie bij deze 

leerlingen (Shute, Rahimi & Emihovich, 2017).  

Feedback van Dirk Verbeek  

Naast Dustin heb ik ook Dirk Verbeek gevraagd om feedback te geven op mijn handleiding. Dirk heeft 

mij in het beginstadium van het onderzoek geholpen door mij een aantal van zijn onderzoeken te 

sturen, maar hij heeft helaas niet gereageerd op mijn verzoek om in een feedback te geven op het 

eindresultaat. De vragen die ik hem heb gesteld, maar waar ik vooralsnog geen antwoord op heb 

gekregen staan in bijlage 6 

Feedback van Robin de Lange 

Ook Robin de Lange heb ik gevraagd om feedback te geven. Robin heeft mij aan het begin van het 

onderzoek geholpen met een aantal praktische zaken. Zo heeft hij mij gewezen op de website om 

telefoons te testen en heeft zijn ervaringen met VR in de klas met mij gedeeld. Ook heeft hij mij 

gewezen op de kracht van de kleine opzetclip als VR-bril. Aan het einde van het onderzoek heb ik ook 

Robin gevraagd om inhoudelijk naar mijn handleiding te kijken. Door zijn ervaring met VR en de 

kennis vanuit het Virtual Reality Learning Lab heb ik hem vooral gevraagd te kijken naar mijn 

beschouwing over de theorie achter VR in het onderwijs en de krachten en beperkingen van de 

verschillende VR-headsets die op dit moment op de markt zijn. De vragen die ik hem heb gesteld zijn 

te vinden in bijlage 5. Ondanks zijn toezegging om feedback te geven, bleek het voor Robin niet 

mogelijk om dit op tijd te doen. Wanneer ik zijn feedback in een later stadium ontvang zal ik de 

handleiding alsnog verbeteren. 
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Presentatie van de docentenhandleiding, lesmateriaal etc. 

Het resultaat van dit onderzoek is de docentenhandleiding die is toegevoegd als bijlage 12. Een van 

de belangrijkste doelen van dit onderzoek was om docenten een praktische handleiding te geven 

voor het gebruiken van VR in de klas. Door de breedte van het onderwerp en de vele onderdelen van 

de handleiding is het uiteindelijke document een lijvig stuk geworden dat niet of nauwelijks uitnodigt 

om in zijn geheel te lezen. Daarom heb ik er voor gekozen om met behulp van WordPress een 

website te maken waarop de handleiding ondertussen ook is gepubliceerd. Het lesmateriaal dat ik 

heb ontwikkeld tijdens dit onderzoek publiceer ik ook via deze website. Op die manier is de 

handleiding en het lesmateriaal vindbaar voor docenten, is het voor docenten eenvoudiger om 

informatie te vinden over een specifiek onderwerp én hoop ik via de website in contact te komen 

met andere docenten en te leren over hun ervaringen met VR in de les. Daarnaast geeft een website 

de mogelijkheid om makkelijk te verwijzen naar andere pagina’s van de handleiding en is het 

mogelijk om eenvoudig naar interessante externe sites te verwijzen. Ook maakt een website het 

mogelijk dat docenten die de handleiding bekijken/gebruiken zelf tips en ideeën aandragen. Hierdoor 

wordt de handleiding een levend document dat in de toekomst bijgehouden kan worden.  

De website is te vinden op https://akmetvr.wordpress.com/ en bevat precies dezelfde inhoud als de 

handleiding die is toegevoegd als bijlage 12. 

https://akmetvr.wordpress.com/
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Conclusie en Discussie 

Het schrijven van een docentenhandleiding voor het gebruik van Virtual Reality in de klas is geslaagd. 

De handleiding is af, en is gepubliceerd. Het is echter lastig om te bepalen of docenten aan de hand 

van de handleiding zelfstandig aan de slag kunnen met Virtual Reality in de klas. Door vertragingen 

met de levering van de VR-brillen en het niet tijdig reageren van een aantal van mijn experts kan ik 

niet bepalen of ik mijn hypothese kan aannemen of moet verwerpen.  

Doordat de levering van de door mij bestelde VR-brillen een maand langer duurde dan gehoopt, kon 

ik mijn handleiding pas half juni opsturen aan mijn experts. De brillen waren ook te laat in mijn bezit 

om de handleiding uitgebreid te laten testen door docenten op mijn stageschool. Zij waren in die 

periode al bezig met de afronding van het jaar en hadden geen tijd en ruimte om zich te verdiepen in 

VR. Laat staan dat zij nog lessen over hadden om aan de slag te gaan met VR. Mijn 

werkplekbegeleider heeft wel een VR-les uitgeprobeerd en feedback gegeven op het lesmateriaal, 

maar omdat hij aanwezig was bij de eerste les had hij geen handleiding nodig om zelf de les te 

kunnen geven. Twee van de drie experts hebben helaas niet tijdig feedback op de handleiding 

kunnen geven. Hierdoor heb ik alleen de feedback van Dustin Dijkstra waarin hij zegt dat het een 

goed leesbaar stuk is geworden dat zeer bruikbaar is en mooi is toegespitst op het gebruik bij 

aardrijkskunde.  

Hoewel ik de handleiding heb proberen te schrijven zodat deze gebruikt kan worden door alle 

docenten (ontwerpregel 1), kan ik op basis van de feedback niet bepalen of mijn handleiding hieraan 

voldoet. Ook kan ik niet bepalen of de handleiding docenten in staat stelt om zelf lessen te maken 

met VR-technieken (ontwerpregel 3). Doordat ik de handleiding heb gericht op het gebruiken van 

smartphone VR, is het mogelijk om te beginnen met VR met slechts een kleine investering.  

Doordat ik de handleiding niet heb kunnen laten gebruiken door andere docenten op mijn 

stageschool, ben ik niet toegekomen aan het maken van meerdere VR-lessen. Hierdoor is het 

lesmateriaal dat ik heb ontwikkeld vooralsnog weinig divers van aard (ontwerpregel 4 en 5). Dit heb 

ik proberen te ondervangen door een aantal ideeën voor het gebruik van VR in de klas toe te voegen 

aan de handleiding. Ik hoop in de toekomst nieuwe lessen te kunnen maken en deze ook toe te 

voegen aan de website. Ook ga ik de les die ik heb gemaakt voor vakdidactiek 2 publiceren op de 

website waardoor er lesmateriaal online staat van twee typen veldwerk. Wel heb ik geprobeerd in de 

handleiding zoveel mogelijk toepassingen van VR te benoemen en te beschrijven zodat docenten de 

handleiding een representatie vormt van de mogelijkheden van VR in de klas (ontwerpregel 6).  

Volgens mijn werkplekbegeleider is de manier waarop VR wordt gebruikt in de les over wateroverlast 

in de stedelijke omgeving duidelijk van toegevoegde waarde (ontwerpregel 7). Sterker nog, hij heeft 

de les zelf gegeven en riep meteen na het geven van de les dat het Huizermaat toch ook maar brillen 

moest aanschaffen. De leerlingen vonden het leuk en interessant, maar waren vooral ook 

enthousiast omdat zij voorbeelden uit hun eigen omgeving zagen. Doordat ik niet de tijd heb gehad 

om meer en diverser lesmateriaal te maken voor andere docenten kan ik niet zeggen of dit ook voor 

andere lessen geldt. 

Kortom, door de trage levering van de brillen bleef er minder tijd over om de aangeschafte VR-brillen 

door andere docenten te laten gebruiken en meer lesmateriaal te ontwikkelen. Daarnaast bleek het 

lastig om de experts op tijd hun feedback te laten geven waardoor ik weinig feedback heb 

ontvangen. Daarentegen was het gebruiken van VR in de klas een succes, en bleek mijn 

werkplekbegeleider in staat om zelfstandig een VR-les te geven. De handleiding is er nu, hij is 

gepubliceerd, en vormt voor mij een mooi project om aandacht aan te blijven besteden. Ideeën voor 
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het gebruik van VR te blijven verzamelen, lesmateriaal te blijven verzamelen en ontwikkelingen op 

het gebied van VR te blijven bijhouden.   

Ik hoop dan ook dat de handleiding zijn weg vindt naar docenten en hen inspireert om VR te 

gebruiken in de klas. Op die manier wordt hopelijk de kennis over het gebruik van VR in de klas 

vergroot, wordt er meer lesmateriaal ontwikkeld en gedeeld, en kan er in de toekomst allicht 

onderzoek worden gedaan naar de leerresultaten van VR. Daarnaast hoop ik dat de aangeschafte set 

VR-brillen nog veelvuldig gebruikt gaan worden door studenten aan de ILO (en dat ik deze af en toe 

mag blijven lenen).  
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Nawoord en dankwoord 

Uiteindelijk ben ik blij dat ik de mogelijkheid heb gehad om mee te doen aan de pilot Prototype. Het 

gaf mij de kans om mij intensief bezig te houden met een onderwerp dat ik echt interessant vind. 

Voor mij persoonlijk is de docentenhandleiding misschien niet eens het belangrijkste resultaat van dit 

onderzoek. Ook bijzonder waardevol is namelijk dat dit onderzoek mij de mogelijkheid heeft gegeven 

om mij te profileren als docent aardrijkskunde. Ik kan mijzelf nu “expert” op het gebied van Virtual 

Reality noemen en ga zelfs op de KNAG Onderwijsdag 2018 een deelsessie geven met een 

medestudent. De contacten, ideeën en aanmoedigingen van mijn vakdidacticus Mathijs Booden 

hebben hier enorm in geholpen. Hij kon mij op de goede momenten een licht duwtje in de goede 

richting geven waardoor ik een Grassrootssubsidie heb aangevraagd, contact heb gelegd met Robin 

de Lange en Twitter ben gaan gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Ten slotte 

heeft hij ook nog voorgesteld om een deelsessie te geven op een KNAG Onderwijsdag 2018. Kortom 

door de mogelijkheden van dit onderzoek, in combinatie met de aanmoedigingen en contacten van 

Mathijs heb ik mij op een hele leuke manier kunnen profileren als docent aardrijkskunde, waar ik in 

de toekomst nog heel veel plezier aan zal kunnen gaan beleven. 
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Bijlage 1 Docentenhandleiding Waterproblematiek in stedelijke omgevingen 

Dit is een les voor 4vwo waarin leerlingen mee gaan op een virtueel veldwerk langs verschillende 

oplossingen voor waterproblemen in steden en laaggelegen gebieden. De les sluit aan op het thema 

wateroverlast binnen de eigen leefomgeving. 

Achtergrond 

Wateroverlast komt tegenwoordig steeds vaker voor en veroorzaakt steeds grotere economische 

schade. Kelders lopen onder, winkels overstromen en straten staan steeds vaker blank als gevolg van 

hevige buien die steeds vaker voorkomen. Volgens het KNMI zullen dit soort buien, waarbij in een 

paar uur net zo veel regen kan vallen als in een hele maand, alleen maar vaker voorkomen door het 

veranderende klimaat. Het helpt niet dat het Nederlandse landschap de afgelopen decennia is 

veranderd door verstening. Steden en dorpen zijn steeds meer bedekt met stenen, straten en huizen 

in de afgelopen jaren. Hierdoor kan neerslag minder makkelijk infiltreren in de bodem en moet het 

via het riool worden afgevoerd. Door de toenemende intensiteit van buien is de capaciteit van het 

riool echter steeds vaker onvoldoende om al het water af te kunnen voeren. Daarnaast moet al dat 

schone regenwater ook nog eens worden gezuiverd wanneer het in het riool terecht komt.  

De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht voor het regenproof maken van steden en 

andere laaggelegen gebieden. Hierbij staat, net als bij de waterhuishouding van rivieren, de 

drietrapsstrategie centraal: 

1. Vasthouden. Water moet hogerop worden vastgehouden zodat het niet meteen naar 

laaggelegen gebieden stroom en daar voor problemen zorgt. Dit kan bijvoorbeeld door 

waterrijke gebieden en groenvoorzieningen aan te leggen die water tijdelijk kunnen 

vasthouden 

2. Bergen. Het regenwater moet tijdelijk worden opgevangen in retentiegebieden. Wanneer 

het stopt met regenen en het waterpeil weer daalt vallen deze gebieden weer droog. 

Voorbeelden hiervan zijn wadi’s, uiterwaarden en nevengeulen. 

3. Afvoeren. Als vasthouden en bergen van water niet voldoende is, moet het water zo snel 

mogelijk worden afgevoerd met behulp van het riool, kanalen en rivieren. Hierdoor wordt 

het water naar een andere plek gebracht.  

Leerdoelen 

- Leerlingen kunnen uitleggen waarom steden en laaggelegen gebieden regenproof gemaakt moeten 

worden.  

- Leerlingen maken kennis met verschillende manieren om laaggelegen gebieden regenproof te 

maken. 

- Leerlingen kunnen maatregelen om gebieden regenproof te maken herkennen in het landschap. 

- Leerlingen kunnen zelf maatregelen aandragen om gebieden regenproof te maken. 

Benodigdheden 

Voor de docent: 

- een telefoon om zelf de tour te kunnen bekijken 

- een laptop om het veldwerk te begeleiden (bij gebruik van TeachVR) 

- een beamer/smartboard om een powerpoint presentatie te kunnen laten zien 
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Per leerling, of per twee leerlingen 

- een telefoon die geschikt is voor VR (testen kan op vrtest.ninja) 

- een VR-bril 

- een uitdraai van het leerlingmateriaal 

Hoe is de les opgebouwd? 

De les bestaat uit drie onderdelen, een inleiding over wateroverlast in lage en stedelijke gebieden. 

Een geleide expeditie langs vijf verschillende aanpassingen om de omgeving regenproof te maken, én 

een locatie waar leerlingen zelf aan de slag moeten om een aanpassing aan te dragen. 

Hoe is deze les gemaakt? 

In deze les staan een aantal maatregelen centraal die helpen bij het regenproof maken van 

laaggelegen gebieden. Aan bod komen onder andere een waterbergende rotonde en wadi in Huizen, 

waterpasserende bestrating in een woonwijk in Huizen, waterdoorlatende bestrating op een 

parkeerterrein in Huizen, een wadi in Amsterdam Zuid en waterbergende geveltuinen in Amsterdam 

Zuid. Met behulp een speciale camera zijn 360° foto’s gemaakt van deze aanpassingen en ook is er 

gebruikt gemaakt van 360° foto’s van Google Streetview. Deze zijn vervolgens gebruikt om een 

expeditie te maken.   

Geen zin om deze voorbeelden te gebruiken? Met behulp van Google Streetview of eigen foto’s is 

het mogelijk voorbeelden uit de eigen buurt te gebruiken. Vervolgens kan met behulp van TeachVR3 

of Google Tour Creator4 een eigen expeditie worden gebruikt. Helaas is het nog niet mogelijk om 

tours uit Google Tour Creator te geven via Google Expedities, deze link komt in de loop van 2018 

beschikbaar (Fraser, 2018). Deze les is kant en klaar voor gebruik als virtueel veldwerk via TeachVR, 

of via Google Tour Creator. Voor meer informatie over het gebruik van VR in de les verwijs ik graag 

naar de Docentenhandleiding VR in de klas (Trompert, 2018). 

Het begeleiden van virtueel veldwerk 

Afhankelijk van je stijl als docent kun je voor een meer of minder gestuurd veldwerk kiezen. Het is 

mogelijk om dit veldwerk te begeleiden als een trajectmodel veldwerk, waarbij de docent de 

leerlingen door de excursie heen loodst en vertelt waar ze op moeten letten (Bosschaart, 2009). 

Maar een meer onderzoekende stijl waarbij leerlingen zelf de omgeving moeten analyseren en 

vastleggen (terreinmodel, Bosschaart (2009)) behoort ook tot de mogelijkheden. Als de tijd het toe 

laat kunnen leerlingen hun aanpassingen zelf presenteren door voorin de klas aan hun klasgenoten 

te vertellen waar ze welke aanpassing willen doen en waarom. Waardoor het virtuele veldwerk 

begint te lijken op een veldonderzoek (objectmodel, Bosschaart (2009)).  

De keuze om de les te geven via TeachVR of via Google Tour Creator betekent veel voor de 

begeleiding van het veldwerk. Via TeachVR is het mogelijk om als docent alle interessante punten 

aan te wijzen door op deze punten te klikken. Leerlingen zien dit vervolgens als marker in beeld en 

worden als het ware gewezen op het punt dat jij als docent aanwijst. Via Google Tour Creator is dit 

niet mogelijk en is het de taak aan de docent om te omschrijven waar leerlingen naar moeten kijken. 

Houdt bij het begeleiden van het veldwerk rekening met hilariteit, verbazing en opwinding onder de 

leerlingen over het werken met VR. Ook moet je rekening houden met eventuele nadelige effecten 

                                                           
3 https://teachvr.nl/ 
4 https://poly.google.com/creator/tours/ 
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van langdurig gebruik van VR zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Dit is maar tijdelijk en zal 

snel wegtrekken wanneer de bril wordt afgezet. 

De les 

Intro 

Het komende uur gaan we op virtueel veldwerk door Amsterdam en Huizen om te kijken naar 

verschillende maatregelen om laaggelegen gebieden regenproof te maken. In totaal gaan we kijken 

naar vijf plekken waar dit soort maatregelen al zijn getroffen én naar een plek waar dit soort 

maatregelen nog niet zijn getroffen. Op deze laatste locatie zullen jullie zelf moeten verzinnen wat 

goede maatregelen zouden kunnen zijn om deze plek meer regenproof te maken.  

Locatie 1 

Het veldwerk start in Amsterdam Zuid5. Zoals je kunt zien op de satellietbeelden is dit een omgeving 

die in hoge mate is verhard waardoor regenwater maar moeilijk kan infiltreren in de bodem. Bij 

hevige regenval kan ook het riool het water niet verwerken waardoor straten kunnen onderlopen. 

Hier in de zuidelijke wandelweg is ervoor gekozen om een soort greppel/gracht te graven van 35 

centimeter diep en hier waterminnende planten in te zetten. Resultaat, een watervertragende 

groenstrook waar tot 140.000 liter water tijdelijk kan worden opgeslagen. Water loopt via de straat 

de bak in en ook wordt water dat valt op de daken van de huizen naar deze stroken geleid. Binnen 24 

uur infiltreert het water in de bodem. Mocht het nu zo hard regenen dat ook de groenstrook dreigt 

te overstromen dan loopt deze over en wordt het water alsnog via het riool afgevoerd.  

Locatie 2 

De tweede locatie is ook in Amsterdam Zuid6. We staan hier voor de ingang van Zwembad de 

Mirandabad in de Rivierenbuurt. Deze buurt kent een hoge mate van verstening is vormt een 

risicogebied voor overstroming na hevige buien. Bij het aanpassen van het voorplein in 2015 is een 

verdiepte grindbak aangelegd waar water heen stroomt bij hevige buien. Het water kan hier 

vervolgens infiltreren in de bodem. Als het niet regent is de grindbak een speelplek voor kinderen. 

Verder is ook het parkeerterrein aangepakt. De straatstenen hier laten water door, waardoor het 

water niet hoeft te worden afgevoerd via het riool, maar wederom kan infiltreren in de bodem. 

Locatie 3 

Waterpasserende bestrating in een woonwijk in Huizen7. Deze straatstenen zijn speciaal gemaakt om 

regenwater door te laten zodat het kan infiltreren in de bodem. Hierdoor staat bij zware regenval de 

straat niet blank en hoeft het riool minder regenwater te verwerken. Een bijkomend voordeel 

hiervan is dat regenwater dat infiltreert in de bodem niet wordt afgevoerd naar een 

waterzuiveringsinstallatie. Dit scheelt in de te zuiveren hoeveelheid water.  

 

 

 

                                                           
5 https://www.rainproof.nl/watervertragende-groenstrook-kop-zuidas 
6 https://www.rainproof.nl/grindtuin-voorplein-de-mirandabad 
7 http://www.huizenklimaatbewust.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/item/studenten-tu-
delft-bezoeken-klimaatbestendig-huizen_12640.html 
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Locatie 4 

Waterdoorlatende bestrating op een parkeerterrein van een zwembad in Huizen8. Hier is gekozen 

voor het gebruiken van open tegels waar gras doorheen kan groeien. Daardoor kan regenwater 

makkelijker infiltreren in de bodem én krijgt de omgeving een groener aangezicht.  

Locatie 5 

Onder deze rotonde is een waterberging aangebracht waar maar liefst 800.000 liter water tijdelijk 

kan worden opgeborgen9. Dit is ongeveer het equivalent van 5 tot 6 klaslokalen vol met water. Bij 

hevige regenval ontstaat er zo een buffer waar water tijdelijk kan worden opgeslagen voordat het 

later wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering of wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.  

Ook is hier een wadi aangelegd die volloopt bij hevige regenval. Water uit de omgeving wordt 

richting de wadi afgevoerd waar het water vervolgens kan infiltreren in de bodem. 

Locatie 6 

Dit is de Marter, een straat in woonwijk de Huizermaat in Huizen. Zo op het eerste gezicht een 

prettige wijk om in te wonen. Maar ondertussen ook een straat die lager ligt dan de omliggende 

gedeeltes van de wijk.  

Leerlingen kunnen aan de hand van de klimaatatlas (https://agv.klimaatatlas.net/) in kaart brengen 

wat de voorspelde gevolgen voor deze straat zijn bij een hevige bui waarbij 60 tot 90 mm regen in 

een uur valt. Als leerlingen klikken op “Wateroverlast panden” kunnen ze zien in hoeverre huizen 

gevaar lopen in deze straat bij zo’n regenbui, wat voor stromen er ontstaan, of de straat onderloopt 

en of deze nog begaanbaar is. Aan de hand van deze gegevens én de 360° foto kunnen leerlingen 

vervolgens een oplossing gaan bedenken om deze straat regenproof te maken.  

In het uitzonderlijke geval dat Huizen niet goed aansluit bij jouw eigen leefomgeving is het natuurlijk 

ook mogelijk om zelf een wijk/straat/gebied uit te kiezen. Kijk op https://www.klimaatatlas.net/ of 

de klimaatatlas ook beschikbaar is voor jouw gemeente of waterschap en gebruik eigen foto’s of 

Google Streetview. 

Afsluiting 

Ter afsluiting van de les kan aan verschillende groepjes worden gevraagd wat ze voor oplossing 

bedacht hebben. De rest van de klas kan de bril dan weer opzetten waardoor de verschillende 

groepjes kunnen laten zien waar ze hun aanpassingen precies willen doen en wat hier het effect van 

zal zijn.  

  

                                                           
8 http://www.huizenklimaatbewust.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/item/groen-
parkeerterrein-zwembad-sijsjesberg_10834.html 
9 http://www.huizenklimaatbewust.nl/klimaatbestendig/projecten-klimaatbestendig_41885/item/bergingsbak-
gooilandweg_7639.html 

https://agv.klimaatatlas.net/
https://www.klimaatatlas.net/
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Bijlage 2 Leerlingmateriaal Waterproblematiek in stedelijke omgevingen 

In deze les ga je mee op virtueel veldwerk langs verschillende oplossingen voor waterproblemen in 

steden en laaggelegen gebieden en past bij het thema wateroverlast binnen de eigen leefomgeving. 

Achtergrond 

Wateroverlast komt tegenwoordig steeds vaker voor en veroorzaakt steeds grotere economische 

schade. Kelders lopen onder, winkels overstromen en straten staan steeds vaker blank als gevolg van 

hevige buien die steeds vaker voorkomen. Volgens het KNMI zullen dit soort buien, waarbij in een 

paar uur net zo veel regen kan vallen als in een hele maand, alleen maar vaker voorkomen door het 

veranderende klimaat. Het helpt niet dat het Nederlandse landschap de afgelopen decennia is 

veranderd door verstening. Steden en dorpen zijn steeds meer bedekt met stenen, straten en huizen 

in de afgelopen jaren. Hierdoor kan neerslag minder makkelijk infiltreren in de bodem en moet het 

via het riool worden afgevoerd. Door de toenemende intensiteit van buien is de capaciteit van het 

riool echter steeds vaker onvoldoende om al het water af te kunnen voeren. Daarnaast moet al dat 

schone regenwater ook nog eens worden gezuiverd wanneer het in het riool terecht komt.  

De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht voor het regenproof maken van steden en 

andere laaggelegen gebieden. Hierbij staat de drietrapsstrategie centraal: 

1. Vasthouden. Water moet hogerop worden vastgehouden zodat het niet meteen naar 

laaggelegen gebieden stroom en daar voor problemen zorgt. Dit kan bijvoorbeeld door 

waterrijke gebieden en groenvoorzieningen aan te leggen die water tijdelijk kunnen 

vasthouden 

2. Bergen. Het regenwater moet tijdelijk worden opgevangen in retentiegebieden. Wanneer 

het stopt met regenen en het waterpeil weer daalt vallen deze gebieden weer droog. 

Voorbeelden hiervan zijn wadi’s, uiterwaarden en nevengeulen. 

3. Afvoeren. Als vasthouden en bergen van water niet voldoende is, moet het water zo snel 

mogelijk worden afgevoerd met behulp van het riool, kanalen en rivieren. Hierdoor wordt 

het water naar een andere plek gebracht.  

Leerdoelen 

- Je kan uitleggen waarom steden en laaggelegen gebieden regenproof gemaakt moeten worden.  

- Je maakt kennis met verschillende manieren om laaggelegen gebieden regenproof te maken. 

- Je kan maatregelen om gebieden regenproof te maken herkennen. 

- Je kan zelf maatregelen aandragen om gebieden regenproof te maken. 

De les 

Het komende uur gaan we op virtueel veldwerk om te kijken naar verschillende maatregelen om 

laaggelegen gebieden regenproof te maken. In totaal gaan we kijken naar vijf plekken waar dit soort 

maatregelen al zijn getroffen én naar een plek waar dit soort maatregelen nog niet zijn getroffen. Op 

deze laatste locatie zullen jullie zelf moeten verzinnen wat goede maatregelen zouden kunnen zijn 

om deze plek meer regenproof te maken.  
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Opdracht 

We gaan nu op excursie langs een aantal plaatsen waar maatregelen zijn getroffen om 

waterproblemen op te lossen. Geef per plek grofweg aan waar deze is, wat de maatregel is, wat voor 

en nadelen zijn en of je dit een goede maatregel vindt op deze plek. 

Plek Maatregel Voordelen Nadelen Goede 
maatregel? 

Locatie 1     

Locatie 2     

Locatie 3     

Locatie 4     

Locatie 5     
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Locatie 6 

Je hebt nu een paar voorbeelden gezien van verschillende maatregelen om gebieden meer 

regenproof te maken. Surf nu naar https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/straat. Dit is de site 

van Rainproof Amsterdam, een platform van 82 organisaties die samenwerken om Amsterdam meer 

regenproof te maken. Onder andere de gemeente, hoveniers, tuincentra, bouwbedrijven, 

woningcorporaties en het waterschap zijn hierbij aangesloten om kennis met elkaar én bewoners te 

delen.  

Bekijk de infographic en klik op de verschillende oplossingen om straten meer regenproof te maken.  

Nu ga je zelf kijken naar een straat in je omgeving. Doorloop met je groepje de volgende stappen en 

geef antwoord op de vragen. 

- Waar ben je? 

 

Ga naar de klimaatatlas van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (https://agv.klimaatatlas.net/), 

klik vervolgens op “Wateroverlast panden” en zoek de straat op.  

- Wat kun je zeggen over het risico op water in de huizen aan deze straat? 

 

  

- Wat kun je zeggen over de waterdiepte in de straat na een zware regenbui (90mm in 1 uur) 

 

 

- Breng ook de stroombanen en de begaanbaarheid van de wegen in kaart. Loopt de straat onder 

bij hevige regen, en ontstaan er waterstromen in deze straat? 

 

 

- Is deze straat regenproof?  

Ja, want/ Nee want: 

 

Z.O.Z. Z.O.Z. Z.O.Z. 

 

https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/straat
https://agv.klimaatatlas.net/
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Nu je het risico in kaart hebt gebracht en allerlei mogelijke oplossingen hebt ontdekt is het tijd om 

aan de slag te gaan in deze straat.  

- Welke aanpassingen zou jij aanbevelen om jouw straat meer regenproof te maken?  
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Bijlage 3 Powerpoint Waterproblematiek in stedelijke omgevingen 
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Bijlage 4 Learner report 

 

Deze kleine enquête ga ik in mijn onderzoek gebruiken. Vul hem serieus in zodat ik jullie 

ervaringen en feedback kan gebruiken. Alvast bedankt! 

   

Wat vond je van deze les? 

 

Wat ik goed vond aan deze les was 

 

Wat zou beter kunnen? 

 

Hoe werkte de techniek? Goed, want/Niet zo goed, want: 

 

 

 

Z.O.Z.      Z.O.Z.      Z.O.Z. 
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In deze les heb ik geleerd dat: 

 

Tot slot nog een paar inhoudelijke vragen: 

 

Hoe ontstaat wateroverlast in steden en laaggelegen gebieden? 

 

Wat is een Wadi? 

 

Noem 3 oplossingen om wateroverlast in steden en laaggelegen gebieden tegen te gaan: 
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Bijlage 5 Vragen voor feedback Robin de Lange 

 

- Wat vind je van de gekozen indeling in drie delen? 

 

- Is de handleiding nuttig en bruikbaar? 

 

- In hoeverre biedt de handleiding een compleet overzicht van de mogelijkheden en beperkingen 

van het gebruiken van Virtual Reality in de klas? 

 

- Biedt de handleiding correcte achtergrondinformatie over VR? 

 

- Is de informatie over de verschillende VR-headsets correct? 

 

- Heb ik de belangrijkste voorspellers van de kwaliteit van een VR-ervaring behandelt in Deel 2? 

 

- Zijn er ontwikkelingen/apps/toepassingen die relevant zijn voor het gebruik in het onderwijs, 

maar die niet zijn opgenomen in de handleiding? 

 

- Kan een docent naar het lezen van deze handleiding zelfstandig aan de slag met VR in de klas? 

 

- Heb je verder nog op of aanmerkingen over de docentenhandleiding? 
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Bijlage 6 Vragen voor feedback Dirk Verbeek 

 

- Wat vind je van de gekozen indeling in drie delen? 

 

- Is de handleiding nuttig en bruikbaar? 

 

- In hoeverre biedt de handleiding een compleet overzicht van de mogelijkheden en beperkingen 

van het gebruiken van Virtual Reality in de klas? 

 

- Zijn er ontwikkelingen/apps/toepassingen die relevant zijn voor het gebruik in het onderwijs, 

maar die niet zijn opgenomen in de handleiding? 

 

- Heb ik alle voor docenten belangrijke informatie over het gebruik van VR opgenomen in de 

handleiding, of heb ik iets gemist? 

 

- Kan een docent naar het lezen van deze handleiding zelfstandig aan de slag met VR in de klas? 

 

- Staat er overbodige informatie in de handleiding? 

 

- Heb je verder nog op of aanmerkingen over de handleiding? 
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Bijlage 7 Vragen voor feedback Dustin Dijkstra 

 

- Wat vind je van de gekozen indeling in drie delen? 

 

- Is de handleiding nuttig en bruikbaar? 

 

- In hoeverre biedt de handleiding een compleet overzicht van de mogelijkheden en beperkingen 

van het gebruiken van Virtual Reality in de klas? 

 

- Zijn er ontwikkelingen/apps/toepassingen die relevant zijn voor het gebruik in het onderwijs, 

maar die niet zijn opgenomen in de handleiding? 

 

- Heb ik alle voor docenten belangrijke informatie over het gebruik van VR opgenomen in de 

handleiding, of heb ik iets gemist? 

 

- Kan een docent naar het lezen van deze handleiding zelfstandig aan de slag met VR in de klas? 

 

- Staat er overbodige informatie in de handleiding? 

 

- Heb je verder nog op of aanmerkingen over de handleiding? 
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Bijlage 8 Ruwe data learner report 

Aantal ingevulde learner reports 10, op een klas van 13. 

Wat vond je van deze les? 
 

Aantal keer genoemd 

Heel leuk, eens iets anders dan normaal 3 

Prima 
 

1 

Origineel 2 

Goed 1 

Erg leuk 5 

Leerzaam 1 

Interessant 2 

 

Wat ik goed vond aan deze les was Aantal keer genoemd 

Het was anders dan andere lessen 
 

2 

De organisatie 2 

Het idee van de vr bril 1 

Ik heb veel geleerd en het was erg interessant 1 

Plezier en informatie geven met elkaar 
afgewisseld 

1 

Dat er nieuwe leermiddelen worden gebruikt 1 

Dat je zelf met de stof bezig bent 1 

Het was een leuke manier om iets te leren 1 

Originaliteit 1 

Creatief 1 
 

Wat zou beter kunnen? 
 

Aantal keer genoemd 

Het opdrachtenformulier schrappen 
 

1 

Niks 1 

Ik kreeg een beetje hoofdpijn van de bril 1 

Nog meer plaatjes 1 

Geen idee 1 

Het had iets rustiger in de klas kunnen zijn 1 

Het was perfect 1 

Meer dingen zelf doen, zelf bedenken wat 
bijzonder is aan een plek 

1 

Meer dingen zelf ontdekken zonder dat alles al 
voor wordt gezegd 

1 

 

Hoe werkte de techniek? Goed, want/Niet zo 
goed, want 

Aantal keer genoemd 

De brillen en telefoons deden het prima 
 

1 

Werkte goed 5 
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Ik kreeg na een tijdje een beetje hoofdpijn door 
de bril 

2 

Niet heel goed, want alles was erg wazig, maar 
het was wel handig om te gebruiken want het 
geeft wel een beeld van de omgeving 

1 

Alles was wazig en ik kreeg er hoofdpijn van 1 

Best wel goed, wel een beetje scheel 1 

 

In deze les heb ik geleerd dat Aantal keer genoemd 

Water wordt geborgen 1 

Huizen best goed beschermd is tegen 
wateroverlast 

2 

Huizen best regenproof is 1 

Wat verschillende manieren zijn om water op te 
vangen 

5 

Over waterproblemen en polders 1 

Er veel dingen nodig zijn voor goede afvoer 1 

 

Hoe ontstaat wateroverlast in steden en 
laaggelegen gebieden? 

Aantal keer genoemd 

Te veel water 1 

Doordat water niet goed weg kan lopen 2 

Doordat water niet in de grond kan trekken 4 

Geen goede afvoer 1 

Verstening 3 

 

Wat is een Wadi Aantal keer genoemd 

Een droge rivier 4 

Drooggevallen rivier om water in op te vangen 2 

Water afvoer door infiltratie 3 

Een gat in de grond waar water in kan stromen 1 

 

Noem 3 oplossingen om wateroverlast in steden en laaggelegen 
gebieden tegen te gaan: 
 

Aantal keer genoemd 

Wadi’s 3 

Rotonde met wateropslag 5 

Speciale tegels 3 

Water opvang plantenbakken 2 

Water opvang plekken 2 

Meer groen 5 

Betere afvoer 2 

Gaten in straat 1 

Stenen met gaten erin 3 

Meer ondergrondse putten 2 
 



39 
 

Bijlage 9 Feedback Dustin Dijkstra 

Op 9 juli 2018 om 13:48 schreef Dustin Dijkstra <d.dijkstra@netwerkonderwijsadviseurs.nl>: 

 

Hoi Bas, 

 

Wat een lekker leesbaar stuk en mooi toegepast voor het vak aardrijkskunde. Zeer bruikbaar 

denk ik. Ten ik je inleiding las moest ik nog even denken aan de presentatie van Westera. 

Die ook iets schrijft over overload en cognitieve flow. Zijn presentatie staat hier: 

 

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2017/virtual-reality-in-het-onderwijs-

didactisch-redeneren-in-de-praktijk/vr-in-het-onderwijs---hoe-reel-is-dat.pdf 

 

Volledige immersie mag je aan het begin wel wat meer toelichten want dat zal niet iedereen 

iets zeggen. Waarschijnlijk heb je AR bewust buiten het stuk gehouden maar misschien kun 

je aangeven hoe AR, VR en MR zich tot elkaar verhouden. Het overzicht van mobile brillen is 

erg praktisch. Ik zou een soortgelijk overzicht maken voor de desktop en standalone’s dan 

heb je het helemaal compleet.  

 

De aanbevelingen om telefoons te testen zijn zeer bruikbaar. Ik zou hier toch ook een wat 

meer didactisch gericht stuk schrijven. Hoe pak je het aan in de klas? In groepjes of 

klassikaal, op welk moment van de les? Hoe verdeel je taken? Hoe verzamel je de 

opbrengst? Hoe deel je de ervaringen? Bruikbare informatie voor docenten denk ik. 

 

Bij het derde deel ben je redelik uitvoerig bij het maken van je eigen veldwerk. Je geeft aan 

waar ze op moet klikken. In de paragraaf daarvoor virtueel veldwerk ben je wat beknopter. 

Dat mag ook wel wat uitvoeriger. 

 

Verder denk ik dat je met wat screenshots en qrcodes het geheel nog wat overzichtelijker 

kunt maken. Ik mis  Holobuilder en Nearpod in de toepassingen. 

 

Heb je ons boekje gelezen? Ik kan je er eventueel een sturen mocht je daar belang bij 

hebben. Hopleijk heb je wat aan mijn opmerkingen. Ik lees graag het eindresultaat. 

http://www.boektweepuntnul.nl/leren-met-ar-vr/ 

Groet, 

 

Dustin 

Bijlage 10 Aanvraag Grassrootssubsidie 

mailto:d.dijkstra@netwerkonderwijsadviseurs.nl
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2017/virtual-reality-in-het-onderwijs-didactisch-redeneren-in-de-praktijk/vr-in-het-onderwijs---hoe-reel-is-dat.pdf
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/2017/virtual-reality-in-het-onderwijs-didactisch-redeneren-in-de-praktijk/vr-in-het-onderwijs---hoe-reel-is-dat.pdf
http://www.boektweepuntnul.nl/leren-met-ar-vr/
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Invidueel Grassrootsvoorstel 

 

Via dit formulier dien je jouw individuele voorstel in voor deelname aan Grassroots. Meer 

informatie en richtlijnen voor het indienen van een voorstel vind je op de UvA 

Grassrootspagina 

 

Dien het voorstel in via Grassroots@uva.nl  

Als jouw voorstel geselecteerd wordt zien we je graag bij de startbijeenkomst. 

Controleer goed de deadline voor indienen van het voorstel op de UvA 

Grassrootspagina en noteer alvast de datum van de startbijeenkomst in je agenda.  

Gegevens aanvrager (docent of student) 

Voor- en achternaam: Bas Trompert 

Studentnummer: 10273867 

Email: bastrompert@gmail.com 

Telefoonnummer: 06 241 51 466 

Naam van de docent die het vak geeft (alleen voor studenten): Mathijs Booden 

Heb je al eerder een Grassroots voorstel uitgevoerd?:  Nee 

Hoe heb je gehoord over deze Grassrootsronde?: Via mijn docent Mathijs Booden.  

 

Omschrijving van het voorstel 

 

1. Titel  

Aardrijskunde met virtual reality: Virtueel veldwerk 

 

 

2. Beschrijf kort de onderwijscontext waarvoor je jouw voorstel wilt inzetten 

Vak: Vakdidactiek/Aardrijkskunde 

Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, vakdidactiek aardrijkskunde 

Faculteit: Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

Studiejaar: minor/postmaster en bovenbouw middelbare school 

Aantal studenten: 15-30 

http://www.uva.nl/grassroots
http://www.uva.nl/grassroots
mailto:Grassroots@uva.nl
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Overige bijzonderheden (bijv. kenmerken van studenten, opvallende kenmerken van de 

opzet of inhoud van het vak): Het gaat om het creëren van de mogelijkheid om studenten 

aan de lerarenopleiding kennis te laten maken met de mogelijkheden van virtual reality 

(VR) in het onderwijs zodat zij dit zelf toe kunnen passen in de eigen lespraktijk op de 

middelbare school. Dit voorstel zorgt ervoor dat VR-technieken tijdens werkgroepen 

Vakdidactiek en OntwerpOnderzoek kunnen worden gebruikt, én kunnen worden gebruikt 

door docenten in opleiding in hun eigen lessen op de middelbare school.   

 

 

3. Beschrijf hier zo concreet mogelijk jouw voorstel. 

Wat wil je doen? 

Ik wil virtual reality brillen aanschaffen om docenten in opleiding (toekomstige leraren 

aardrijkunde) de mogelijkheden te laten zien van VR-technieken. Op die manier is het 

mogelijk om op veldwerk te gaan zonder fysiek het klaslokaal te verlaten. Dit maakt het 

mogelijk om vele verschillende locaties te bezoeken en visueel te onderzoeken. Ook biedt 

dit de mogelijkheid om op een geleide tour te gaan en meer over een gebied, fenomeen of 

gebeurtenis te weten te komen. Gedacht kan worden aan het bezoeken van fysisch 

geografische fenomenen als vulkanen, het krijgen van een rondleiding van 

poolonderzoekers, een rondwandeling maken door een sloppenwijk of het bezoeken van 

andere planeten. Deze techniek kan zelfs gebruikt worden bij het uitleggen van lastige 

concepten met behulp van schematische tekeningen.  

 

Hierbij ga ik uit van het gebruiken van VR-brillen waarbij het beeldscherm van de telefoon 

wordt gebruikt. En eenvoudige en effectieve toepassing is dat deelnemers de app Google 

Expeditions en de gegevens van het veldwerk downloaden op hun telefoon. De gids of 

leider van de groep kan vervolgens met een tablet de groep meenemen op veldwerk en via 

de tablet de aandacht richten op hetgeen belangrijk is. 

 

Hoe ga je dat doen? 

Ervan uitgaande dat elke student/leerling tegenwoordig in het bezit is van een smartphone 

is het voldoende om virtual reality brillen te kopen waarin het beeldscherm van de 

telefoon gebruikt wordt. Daarnaast is een tablet noodzakelijk voor de docent/student die 

het virtuele veldwerk leidt. De docent/student kan met behulp van de Google Expeditions 

app studenten/leerlingen door het veldwerk leiden en met behulp van aanwijzingen de 

aandacht van de groep richten.  

 

Deze opzet kan op allerlei manieren worden uitgewerkt. Wat de meest effectieve manier is 

voor verschillende geografische vaardigheden en leerstof is vooraf niet te zeggen. Dit kan 

in de loop van het Grassroots-project worden uitgezocht door studenten aan de 

lerarenopleiding in semester 2 voor het vak OntwerpOnderzoek. Aardrijkskunde doet mee 

aan de pilot van twee nieuwe trajecten binnen dat vak, Prototype ontwikkelen en Iteratief 

een werkvorm verbeteren. Het voorstel is om studenten de kans te bieden om, in 

samenwerking met experts op het gebied zoals Robin de Lange (Hubspot, Leiden), nieuwe 
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toepassingen te ontwikkeleng of geschikt te maken voor het klaslokaal (prototype) en die 

vervolgens een aantal keer uit te testen en te verbeteren (iteratief). 

 

Welke ICT(toepassing) ga je gebruiken? 

Virtual reality met behulp van smartphones, VR-brillen, Google Expeditions app en een 

tablet met dezelfde Google Expeditions app. Hierbij maakt het niet uit of de smartphones 

werken op Android of IOS.  

 

 

 

 

4.Welk resultaat levert jouw voorstel op en hoe gaat het resultaat hiervan het 

onderwijs verbeteren. 

De resultaten zijn: 

Het resultaat van mijn voorstel is het kunnen gebruiken van VR-brillen om docenten in 

opleiding te laten zien wat de mogelijkheden zijn van virtueel veldwerk. Daarnaast zal 

deze set ook ingezet kunnen worden door docenten in opleiding om te gebruiken in hun 

eigen lespraktijk op middelbare scholen.  

 

Ik verwacht de volgende verbeteringen in het onderwijs:  

Binnen het aardrijkskunde onderwijs wordt veel gebruikt gemaakt van het visualiseren van 

informatie. Hierbij worden beelden gebruikt om verschijnselen en begrippen voorstelbaar 

te maken voor leerlingen (en docenten in opleiding). Met virtual reality kunnen leerlingen 

en docenten meegenomen worden op virtueel veldwerk en op die manier plaatsen zien en 

bezoeken die anders buiten het bereik liggen. Dit voorstel zorgt ervoor dat docenten in 

opleiding zelf kennis kunnen maken met de mogelijkheden van virtual reality in het 

aardrijkskunde onderwijs en zelf gemakkelijk virtual reality kunnen gebruiken in hun eigen 

lessen. Op die manier levert dit voorstel een verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs door middel van het gebruik van ICT.  

 

 

 

5.Geef aan wat je oplevert met dit voorstel dat door anderen herbruikt of gebruikt 

kan worden (bijvoorbeeld een handleiding, tips en trucs, video met uitleg, ideeën 

voor opschaling etc.). 

Het aanschaffen van VR-brillen zorgt ervoor dat de benodigdheden in huis zijn om leraren 

in opleiding kennis bij het vak Vakdidactiek kennis te laten maken met virtueel veldwerk. 

Tegelijkertijd geeft het leraren in opleiding de mogelijkheid om aan de hand van een 

handleiding met tips en trucs zelf een groep leerlingen mee te nemen op virtueel veldwerk 
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zonder dat zij hiervoor zelf virtueel reality materiaal moeten aanschaffen. Zo levert dit 

voorstel niet alleen nieuw onderwijsmateriaal op, maar leidt dit voorstel ook tot het 

ontstaan van nieuwe werkvormen waarin virtual reality gebruikt wordt in het klaslokaal. 

Een waardevolle toevoeging aan het aardrijkskunde onderwijs. 

 

6. Geef aan welke werkzaamheden uitgevoerd worden om tot het beoogde resultaat 

te komen en geef daarbij ook een planning aan. De projectduur valt binnen de periode 

februari 2017 t/m december 2017.  

De eerste stap is het aanschaffen van een klassenset VR-brillen en een tablet. 

 

30 virtual reality brillen, geschikt voor telefoons van verschillende formaten, uitgevoerd in 

stevig plastic. 

circa €20 per stuk, €600,- 

 

1 Android tablet, 10 inch scherm en de mogelijkheid om te multitasken zodat een 

expeditie geleid kan worden aan de hand van aantekeningen op een gesplitst scherm.  

circa €400,- 

 

Totaal: circa. €1000,- 

 

Daarna kan worden uitgetest welke expedities geschikt zijn om uit te voeren en welke 

expedities aansluiten bij welk aardrijkskundig onderwerp.  

 

Afhankelijk van de levering van de brillen en de tablet kan het project vanaf maart 2018 

gebruikt worden en is op die manier op tijd klaar voor de start van het vak vakdidactiek 2. 

Tegelijkertijd kunnen de brillen worden gebruikt bij het vak vakdidactiek 1 dat wordt 

gegeven aan docenten in opleiding gestart in februari 2018. Ook is het vanaf dan mogelijk 

voor docenten in opleiding om de brillen te gebruiken in hun eigen lespraktijk en voor 

Ontwerponderzoek. 

 

 

7. Geef aan of je ondersteuning of advies nodig hebt bij de uitvoering van je voorstel, 

en zo ja, waarvoor. 

 Ik heb geen ondersteuning nodig 

 Ik heb wel ondersteuning nodig, namelijk voor het volgende: 
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Ik wens ondersteuning via:  

 mijn facultaire ICTO-contactpersoon 

 persoonlijk advies van de centrale ICTO-afdeling 

 

8. Geef aan in hoeverre het voorstel past bij de blended learning strategie en 

didactisch concept van de opleiding/faculteit of beargumenteer waarom als het 

voorstel daar van afwijkt.  

Dit voorstel past bij de blended learning strategie en didactisch concept omdat dit voorstel 

leidt tot een betekenisvolle combinatie van face to face onderwijs waarin technologie 

wordt gebruikt om gezamenlijk plaatsen te bezoeken die anders buiten het bereik liggen. 

Hierdoor kunnen docenten in opleiding zelf kennis maken met de mogelijkheden van 

virtual reality en deze toepassen in hun eigen lespraktijk.  

 

De aanpak past ook binnen het streven naar ‘Practice what you preach’ dat geformuleerd 

is in de ILO-visie op ICT in de lerarenopleiding (zie 

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/w0koF1OpHyxgYoT). De ILO wil leraren 

opleiden die in het VO een leidende rol kunnen spelen in de inzet van ICT en daarvoor is 

het essentieel om als opleiding te laten zien wat de mogelijkheden zijn én om actief bij te 

dragen aan de innovatie op dit gebied. VR neemt momenteel een hoge vlucht (Oculus Rift, 

Windows Mixed Reality, Playstation VR etc) dus dit is het moment om als lerarenopleiding 

mee te denken en te doen over de didactische toekomst van die technologie. 

 

Indien van toepassing: argumentatie waarom het voorstel afwijkt van de blended learning 

strategie / didactisch concept: 

 

 het voorstel is besproken met de facultair contactpersoon.  

 

 

9. Opmerkingen 

 

 

 

 

De criteria waarop de voorstellen beoordeeld worden: 

1. Het voorstel moet in lijn zijn met de blended learning strategie en het didactisch 
concept van de opleiding en/of faculteit.  Mochten er gegronde inhoudelijke 
redenen zijn om af te wijken van het beleid van de opleiding en/of faculteit dan 
moeten de argumenten hiervoor op de aanvraag worden vermeld. De indiener zal 

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/w0koF1OpHyxgYoT
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zijn voorstel bespreken met de facultaire  contactpersoon blended learning. De lijst 
contactpersonen is te vinden op www.uva.nl/grassroots.     

2. De Grassroot leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door het 

toepassen van ICT.  

3. De Grassroot levert een concreet product op (bijvoorbeeld onderwijsmateriaal of 

werkvorm) dat direct inzetbaar is in het onderwijs en herbruikbaar is voor andere 

opleidingen en docenten. 

4. Door de uitvoering van de Grassroot worden kennis en vaardigheden op ICT-gebied van 

docenten/studenten vergroot.  

5. Het gaat het om een vernieuwende ICT-toepassing in het onderwijs voor deze 

opleiding of dit vak. Het hoeft echter geen baanbrekende vernieuwing te zijn, ook 

kleine vernieuwingen zijn waardevol. Een grassroot voorstel is een uniek startidee 

voor de indiener. Het is een eerste aanzet tot een innovatie van het onderwijs op 

basis van dit startidee. 

6. Het voorstel beschrijft helder wat de toegevoegde waarde is voor het onderwijs. En 

het voorstel is haalbaar: het is een klein project dat binnen de geplande tijd en 

middelen uitgevoerd kan worden. 

7. Alleen voor studenten: het is noodzakelijk dat het voorstel en de uitvoering daarvan 

afgestemd is met de docent van het betreffende vak.  

 

 

 

 

 

  

http://www.uva.nl/grassroots
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Docentenhandleiding Virtual Reality en virtueel veldwerk in de klas 
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Inleiding 

Het inzetten van Virtual Reality (VR) technieken in het klaslokaal kan tegenwoordig makkelijker dan 

ooit, zelfs met een klein budget. Veel vo-leerlingen hebben ondertussen een voor virtual reality 

geschikte telefoon, waardoor alleen nog een stapel VR-brillen nodig is om er echt mee aan de slag te 

gaan. 

Deze handleiding is voor iedere docent die aan de slag wil met VR, maar simpelweg de tijd niet heeft 

om het zelf allemaal uit te zoeken. Vragen die aan bod komen zijn onder andere wat zijn de 

mogelijkheden, wat voor VR-brillen zijn er, wat zijn de voor en nadelen van de verschillende typen 

brillen, wat moet ervan tevoren geregeld worden, wat bestaat er allemaal al aan interessante 

toepassingen en hoe kun je VR gebruiken in de les? Na het doorlopen van deze handleiding kun je 

zelf in de klas aan de slag met de verschillende mogelijkheden van virtual reality en in het bijzonder 

met het opzetten van virtueel veldwerk. 
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Deel 1 – De basis 

Wat is het? 

Virtual Reality is een vorm van multimedia, maar is uniek omdat het de gebruiker het gevoel geeft 

van immersie (het onderdompelen van jezelf in een andere realiteit) (Verbeek, 2016). De gebruiker 

zet een bril of headset op waardoor hij of zij zich visueel in een virtuele realiteit waant. Hoe echter 

deze virtuele realiteit aanvoelt, hoe beter de immersie is van de ervaring. De gebruiker van VR waant 

zich dus daadwerkelijk in een andere, virtuele realiteit. Hierin verschilt Virtual Reality duidelijk van 

Augmented Reality (AR) waarbij slechts een door een computer gegenereerde laag over de 

werkelijkheid wordt gelegd (Krämer, 2017).  

Bij een goede VR-ervaring kan degene in de ervaring interactie aangaan met de omgeving die hij of zij 

ervaart en zo manier participeren in de ervaring. Dit is een duidelijk verschil met andere vormen van 

media zoals foto, film of geschreven tekst waarbij geen interactie mogelijk is (Verbeek, 2016). 

Wanneer VR op de goede manier wordt gebruikt in het onderwijs kunnen leerlingen door de 

immersieve eigenschappen van VR als het ware in een flow komen. Dit is een optimale staat van 

leren waarin leerlingen door een goede combinatie van uitdagingsniveau en vaardigheidsniveau een 

hoge intrinsieke motivatie krijgen (Shute, Rahimi & Emihovich (2017). Een kwalitatief mindere VR-

ervaring kan daarentegen leiden tot bewegingsziekte (Richards, 2017). 

Virtual Reality (VR) is de laatste jaren een hype geworden (Verbeek, 2016). Ontwikkelingen in de 

grafische kwaliteiten van computers hebben het mogelijk gemaakt om virtuele omgevingen te 

creëren, er zijn tegenwoordig camera’s die in 360 graden kunnen filmen en fotograferen en mobiele 

telefoons hebben tegenwoordig voldoende rekenkracht om dit soort materiaal af te spelen. Wanneer 

je dit combineert met de mogelijkheden van stereoscopie, een manier om de illusie van diepte te 

creëren, heeft iedereen tegenwoordig de mogelijkheid om zichzelf onder te dompelen in een virtuele 

wereld. Uitermate onderhoudend en interessant om mee te experimenteren, maar ook interessant 

wanneer gekeken wordt naar de educatieve mogelijkheden. Doordat technologische ontwikkelingen 

het mogelijk maken om met relatief goedkope brillen en mobiele telefoons overtuigende virtuele 

omgevingen te creëren, kan de techniek goedkoop en eenvoudig door iedereen gebruikt worden 

(Stojšić, Džigurski, Maričić, Bibić & Vučković, 2016).  

Met name de Google Cardboard heeft ervoor gezorgd dat Virtual Reality beschikbaar kwam voor de 

grote massa (Kesselman, 2016; Perla & Hebbalaguppe, 2017). Door een kartonnen houder te 

combineren met stereoscopische lenzen werd een goedkoop en lichtgewicht maar ook krachtige en 

veelzijdige opstelling gecreëerd (Stojšić et al. 2016). Google Cardboard maakt het mogelijk om jezelf 

onder te dompelen in een virtuele wereld zonder dat je daar krachtige pc’s en krachtige Head 

Mounted Displays zoals de Samsung Gear VR of de Oculus Rift voor nodig hebt (Fabola, Miller & 

Fawcett, 2015). Op deze manier kan namelijk iedereen met een geavanceerde smartphone zelf aan 

de slag met VR-technieken.  

Immersie en de kwaliteit van de VR-ervaring 

Er zijn tegenwoordig verschillende soorten en typen VR-headsets verkrijgbaar die voor consumenten 

betaalbaar zijn. Sterker nog, met de Google Cardboard is het tegenwoordig slechts nodig om een 

goede smartphone te hebben (De Lange en Lodewijk, 2017). Maar in de kwaliteit van de ervaring 

verschillen de verschillende headsets flink. De kwaliteit van de VR-ervaring hangt sterk af van hoe 

comfortabel en efficiënt de ervaring is. Hoe beter de ervaring erin slaagt om de zintuigen te doen 

geloven dat de ervaring echt is, hoe echter de ervaring is. Dit wordt ook wel de immersie, de 

onderdompeling, van de ervaring genoemd. Hoe echter de ervaring aanvoelt, hoe hoger de immersie 
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is en hoe beter de onderdompeling. Er zijn verschillende factoren van invloed op de kwaliteit, de 

immersie van de ervaring. 

Field of View 

Mensen hebben ongeveer een gezichtsveld van 180° tot 200° breed, maar slechts een kleine 30° 

hiervan bestaat uit gedeelten die we scherp zien. De rest zien we in kleiner detail. Een belangrijk 

aspect om rekening mee te houden is daarom de Field of View (gezichtsveld) van de brillen. De mens 

heeft een breder gezichtsveld dan een VR-bril kan verzorgen, hoe hoger daarom de breedte van het 

gezichtsveld van de VR-bril is, hoe beter de immersie is (Richards, 2017). Vooral goedkope brillen 

kunnen een beperkt gezichtsveld hebben waardoor het lijkt alsof je door twee kokers naar de wereld 

kijkt. Betere brillen hebben een gezichtsveld richting de 100°, terwijl dit bij mindere brillen blijft 

steken op 80° tot 90°. 

Verversingssnelheid scherm 

Een VR-bril moet in staat zijn om beelden zonder enige vertraging (lag) te tonen. Anders voelt de 

ervaring aan als nep wanneer de gebruiker beweegt. Richards (2017) noemt een verversingssnelheid 

van ten minste 90 beelden per seconde ideaal, bij minder doet dit af aan de kwaliteit van de ervaring. 

Brillen die gebruik maken van het scherm van een telefoon zijn daarom beperkt tot de 

verversingssnelheid van de telefoon. Bij de meeste telefoons en tablets is dit slechts 60 beelden per 

seconde (Source Android, 2018) wat dus beperkt is. Op zichzelf staande VR-brillen als de Oculus Go 

doen het al beter met 72 beelden per seconde. Maar de hoogste verversingssnelheden zijn te vinden 

bij computer aangestuurde VR-brillen. 

Head tracking en Degrees of Freedom (DoF) 

De immersie van de ervaring is niet alleen afhankelijk van het scherm en de lenzen. Ook de manier 

waarop het hoofd wordt gevolgd is van invloed op hoe echt de ervaring aanvoelt. Er zijn eigenlijk 

twee belangrijke manieren waarop dit wordt gedaan, enerzijds door de rotatie van het hoofd te 

volgen en anderzijds door de beweging van het hoofd van links naar recht, voor naar achter en boven 

naar beneden bij te houden (Pal, Khan & McMahan, 2016). Een term die hierbij vaak gebruikt wordt 

is het aantal “Degrees of Freedom”, een maat die dus iets zegt over de hoeveelheid manieren 

waarop bewegingen van het hoofd gebruikt worden als input voor de VR-ervaring.  
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Figuur 2 Translational head tracking en Rotational head tracking 

 

http://leadingones.com/articles/intro-to-vr-4.html 

Wordt er bij een ervaring gebruik gemaakt van het volgen van de rotatie van het hoofd (rotational 

head tracking) óf wordt de zijwaartse, voor en achterwaartse en naar boven en beneden gaande 

beweging van het hoofd bijgehouden (translational head tracking)? Dan heb je het over drie Degrees 

of Freedom, op drie manieren wordt dan de beweging van je hoofd gebruikt als input voor de VR-

ervaring. Worden rotational head tracking én translational head tracking gecombineerd? Dan spreek 

je over zes Degrees of Freedom, de beweging van je hoofd kan dan op zes manieren dienen als input 

voor de VR-ervaring. Het idee is dat een hoger aantal Degrees of Freedom leidt tot een echtere 

ervaring (Chen, Plancoulaine, Férey, Touraine, Nelson & Bourdot, 2013). Uit onderzoek van Pal, Khan 

& McMahan (2016) blijkt dat vooral het ondersteunen van rotational head tracking belangrijk is voor 

de kwaliteit van de ervaring, ook als dit wordt gecombineerd met translational head tracking. Verder 

is het aantal Degrees of Freedom een belangrijke voorspeller voor het ontstaan van bewegingsziekte 

(Chen e.a. 2013).  

Taxonomy for Embodied Education 

Een andere factor die meespeelt in hoe echt de ervaring aanvoelt is de zogenaamde Taxonomy for 

Embodied Education (Johnson-Glenberg, 2017). Een maat waarbij de echtheid van de ervaring wordt 

beïnvloed door de mate waarin het lichaam wordt betrokken bij de ervaring. Hierbij wordt een 

ervaring waarbij het hele lichaam, of een groot deel van het lichaam wordt gebruikt als input voor de 

ervaring gezien als best, terwijl een ervaring waarin slechts beweging van het hoofd wordt gebruikt 

als input gezien als het minst. Hoe meer input je kan geven met het lichaam en hoe beter jouw 

bewegingen aansluiten op hetgeen je ziet in de ervaring hoe echter de ervaring aanvoelt (Johson-

Glenberg, 2017). Naast het aantal Degrees of Freedom bij het meten van bewegingen van het hoofd, 

is daarom ook de manier waarop de rest van het lichaam meedoet in de ervaring belangrijk. Een 

ervaring wordt als immersiever ervaren als de gebruiker staat en met zijn of haar handen input kan 

geven aan de ervaring dan wanneer de gebruiker op een stoel zit en alleen rondkijkt met het hoofd 

(Johnson-Glenberg, Birchfield, Tolentino & Koziupa, 2017). 
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Bewegingsziekte 

Bewegingsziekte, hoofdpijn en misselijkheid zijn altijd al een groot probleem geweest bij VR-

toepassingen (Laviola, 2000; Richards, 2017). Dit komt vooral doordat de hersenen tegenstrijdige 

informatie krijgen doorgespeeld van de zintuigen. Door de ogen komt informatie binnen waaruit 

blijkt dat er wordt bewogen, terwijl andere zintuigen doorgeven dat er juist niet wordt bewogen. 

Manieren om dit tegen te gaan zijn het gebruiken van hardware met een hoge verversingssnelheid, 

een goede kwaliteit beelden, het kiezen van hardware met translational én rotational tracking en het 

verminderen van het bewegen (Chen e.a., 2013; Richards, 2017).  

Virtual Reality in het onderwijs 

Ondanks dat de techniek om te beginnen met VR steeds bereikbaarder wordt, zijn er nog maar 

weinig toepassingen van VR geschikt voor het onderwijs. Fowler (2015) schrijft dat er bij 

onderzoeken naar het gebruik van VR-technieken maar weinig geschreven wordt over de 

pedagogische en theoretische achtergrond van de gemaakte toepassingen. Wanneer dit wel wordt 

vermeld, baseert de toepassing zich vooral op constructivistische leertheoriën waarbij 

probleemgestuurd leren, ervaringsgericht leren, creatief leren, rollenspellen en samenwerkend leren 

centraal staan (Huang, Rauch & Liaw, 2010; de Lange & Lodewijk, 2017). Daarbij worden veel 

applicaties ontwikkeld door kleine teams van ontwikkelaars en worden vakdidactici en 

onderwijskundigen hier nog nauwelijks bij betrokken (de Lange & Lodewijk, 2017). Hierdoor is de 

educatieve waarde van veel applicaties beperkt omdat de focus ligt op entertainment.  

Dat betekent niet dat er geen educatieve applicaties bestaan. Zo is er bijvoorbeeld Google Expedities, 

waarmee het mogelijk is om als docent een klas door een virtuele wereld heen te leiden als het ware 

een virtueel veldwerk. Het doel is om op leerlingen op die manier naar plekken te brengen die ze 

anders nooit zouden kunnen zien (Hansman, 2016). Ook is er TeachVR, een betaalde dienst die het 

voor docenten mogelijk maakt om VR-lessen te downloaden, aan te passen, op te slaan en 

vervolgens te geven. Maar verder ligt het initiatief bij docenten zelf om VR-toepassingen op een 

pedagogisch verantwoorde manier te gebruiken. Een voorbeeld van een applicatie die met een 

gerichte opdracht interessant kan zijn om te gebruiken is bijvoorbeeld de applicatie Titans in Space 

(LLC, n.d.; Stojšić et al. 2016). In de app kunnen de planeten van het zonnestelsel worden bekeken en 

bezocht. Oorspronkelijk is de app niet gemaakt voor educatieve doeleinden, maar kan met enige 

aanpassingen wel gebruikt worden in de klas. Een ander voorbeeld is Google Streetview waarbij het 

mogelijk is om vreemde steden en landschappen te bekijken die zijn gefotografeerd door Street-View 

auto’s of door individuen met 360 graden camera’s (Stojšić et al. 2016). Oorspronkelijk niet gemaakt 

voor educatieve doeleinden, maar met enige inspanning hier wel voor te gebruiken. Een duidelijke 

taak voor zowel ontwikkelaars als leraren is dan ook het aanpassen van VR-inhoud aan de wensen en 

eisen van het onderwijs zodat het voor leraren eenvoudiger wordt om VR in te zetten en leerlingen 

te begeleiden (Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017). 

Leerresultaten Virtual Reality 

Er zijn nog weinig concrete studies gedaan naar de leerresultaten van VR. Veel studies verkennen de 

mogelijkheden van VR, beschrijven de ervaringen van VR of beschrijven de techniek achter VR (de 

Lange & Lodewijk. 2017; Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017 & Verbeek, 2016). De weinige 

studies naar de leerresultaten van VR laten een verschillend beeld zien. Zo zijn er voordelen rondom 

het absorberen van informatie door gebruik van multimedia waarbij leerlingen actief aan de gang 

kunnen met het leren en daarbij directe feedback op hun acties krijgen (Verbeek, 2016), motiveert 

het gebruik van VR leerlingen en hebben ze een positieve attitude tegenover het gebruiken van VR 

om te leren (Martin-Gutiérrez, Mora, Añorbe-Díaz & González-Marrero, 2016). Maar leidt het 
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gebruiken van VR-technieken aan de andere kant ook tot een hogere cognitieve belasting waardoor 

het leerrendement afneemt naarmate de kwaliteit van de VR-omgeving toeneemt (Makransky, 

Terkildsen & Mayer, 2017). Ook kan het leiden tot een soort van wagenziekte/bewegingsziekte 

waarbij leerlingen misselijk worden van de simulatie (Huang, Rauch & Liaw, 2010; Richards, 2017 & 

Stojšić et al. 2016) 

Een duidelijke vraag is er dan ook naar meer informatie rondom de leerresultaten van het gebruiken 

van VR. Experimenteel onderzoek dient worden gedaan naar de effecten van het gebruiken van VR, 

en longitudinaal onderzoek naar de lange termijneffecten van het gebruiken van VR (Liu, Bhugat, 

Gao, Chang & Huang, 2017). Ook Verbeek (2016) geeft aan dat er gebrek is aan grondig onderzoek 

naar VR en dat de onderzoeken die wel zijn gedaan veelal uitgaan van anekdotisch bewijs of 

gebaseerd zijn op slechte en inadequate onderzoeksdesigns. Tegelijkertijd geeft Verbeek (2016) ook 

aan dat veel van het onderzoek dat wel is gedaan, gericht is op het testen van kennis, terwijl 

onderzoek juist aangeeft dat de kracht van het inzetten van VR niet ligt bij het vergroten van de 

impliciete kennis, maar bij het vergroten van de expliciete kennis van leerlingen. 

Virtual Reality bij aardrijkskunde 

Juist de immersieve eigenschap van VR maakt het gebruik van VR-technieken uitermate geschikt voor 

het vak aardrijkskunde. Een van de meeste basale vaardigheden van aardrijkskunde leraren is 

namelijk het concretiseren en expliciteren van leerstofonderdelen door voorbeelden te geven, 

concepten te verhelderen en informatie te laten zien. Volgens van den Berg (2009) zijn er vijf 

basiswerkvormen om te concretiseren namelijk: visualiseren, personaliseren, actualiseren, 

kwantificeren en simuleren. Daar waar het nog niet duidelijk is wat de leerresultaten zijn van het 

inzetten van VR, is de mogelijkheid van VR om leerstofelementen te concretiseren een stuk 

duidelijker. Zo kun je ten eerste denken aan het visualiseren van leerstofelementen door beelden te 

tonen van verschijnselen en begrippen zodat deze voorstelbaar worden voor leerlingen. Kun je 

ervoor zorgen dat leerlingen zich in kunnen leven in een bepaalde situatie, gebeurtenis, tijd of land 

door te personaliseren. Is het mogelijk om te actualiseren door gebieden of verschijnselen te 

bezoeken of zichtbaar te maken wanneer deze in het nieuws zijn. En is het ten slotte mogelijk om 

door middel van simuleren de werkelijkheid in eenvoudigere vorm na te bootsen met behulp van 

rollenspellen, simulatiespellen of games. Vanuit deze gedachte kan het inzetten van VR bij 

aardrijkskunde een extra middel zijn voor docenten om aardrijkskunde te laten leven. 

VR kan niet alleen helpen bij het overbrengen van leerstofonderdelen, het maakt het ook mogelijk 

om op virtueel veldwerk te gaan. Veldwerk is een belangrijk onderdeel binnen het vak aardrijkskunde 

omdat tijdens veldwerk een illustratief verband kan worden gelegd tussen theorie en praktijk 

(Bosschaart, 2009). Veldwerk speelt al jaren een bescheiden rol door de grote hoeveelheid tijd, 

praktische problemen met het rooster en praktische problemen rondom de logistiek die met 

veldwerk gepaard gaan (Herrick, 2010). Het inzetten van VR-technieken kan enkele van deze 

problemen wegnemen door het mogelijk te maken om op virtueel veldwerk te gaan. Hierbij is het 

mogelijk om samen met de klas verre bestemmingen te bezoeken zonder fysiek het klaslokaal te 

verlaten en wordt het mogelijk om naar plekken te gaan die anders nooit bezocht zouden kunnen 

worden met een klas. Maar, volgens Walling (2014), zoals geciteerd in Harmsen (2014), kan een 

virtueel veldwerk nooit op tegen het echte veldwerk, maar kan het wel een waardevolle methode 

zijn. Spicer & Stratford (2001) en Stainfield, Fisher, Ford & Solem (2010) zijn het hiermee eens en 

voegen hier nog aan toe dat virtueel veldwerk nooit het echte veldwerk zou mogen vervangen. 
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Deel 2 – Praktische zaken 

Welke typen VR-headsets bestaan er? 

Er zijn veel verschillende VR-headsets die zich op allerlei manieren onderscheiden van elkaar. Op 

zoek naar de geschikte bril om te gebruiken in het onderwijs loop ik de drie belangrijkste typen 

brillen af. Om dit te testen heb ik gebruik gemaakt van een Acer Mixed Reality Headset, een Oculus 

GO en verschillende smartphone VR-headsets. 

Desktop VR 

Desktop VR-headsets bieden op dit moment de beste ervaringen. Deze VR-brillen zijn verbonden aan 

een computer en gebruiken de rekenkracht van de computer om een virtuele wereld te creëren. 

Deze brillen scoren hoog op het gebied van verversingsnelheid (90 beelden per seconde voor de Acer 

Mixed Reality Headset), hebben vaak een hoge Field of View (100° FOV voor de Acer) en kennen een 

hoge mate van interactiviteit. Het lichaam wordt actief gebruikt als input voor de ervaring, met 

controllers in beide handen en ook is er de mogelijkheid voor room-scale VR waarbij het mogelijk is 

om rond te lopen in de virtuele wereld in een afgebakende ruimte in de fysieke wereld. Dit type 

brillen kent over het algemeen 6 degrees of freedom, waardoor de immersie van dit soort brillen 

hoog is. Binnen deze categorie bieden de Oculus Rift en de HTC Vive op dit moment de beste 

ervaringen (De Lange & Lodewijk, 2017). 

Nadeel van deze brillen is de benodigde rekenkracht. Om daadwerkelijk de 90 beelden per seconde 

te kunnen halen is een goede grafische kaart noodzakelijk. Een gemiddelde laptop redt dit bij lange 

na niet, en ook een high-end laptop van een paar jaar oud die niet per se is gemaakt om te gamen 

(zoals de laptop waarmee ik op dit moment dit stukje tik) is niet krachtig genoeg om een vloeiend 

beeld te construeren. In veel gevallen is de grafische kaart de bottleneck waardoor het ook lastig, zo 

niet onmogelijk, is om een laptop toch geschikt te maken. Een ander nadeel is de prijs van deze 

brillen. Dus ondanks de prachtige VR-ervaringen die mogelijk zijn, vergt desktop VR op dit moment 

nog grote investeringen. Hierdoor is het misschien interessant om een enkele set aan te schaffen 

voor op school, maar is een klas hiermee uitrusten echt nog een stap te ver. 

Standalone VR 

Na desktop VR biedt een standalone VR-headset als de Oculus GO de beste ervaringen. Deze kent 

een hoger aantal beelden per seconde dan telefoons en kent betere interactieve mogelijkheden door 

de bijbehorende controller. Hierin is de ervaring beter dan met smartphone VR, maar beduidend 

minder dan desktop VR. In tegenstelling tot Desktop VR systemen maakt de Oculus Go gebruik van 

maar 3 degrees of freedom, alleen de rotatie van het hoofd wordt gebruikt als input voor de VR 

ervaring. Grote voordelen zijn het gemak van het gebruik en de relatief lage prijs waardoor het voor 

scholen een interessante keuze kan zijn. 

Een nadeel van de Oculus GO zijn de beperkingen van de Oculus omgeving. Het is nauwelijks mogelijk 

om eigen materieel of materiaal gemaakt door leerlingen te gebruiken, eigen tours of expedities te 

laten zien of apps van Google zoals Google Cardboard, Google Expedities, Google Streetview of 

Google Earth VR te gebruiken. Hierdoor is het ondanks de prijs en de kwaliteit toch een systeem met 

weinig mogelijkheden (De Lange, 2018). 

De Lenovo Mirage Solo is een standalone VR bril die gemaakt is om gebruik te maken van Google 

Daydream. Hierdoor kun je met deze bril wel aan de slag met de vele toepassingen van Google. Ook 

maakt deze bril gebruik van zowel rotational head tracking als translational tracking. Dat mag wat 

kosten, want de introductieprijs ligt rond de $400. 
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Smartphone VR 

Smartphone VR vergt de minst grote investeringen. Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs 

hebben tegenwoordig een eigen telefoon die geschikt is voor VR-toepassingen, waardoor een klein 

budget om brillen aan te schaffen al voldoende is om te beginnen met VR in de klas. Een nadeel van 

smartphone VR is de beperkte interactiviteit. Hoewel het bij het gebruiken van 360° foto’s en film 

lijkt alsof je er zelf bij bent, is het niet mogelijk om rond te lopen en blijft het interactieve beperkt tot 

rondkijken. Alleen de rotationele beweging van het hoofd wordt gebruikt als input voor de ervaring. 

Als het al mogelijk is om zelf input te geven, dan kan dit hoogstens door dit te doen via het 

touchscreen van de telefoon (De Lange en Lodewijk, 2017). De Samsung Gear VR en de Google 

Daydream bieden wel de mogelijkheid om door een ervaring heen te navigeren met een joystick, 

maar die zijn dan ook een stuk duurder. Met een budget vanaf €60,-, is het al mogelijk om een 

klassenset VR-brillen aan te schaffen. Kartonnen brillen die zelf gevouwen moeten worden zijn het 

goedkoopst, de Samsung Gear VR en Google Daydream het duurst. 

In principe zijn alle VR-brillen die gebruik maken van een telefoon geschikt voor alle toepassingen in 

het klaslokaal. Wanneer er echter budget is om brillen aan te schaffen heeft het zin om goed naar de 

voor- en nadelen tussen de verschillende soorten brillen te kijken en aan de hand daarvan een 

beslissing te maken. Want hoewel de brillen in principe gebruik maken van dezelfde techniek, 

stereoscopie om een 3D illusie te creëren, zijn er in de praktijk grote verschillen tussen de brillen.  

VR-headsets voor in de klas 

Welke VR-bril is er nou geschikt voor gebruik in de klas? Met al die mogelijkheden en beperkingen is 

dat geen eenvoudig antwoord. In dit gedeelte loop ik de drie soorten VR-headsets af en deel mijn 

ervaringen met de verschillende brillen. 

Desktop VR-headsets vallen bij voorbaat af. Door de hoge aanschafkosten en de benodigde pc's is het 

niet haalbaar om een gemiddelde klas uit te rusten met voldoende van deze VR-headsets. 

Standalone VR-headsets zoals de Oculus GO zijn prijzig (vanaf €219,-) maar niet te duur voor gebruik 

in het onderwijs. Robin de Lange ziet het wel voor zich, per school een kar Oculus GO's en klaar is 

kees. De Oculus biedt een goede VR-ervaring en is makkelijk in het gebruik en is daarom interessant 

(De Lange, 2018). Maar, zo merkt hij terecht op, de Oculus GO is beperkt qua aanbod en is als 

platform goed afgeschermd. 

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de VR-ervaring van de Oculus GO inderdaad mooi is, en de bril 

ongelofelijk makkelijk in het gebruik is. Het aanbod apps in de bibliotheek van Oculus is groot, maar 

toch wel erg gericht op entertainment. Toegegeven, er zijn een aantal interessante apps met daarin 

360° video's en foto's, maar daar houdt het wel zo'n beetje op. De Oculus GO ondersteunt geen 

Google Streetview, Google Earth, Google Expedities of andere Google Cardboard apps, andere apps 

waarmee je een klas mee op veldwerk of op tour kunt nemen als TeachVR ondersteunt de bril ook 

niet en eigen gemaakte foto's, video's of tours bekijken of geven is ook lastig. De Oculus GO valt 

daarmee ook af. 

Blijven de smartphone VR-brillen over. De kracht van smartphone VR is de kleine investering die 

nodig is ten opzichte van de resultaten die er mee kunnen worden geboekt. Een kleinschalig 

onderzoek van Papachristos, Vrellis en Mikropoulos (2017) wijst bijvoorbeeld uit dat smartphone VR-

headsets qua leerresultaten, gebruiksgemak, het veroorzaken van bewegingsziekte en werklast niet 

of nauwelijks onder doen voor Desktop VR-headsets als de Oculus Rift. Amin, Gromale, Tong & Shaw 

(2016) vonden daarnaast dat smartphone VR met al z'n beperkingen in staat was om acceptabele 

niveaus van immersie te halen ten opzichte van de Oculus Rift. 
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Daarnaast biedt smartphone-VR op dit moment veruit de interessantste mogelijkheden qua VR. 

Doordat externe ontwikkelaars apps kunnen maken voor iOS en Android, komen er ook steeds meer 

mogelijkheden bij. Het is mogelijk om tours te geven als docent met Google Expedities of TeachVR, 

leerlingen kunnen eigen tours, foto's en video's maken en delen, je kan in steeds meer gebieden op 

aarde rondkijken met Google Streetview, Within, YouTube en vele andere hebben interessante 360° 

video's en dan zijn er nog talloze aanbieders van interessante 360° foto's. Kortom, voor scholen zijn 

smartphone VR-brillen op dit moment inhoudelijk veruit het interessantst. Maar, zelfs dan is er nog 

meer dan voldoende keuze.  

Verschillende smartphone VR-brillen 

Er zijn ondertussen veel verschillende soorten VR-brillen die gebruikt kunnen worden in combinatie 

met een smartphone. Variërend van een paar euro per stuk voor een kartonnen bril tot en met de 

Samsung Gear VR en de Google Daydream, de keuze is enorm. Er zijn tegenwoordig zelfs brillen die 

speciaal voor het onderwijs zijn ontworpen. Op deze pagina bespreek ik een aantal soorten brillen en 

mijn ervaringen met deze brillen. 

Kartonnen Cardboard bril 

Deze kun je zien als het instapmodel. Ze zijn goedkoop, vaak al vanaf een paar euro per stuk, en 

bieden afhankelijk van de kwaliteit van de lenzen al een hele aardige mobiele VR-ervaring. Ze zijn van 

stevig karton, door de vorm sluiten de brillen redelijk goed af van de omgeving, en afhankelijk van 

het model passen de meeste telefoons erin. Daar staat tegenover dat het een crime kan zijn om ze 

allemaal in elkaar te vouwen. Zeker als je niet de eerste 20 minuten van je eerste VR-les wil besteden 

aan het rondrennen en uitleggen hoe de bril gevouwen moet worden, is het handig om te kijken naar 

brillen die al gevouwen en in elkaar gezet zijn. Telefoons worden in de houder geklemd met elastiek 

of klittenband wat ertoe leidt dat telefoons bij wilde bewegingen uit de houder kunnen schieten en 

vallen. 

Plastic houder 

Deze brillen zijn wat steviger dan de kartonnen Cardboard brillen en zijn eigenlijk al klaar voor 

gebruik. De telefoon moet er worden ingeschoven of geklikt en dan kan de bril worden opgezet. Deze 

brillen sluiten vaak goed af van de omgeving, en hoeven door de hoofdband niet te worden 

vastgehouden. De kwaliteit van de bril en de lenzen verschilt enorm, alsmede de kwaliteit van de bril. 

Zelf heb ik een aantal van deze brillen geprobeerd van een niet nader te noemen goedkope winkel in 

Nederland en een wat duurdere variant van een andere winkel en dat verschil is duidelijk merkbaar. 

De klep/schuif van de goedkope brillen waar je de telefoon mee in de bril schuift voelt kwetsbaar 

aan, en door de beperkte kijkbreedte (FOV) heb je het gevoel dat je door een VR-verrekijker naar je 

telefoon kijkt. De duurdere variant voelt steviger aan en geeft niet de illusie van het kijken door een 

verrekijker. Kortom, het is het waard om een bril even te proberen voordat je een klassenset 

aanschaft. Let bij de aanschaf ook op de maat telefoons die in de bril past (dit verschilt) en of de bril 

geschikt is voor brildragers (verschilt ook). 

Schuimrubberen houder 

Dit type bril werkt exact hetzelfde als de plastic houder, maar is speciaal ontworpen voor gebruik in 

het onderwijs. De brillen zijn gemaakt van schuimrubber zodat deze stevig is en tegen een stootje 

kan. Verder werkt dit type bril hetzelfde als de plastic varianten hierboven. 
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Plastic opzetbril 

Dit type brillen lijkt totaal niet op de andere brillen, deze wordt namelijk als clip over de telefoon 

geschoven. Qua gebruiksgemak is dit een ideale bril, hij is universeel voor elke telefoon, brildragers 

kunnen deze ook gebruiken en de bril neemt weinig opslagruimte in. Daarnaast kun je de telefoon 

gewoon bedienen omdat het scherm bereikbaar is en kun je als docent zien wat leerlingen aan het 

doen zijn. Dit is kinderachtig, maar erg handig als je leerlingen een vrije opdracht geeft en niet wil dat 

de halve klas op een gegeven moment in een virtuele achtbaan zit. Daar staat tegenover dat je voor 

je gevoel qua immersie flink inlevert bij deze bril, de bril sluit namelijk helemaal niet af van de 

omgeving. Toch blijkt in de praktijk dat dit soort brillen qua immersie nauwelijks onder doen voor 

volledig afgesloten brillen (Kim & Kim, 2017). Verder kan de clip in kwestie makkelijk verschuiven 

waardoor deze af en toe moet worden bijgesteld en moet de telefoon de hele tijd worden 

vastgehouden tijdens het kijken. Toch is deze bril in mijn ogen een ideaal startpunt voor de meeste 

toepassingen in de klas. Het is een simpel brilletje waarbij niet veel fout kan gaan, de bril is stevig, 

neemt weinig opbergruimte in, is erg makkelijk in het gebruik en past op elke telefoon. 

Samsung Gear VR en Google Daydream 

Wil je écht aan de slag met VR in de klas? Dan is de Samsung Gear VR en de Google Daydream de 

beste oplossing. Deze brillen bieden op het gebied van smartphone VR de beste ervaring. De brillen 

zitten goed in elkaar, met een hoge kijkhoek (FOV), zijn goed afgesloten van de omgeving én bieden 

de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de omgeving. Deze brillen hebben namelijk een 

controller waardoor je door een ervaring kunt bewegen en lopen, waar je bij de andere brillen alleen 

om je heen kunt kijken. Dit maakt het mogelijk om echt op onderzoek uit te gaan in plaats van alleen 

rond te kijken in een 360° foto of video. Een groot nadeel van deze twee systemen is de hoge 

aanschafprijs van de bril, gecombineerd met het beperkte aantal smartphone waarmee het werkt. 

Waar de overige smartphone VR-brillen redelijk universeel zijn, werkt de Samsung Gear VR alleen 

met (nieuwere) Samsung telefoons en de Google Daydream alleen met nieuwere telefoons die 

voldoen aan de hardware eisen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zul je dus niet 

alleen de brillen maar ook een stapel telefoons moeten kopen. Op die manier komt de benodigde 

investering in de buurt van de prijs van een standalone VR-headset, maar heb je een kwalitatief 

goede ervaring en kun je gebruik maken van alle mogelijkheden die smartphone VR op dit moment 

biedt. 

https://www.samsung.com/global/galaxy/gear-vr/
https://vr.google.com/daydream/smartphonevr/phones/
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Verschillende soorten smartphone VR-brillen 

Type bril Gebruiksgemak Bediening 
telefoon 
mogelijk 

Immersie Geschikt 
voor 
brildragers 

Grootte 
telefoons 

Duurzaamheid Veiligheid Kosten 

Karton

 

Goedkope 
modellen soms 
lastig in elkaar te 
zetten. 
Moet worden 
vastgehouden. 

Beperkt via 
gat bij neus. 
Sommige 
modellen 
hebben een 
schakelaar. 

Redelijk 
afgesloten 
van 
omgeving. 

Ja Afhankelijk 
van model. 

Stevig karton, 
blijft karton. 

Bij wilde 
bewegingen kan 
telefoon uit 
houder vallen. 

€1,- tot €15,- 
per stuk. 

Plastic 
 

 

Meteen te 
gebruiken. 
Met hoofdband. 

Nee. 
Sommige 
modellen 
hebben een 
schakelaar. 

Goed 
afgesloten 
van 
omgeving. 

Afhankelijk 
van model. 

Afhankelijk 
van model. 

Afhankelijk van 
model. Plastic 
kan kwetsbaar 
zijn. 

Telefoon zit 
opgesloten in 
plastic box. 

Vanaf €15,- 

Opzetclip 

 

Meteen te 
gebruiken. 
Moet worden 
vastgehouden. 
 

Ja.  
 

Niet 
afgesloten 
van 
omgeving. 

Ja Alle Afhankelijk van 
model. 

Telefoon moet 
worden 
vastgehouden. 

€10,- tot 
€20,- 

Schuimrubber 

 

Meteen te 
gebruiken. 
Moet worden 
vastgehouden. 

Nee. 
Sommige 
modellen 
hebben een 
schakelaar. 

Goed 
afgesloten 
van 
omgeving. 

Ja Afhankelijk 
van model. 

Stevig ontwerp, 
gericht op 
gebruik in 
onderwijs. 

Speciaal 
ontworpen om 
telefoon te 
beschermen. 

Vanaf €30,- 
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Telefoons 

Wanneer de brillen zijn aangeschaft is het noodzakelijk om in kaart te brengen hoeveel leerlingen 

een telefoon hebben die gebruikt kan worden voor VR. Een eenvoudige en handige test is om 

leerlingen naar de website vrtest.ninja te laten gaan en op te laten schrijven of hun telefoon geschikt 

is. De website test of de telefoon voldoet aan de minimale eisen zonder dat leerlingen hiervoor 

allerlei specificaties van hun telefoon moeten opzoeken. De website controleert automatisch het 

besturingssysteem, de sensoren, de kwaliteit van het scherm en de grafische processor van de 

telefoon om daarna iets te zeggen als "excellent" "good" of "fail". Soms blijkt in de praktijk echter dat 

telefoons die die "failen" toch in staat zijn om een simpel VR-appje te draaien. 

In de 3-vwo en 4-vwo klassen waar ik heb getest bleken 8 op de 10 leerlingen een telefoon te 

bezitten die geschikt was om gebruikt te worden voor VR. De leerlingen wiens telefoons niet geschikt 

waren konden samenwerken met hun buur. Dit vonden deze tweetallen niet vervelend en zelfs wel 

gezellig. Bij vrijere opdrachten is het geen probleem als er tweetallen samen moeten werken met 

een telefoon, maar bij het geven van een klassieke docent gestuurde expeditie is het wel handig als 

zo veel mogelijk leerlingen wel een eigen telefoon hebben. 

Hoewel leerlingen prima van elkaar weten welke telefoon ze hebben, is het natuurlijk niet leuk als je 

als leerling de enige bent (of een van de weinigen bent) die een telefoon heeft die niet goed genoeg 

is. Het is daarom aan te raden om hier enigszins discreet mee om te gaan. Geef leerlingen 

bijvoorbeeld klassikaal de opdracht om de website te bezoeken en te kijken of hun telefoon geschikt 

is, maar laat ze een klein blaadje invullen en haal deze zelf op. Kost misschien eenmalig vijf minuten 

van de les, maar dan heb je wel een overzicht van de hoeveelheid geschikte telefoons in de klas én 

niemand hoeft zich te schamen voor een wat oudere telefoon. 

Het is een aanrader om de test aan het einde van de les te doen. Als zo'n telefoon eenmaal op tafel is 

gekomen, is het in de praktijk lastig om deze bij alle leerlingen weer netjes in de tas te krijgen. Ook 

wordt het browsen naar de website eindeloos uitgesteld omdat eerst allerlei appjes en snaps moeten 

worden gelezen en beantwoord. Aan het einde van de les heb je hier wat minder last van. 

Andere praktische zaken om rekening mee te houden 

Wanneer de brillen zijn aangeschaft, wordt het tijd om aan andere praktische zaken te denken. Er 

moeten genoeg telefoons in de klas zijn en het schoolnetwerk moet voldoen aan de eisen, vooral 

wanneer je aan de slag wil met Google Expedities. Daarnaast is het goed om na te denken over 

mogelijke bewegingsziekte en de opwinding waarmee het gebruiken van VR in de klas gepaard zal 

gaan. 

Netwerk 

In veel gevallen zal het schoolnetwerk voldoen aan de eisen, al is een snel netwerk altijd handig. 

Alleen als je aan de slag wilt gaan met Google Expedities zul je moeten kijken of het schoolnetwerk 

hier geschikt voor is. Hiervoor is namelijk een peer-to-peerwifi-netwerk nodig zodat jij als docent een 

expeditie kunt leiden terwijl leerlingen deze volgen. Vraag daarom de ICT-beheerder of het 

schoolnetwerk hiervoor geschikt is. Zo ja, mooi. Zo nee, ook geen ramp. Het is namelijk ook mogelijk 

om zelf een router mee te nemen en deze zo in te stellen dat peer-to-peer verbindingen mogelijk zijn 

(klik hier voor een handleiding van Google). Nog veel makkelijker is het om zelf een 

wifihotspot (Android/IOS) op te zetten met een telefoon, maar hiermee kun je slechts expedities 

http://vrtest.ninja/
https://support.google.com/edu/expeditions/answer/6335083?hl=nl&ref_topic=6334250
https://www.androidplanet.nl/tips/wifi-hotspot-maken-met-android-smartphone/
https://support.apple.com/nl-nl/HT204023
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leiden waaraan een beperkt aantal personen kan meedoen (in mijn geval met een Sony smartphone 

10 personen). 

Apps downloaden 

Dertig leerlingen die gelijktijdig een app downloaden via het schoolnetwerk, in theorie zou het 

mogelijk moeten zijn. In de praktijk betekent het echter dat je al snel 10 minuten verder bent. Het 

lukt ze niet, de wifi is traag, etc. Het is daarom handig om het downloaden van apps op te geven als 

huiswerk, dan kun je in de les alsnog langs bij de leerlingen bij wie het niet is gelukt. Leerlingen met 

een telefoon die niet geschikt is om te gebruiken voor VR kunnen bijvoorbeeld in sommige gevallen 

de benodigde app niet eens vinden in hun playstore/appstore. 

De tour/video/foto/locatie/instructie/website delen 

Je zal waarschijnlijk leerlingen naar een bepaalde site of locatie moeten sturen voordat ze aan de slag 

kunnen met een tour, video, foto of wat dan ook. Zelf vind het handig om een url verkorter te 

gebruiken om links in te korten, of een QR code te genereren die leerlingen dan kunnen scannen 

(vooral handig als je dit vaker gebruikt). Vervolgens kun je de url of QR code op het bord projecteren 

om hem te delen. Via een digitale leeromgeving of mail werkt het trouwens ook prima. 

Opwinding 

Uit ervaring kan ik zeggen dat leerlingen het erg leuk vinden om aan de slag te gaan met Virtual 

Reality. Zo leuk dat het lastig is om nog over het geluid heen te komen, laat staan inhoudelijk iets 

over te brengen. Hou in je planning daarom rekening met een paar minuten aan het begin van de les 

om de leerlingen rustig te laten wennen aan “het in Virtual Reality zijn”, en ze de kans te geven een 

en ander uit te proberen. Daarna keert de rust vanzelf terug en kun je aan de slag. 

Bewegingsziekte 

Bewegingsziekte is altijd al een probleem geweest van het gebruik van VR. De hersenen krijgen 

tegenstrijdige informatie doorgespeeld van de zintuigen en dit leidt tot duizeligheid, hoofdpijn en 

misselijkheid. Goede hardware met een hoge verversingssnelheid van het scherm, een goede 

kwaliteit beelden, en het gebruik van zowel translational head tracking én rotational head tracking 

kunnen ervoor zorgen dat bewegingsziekte minder snel een rol speelt.  

Helaas schort het juist op deze drie vlakken bij smartphone VR. De verversingssnelheid van een 

mobiele telefoon is niet optimaal, de kwaliteit van de beelden is vaak niet optimaal, en er wordt 

alleen gebruik gemaakt van rotational head tracking. Het recept voor het ontstaan van 

bewegingsziekte. Het is daarom handig om leerlingen hier vooraf alvast voor te waarschuwen en hen 

de tip te geven om bij hoofdpijn, misselijkheid en opkomende bewegingsziekte de bril af te nemen en 

een pauze te nemen. Pauzes nemen tussen en hierdoor rustig wennen aan het in Virtual Reality zijn, 

is een goede manier om bewegingsziekte tegen te gaan (LaViola, 2000). Bij het maken en geven van 

lessen en tours is het ook handig om hier alvast rekening mee te houden, bouw pauzes in zodat 

leerlingen de bril kunnen afnemen en zo weer even kunnen bijkomen van alle VR indrukken. 

  

https://bitly.com/
https://www.ecosia.org/search?q=qr+code+generator
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Deel 3 – Mogelijkheden 

Aan de slag met VR in de klas! Als alle randzaken geregeld zijn, wordt het tijd om VR daadwerkelijk in 

te passen in de les. VR kan op veel manieren een rol spelen in de les. Van kort gebruiken als 

visualisatie tot een complete excursie van een uur.  

Visualiseren 

VR kan gebruikt worden als visualisatie van een bepaald onderwerp door middel van een 360° foto of 

een 360° film. Leerlingen kunnen dan rondkijken in deze foto’s of video’s waardoor het lijkt alsof ze 

er zelf bij zijn. Klik hier voor een lijst met websites en apps waar foto’s en video’s gevonden kunnen 

worden. Vooral Google Streetview en Within zijn interessant voor gebruik in het onderwijs. Met 

Google Streetview kunnen leerlingen rondkijken in een vreemde stad of in een vreemd landschap. 

Within heeft korte Engelstalige documentaires over bijvoorbeeld bosbranden, klimaatverandering, 

ontbossing, smeltend ijs en hongersnood. 

Instructie 

Google Expedities 

Met de app Google Expedities is het mogelijk om een inhoudelijke instructie te geven met behulp van 

VR. VidaSystems heeft een aantal tours gemaakt waarin bijvoorbeeld het noorderlicht, vulkanisme, 

aardbevingen, atmosferische circulatie, wolken, de hydrosfeer, koraalriffen, fotosynthese, datering, 

wind, tornado’s en fossilisatie aan bod komen. Sommige van de schematische tekeningen die worden 

gebruikt zijn handig, en het idee om een instructie op deze manier vorm te geven interessant, maar 

er kleven ook nadelen aan. Het is in de praktijk lastig om een tour te vinden die perfect aansluit bij de 

lesstof, waardoor het lastig is om in te passen in de les. En doordat het gebruik van VR ook vaak 

gepaard gaat met de nodige opwinding, is het de vraag of de instructie beklijft. Op Google Expedities 

zijn ook veel tours te vinden naar historisch interessante plaatsen. 

Nearpod 

Nearpod is een platform dat het mogelijk maakt om interactieve lessen te maken, te delen en uit te 

voeren. Je kunt daarbij gebruik maken van bestaande lessen, maar ook zelf lessen maken. Het maken 

van een les lijkt een beetje op het maken van een Powerpoint presentatie, je begint met een slide en 

bouwt vanuit hier de rest van de presentatie op. Er zijn veel verschillende invoegtoepassingen voor 

de slides zoals video, foto, twitter, pdf's en ook 360° foto's. Hierdoor wordt het mogelijk om VR te 

gebruiken als onderdeel van een instructie. Leerlingen gebruiken namelijk hun telefoon om de 

Nearpod les te volgen. 

Naast de mogelijkheid om VR in een instructie in te passen heeft Nearpod nog meer interessante 

invoegtoepassingen. Het is namelijk mogelijk allerlei interactieve elementen als vragen of een poll 

toe te voegen. De antwoorden die door leerlingen worden gegeven worden opgeslagen waardoor je 

ze later kunt analyseren. Oftewel, naast de mogelijkheid van VR maakt Nearpod het ook mogelijk om 

allerlei formatieve toetsingselementen toe te voegen aan je lessen. Interessant om eens mee te gaan 

experimenteren. 

 

 

https://akmetvr.wordpress.com/interessante-websites-en-apps/
https://www.google.nl/intl/nl/streetview/
https://www.with.in/
https://edu.google.com/expeditions/#explore
http://vidasystems.com/
https://nearpod.com/
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Oceanische circulatie 

Bijzondere vermelding is er voor NTR internet & innovatie. Zij hebben een 360° instructiefilm 

gemaakt over oceanische circulatie in samenwerking met professor paleoceanografie Appy Sluijs. Het 

is een leuke vorm en zou gebruikt kunnen worden als vervanging van een instructie (bijvoorbeeld bij 

de NLT module “de bewegende aarde”). 

https://www.ntr.nl/html/360/schooltv/oceanische-circulatie/
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Interessante websites, interessante apps en WebVR 

Websites 

360cities.net 

Verschillende 360° foto’s en video’s van locaties over de hele wereld. Kwalitatief goede foto’s die 

gebruikt kunnen worden om leerlingen rond te laten kijken in andere steden. 

Geoguessr 

Niet per se een VR toepassing, maar wel leuk. Werkt met behulp van Google Streetview, je wordt 

gedropt op een locatie, kunt om je heen kijken en naar volgende foto's klikken. Ondertussen moet je 

proberen om uit te vinden waar je op de wereld bent. Je klikt op de wereldkaart waar je denkt dat je 

bent en krijgt punten voor hoe dicht je de locatie bent genaderd. 

Google Tour Creator 

Zelf tours maken met 360° foto's en Google Streetview foto's. 

Google Streetview 

Google Streetview, 360° foto’s. Vreemde steden en landschappen bezoeken. Geschikt om te 

visualiseren en om leerlingen allerlei onderzoekjes te laten doen in vreemde omgevingen. 

Holobuilder 

Zelf tours maken en 360° foto's volhangen met extra informatie die leerlingen kunnen ontdekken. 

Nearpod 

Site om interactieve lessen mee te maken. Leerlingen kunnen de les volgen op hun telefoon. Heeft 

interessante invoegtoepassingen waarmee VR gebruikt kan worden als onderdeel van een instructie 

of visualisatie, en maakt het mogelijk om op een simpele manier formatief te toetsen. 

Roundme.com en Kuula.co 

Hier zijn 360° foto’s en video’s te vinden van locaties over de hele wereld. Die foto’s en video’s 

kunnen worden gebruikt om leerlingen rond te laten kijken in andere steden en omgevingen. Ook 

biedt de site de mogelijk om aan de hand van deze foto’s en zelf gemaakte 360° foto’s eigen tours te 

maken (niet geprobeerd). 

Vimeo 

360° video’s, waaronder deze instructie van Appy Sluijs over paleoceanografie. 

YouTube 

Op YouTube zijn vele 360° video’s te vinden. Interessant zijn de video’s van National Geographic 

(bijvoorbeeld Kamchatka Vulcano Eruption) en Under The Canopy van Conservation International 

over het regenwoud van Kalimantan. 

 

 

https://www.360cities.net/
https://www.geoguessr.com/
https://poly.google.com/creator/tours/
https://www.google.nl/intl/nl/streetview/
https://www.holobuilder.com/
https://nearpod.com/
https://roundme.com/
https://kuula.co/
https://vimeo.com/
https://www.ntr.nl/html/360/schooltv/oceanische-circulatie/?platform=hootsuite
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=national+geographic+360
https://youtu.be/o3a1fkLsNS4
https://youtu.be/5JvJCvdqvYs
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Apps 

Discovery VR 

Verhalen van Discovery Channel, film, 0 tot 15 minuten, Engelstalig. Bijvoorbeeld video’s waarin je op 

zoek gaat naar de rand van het universum, video’s over wilde dieren, video’s over ecologische 

bedreiging en het uitsterven van dieren, video’s over Austin, Texas en video’s over verschillende 

natuurlijke wereldwonderen. 

Growing a World Wonder 

Verhaal over de grote groene muur van Afrika tegen verwoestijning, film, Engelstalig. 

New York Times VR 

Film en verhalen van de New York Times. Bijvoorbeeld over Ebola (Waves of Grace), ontheemde 

kinderen (The Displaced) en een virtuele reis naar Pluto (Seeking Pluto’s Frigid Heart). 

Orbulus 

360° foto’s van monumenten, landschapen, parken, bergen, koraal en andere bezienswaardigheden 

over de hele wereld. 

Sites in VR 

360° foto’s van monumenten, landschappen, parken en andere bezienswaardigheden over de hele 

wereld. 

UNICEF 360 

Verschillende verhalen van vluchtelingen, 0 tot 10 minuten, Engelstalig 

Within 

Verhalen, film, 0 tot 15 minuten, Engelstalig. Kwalitatief hoogstaande documentaires en video’s. 

Vooral de serie over klimaatverandering met aflevering over smeltend ijs, bosbranden, hongersnood 

en ontbossing ten behoeve van de veeteelt zijn interessant om te gebruiken in de les. 

WebVR 

WebVR maakt het mogelijk dat je met VR aan de slag kan via je internetbrowser. Hiervoor heb je wel 

een bril nodig en de juiste browser. Elk platform heeft browsers waarbij het werkt, en waarbij het 

niet werkt. Hier staat een overzicht van de meestgebruikte VR-brillen en de browsers die WebVR 

ondersteunen op deze brillen. Zo is er Microsoft Edge voor de Acer Windows Mixed Reality Headset, 

Oculus Browser voor de Oculus GO en Chrome voor smartphone VR. 

Op deze site staan een aantal WebVR experimenten die zonder apps te downloaden geopend 

kunnen worden in een WebVR ondersteunende browser. Erg leuk is dit experiment van Google 

waarmee met behulp van spraakherkenning zo'n beetje de hele wereld kan worden bezocht. 

Tenminste, als de plek is opgenomen in de bibliotheek van Google Streetview. Ook interessant is het 

bezoeken van Mars door de ogen van Mars Rover Curiosity. 

 

https://www.discoveryvr.com/
http://www.greatgreenwall.org/virtualreality/
http://www.nytimes.com/newsgraphics/2015/nytvr/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VRCraftworks.Orbulus&hl=en_US
http://sitesinvr.com/
http://unicef360.com/
https://www.with.in/
https://webvr.info/
https://webvr.rocks/
https://experiments.withgoogle.com/collection/webvr
https://speaktogo.withgoogle.com/
https://accessmars.withgoogle.com/


70 
 
 

 

Deel 4 - Virtueel veldwerk 

Met VR is het mogelijk om op veldwerk te gaan zonder daadwerkelijk het klaslokaal te verlaten. 

Afhankelijk van de gebruikte app of website is het mogelijk om de klas mee te nemen op een door de 

docent geleide excursie, leerlingen zelfstandig het “veld” in te sturen met een opdracht of zelfs 

leerlingen zelf informatie te laten verzamelen en presenteren. In de praktijk lopen de verschillende 

typen veldwerk in elkaar over en kunnen in bijvoorbeeld een docent gestuurd veldwerk kleine 

opdrachten voorkomen waarin leerlingen zelf aan de slag moeten met het verzamelen van 

informatie. 

Net als bij het opzetten van regulier veldwerk is een goede voorbereiding van belang. Het veldwerk 

moet inhoudelijk worden ingeleid in de klas zodat het veldwerk wordt ingebed in de lesstof én moet 

worden nabesproken omdat het voor leerlingen lastig is om een verband te leggen tussen de theorie 

en de praktijk. Voor zover niets nieuws. 

Waar virtueel veldwerk wel duidelijk verschilt van regulier veldwerk is de praktische voorbereiding. 

Er hoeven geen bussen geregeld te worden, leerlingen hoeven niet te worden uitgeroosterd om mee 

te kunnen en het is niet nodig om een lijst op te stellen voor mee te nemen proviand, kleding of 

andere zaken. Wel moeten er natuurlijk VR-brillen aanwezig zijn en moeten er voldoende bruikbare 

telefoons zijn. Leerlingen moeten waarschijnlijk een app downloaden, dit is handig om op te geven 

als huiswerk. Dertig leerlingen die gelijktijdig een app willen downloaden kan zo maar eens te veel 

zijn voor het schoolnetwerk. Kijk voor een overzicht van andere zaken die geregeld moeten worden 

hier. 

Er zijn verschillende soorten veldwerk te bedenken die je kunt uitvoeren in VR. Om het overzichtelijk 

te houden gebruik ik dezelfde typen als Bosschaart (2009) gebruikt in zijn stuk over "echt" veldwerk 

in het Handboek vakdidactiek aardrijkskunde. In de praktijk lopen de verschillende soorten veldwerk 

vaak in elkaar over en kan het ene type veldwerk opdrachten bevatten die eerder thuis lijken te 

horen in een ander type veldwerk. 

Docent gestuurd veldwerk/trajectmodel/excursie 

Met VR is het mogelijk om leerlingen mee te nemen op een geleide excursie door middel van een 

docent gestuurd veldwerk waarbij de docent aanwijst en vertelt en leerlingen kijken. Met onder 

andere Google Expedities, Roundme, Kuula en TeachVR kunnen 360° tours gemaakt en gedeeld 

worden. 

Google Expedities 

Google Expedities is ideaal voor trajectmodel veldwerk/fieldteaching. Met behulp van de app kun je 

als docent expedities leiden die zijn gemaakt van verschillende 360° foto’s. Wanneer bestaande 

expedities worden gebruikt bevatten deze foto’s markers met interessante onderdelen binnen de 

foto. Het is sinds kort mogelijk om zelf expedities te maken op basis van (zelf gemaakte) 360° foto’s 

en Google Streetview met Google Tour Creator. Maar het is helaas nog niet mogelijk om deze 

zelfgemaakte tours te leiden met Google Expedities, deze link komt pas later in 2018 beschikbaar 

(Fraser, 2018). Een beperkt overzicht van bestaande expedities is te vinden op deze site, maar het 

aanbod is vele malen groter. Interessant zijn expedities over ontbossing op Borneo, de schematische 

instructies van Vida Systems over bv. vulkanisme, atmosferische circulatie en aardbevingen, 

koraalverbleking en expedities van het Britse Department for International Development. 

https://poly.google.com/creator/tours/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nv_tUfOdlneKaQ0zbfhqRjHEKPPK2SXHTDel6oCisJE/edit#gid=0
http://vidasystems.com/
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Een nadeel van Google Expedities is de manier waarop deelnemers aan de excursie met de gids 

verbonden worden. Hiervoor is een peer-to-peer wifinetwerk nodig. Vraag de ICT-beheerder of het 

schoolnetwerk dit kan ondersteunen. Als dit niet blijkt te kunnen is dat geen probleem, maar dan zul 

je zelf een router mee moeten nemen van huis.  Je zet de router in de klas en laat leerlingen 

verbinding maken met de router, de router hoeft zelf niet verbonden te zijn met het internet. Sterker 

nog, een router aansluiten op het internet van het schoolnetwerk kan er toe leiden dat het hele 

schoolnetwerk uitvalt. Vervolgens kunnen leerlingen deelnemen aan de tour die jij gaat geven. Kijk 

hier voor meer informatie over het instellen van de router. Controleer ook even met de ICT-

beheerder of je een eigen router kunt meenemen, of dat zij er misschien nog een hebben. 

TeachVR (website en app) 

Een platform om zelf lessen te maken aan de hand van 360° foto’s. Principe lijkt op Google 

Expedities, maar de techniek erachter is eenvoudiger. Op de website kun je met eigen 360° foto’s, 

foto’s van Google Streetview en 360° video’s expedities maken. Deze kunnen vervolgens worden 

gestart en geleid vanuit de website door leerlingen de code voor die expeditie te geven. Groot 

voordeel is dat hier geen speciaal wifinetwerk voor nodig is, een gewone internetverbinding is 

voldoende. Nadeel is dat het platform in tegenstelling tot Google Expedities niet gratis is. Ook is het 

al bestaande aanbod expedities kleiner dan het aanbod van Google. 

Kuula en Roundme 

Met Kuula en Roundme kunnen tours gemaakt worden met eigen 360° foto’s. Een groot nadeel is dat 

op beide platforms slechts een beperkt aantal foto’s kan worden geüpload voordat een abonnement 

moet worden afgesloten. Ook is het niet mogelijk om foto’s uit Google Streetview te gebruiken of de 

tours klassikaal te leiden. 

Holobuilder 

Met Holobuilder is het mogelijk om een 360° foto uit te breiden met links, video's, foto's, pijlen, pdf's 

en andere extra informatie waardoor het mogelijk is om een interactieve VR scene te maken die als 

instructie zou kunnen dienen. Ook heb je de mogelijkheid om verschillende scenes aan elkaar te 

linken waardoor leerlingen zelf door een tour kunnen navigeren. Qua mogelijkheden en inpassingen 

is Holobuilder interessanter dan Kuula, Roundme, TeachVR en Google Expedities. Het geeft je de 

mogelijkheid om allerlei informatie in een foto te zetten en deze foto vervolgens te delen met 

leerlingen. Zij kunnen dan door de scenes en informatie navigeren. Helaas is het niet mogelijk om de 

tour klassikaal te leiden, maar door bijvoorbeeld een stappenplan te maken of leerlingen door de 

tour heen te praten kan Holobuilder wel worden gebruikt voor dit type veldwerk. Holobuilder heeft 

ook nadelen, zo is het niet mogelijk om Google Streetview te gebruiken als bron voor 360° foto's en is 

het een betaalde dienst. 

Terreinmodel veldwerk/inventariserend veldwerk 

Bij terreinmodel veldwerk staat het verzamelen van informatie door leerlingen centraal. Leerlingen 

moeten hierbij bijvoorbeeld de omgeving in kaart brengen, de ruimtelijke spreiding van een 

fenomeen analyseren, de samenhang tussen meerdere fenomenen analyseren of bepaalde 

kenmerken van een gebied herkennen en beschrijven. Het resultaat van dit type veldwerk is dan ook 

een product, bijvoorbeeld een kaart, tabel, grafiek, foto of andere vorm waarin duidelijk wordt wat 

het resultaat is van het veldwerk (Bosschaart, 2009). Een groot voordeel van dit type veldwerk is dat 

https://support.google.com/edu/expeditions/answer/6335083?hl=nl&ref_topic=6334250
https://teachvr.nl/
https://kuula.co/about
https://roundme.com/
https://www.holobuilder.com/
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het de leerlingen vrijlaat om zelf aan de slag te gaan met een onderwerp en zij zelfs op verschillende 

locaties aan de slag kunnen gaan. Voor dit type veldwerk kan bestaand materiaal van onder andere 

deze sites/apps worden gebruikt. 

Google Expedities 

Bestaande expedities kunnen worden gebruikt om leerlingen met een opdracht zelf informatie te 

laten verzamelen. 

TeachVR 

Bestaande tours kunnen worden gebruikt om leerlingen met een opdracht zelf informatie te laten 

verzamelen. Maar ook kun je een eigen tour samenstellen uit eigen materiaal, video's en Google 

Streetview. 

360cities.net 

Verschillende 360° foto’s en video’s van locaties over de hele wereld. Kwalitatief goede foto’s die 

gebruikt kunnen worden om leerlingen rond te laten kijken in andere steden. 

Roundme en Kuula 

Hier zijn 360° foto’s en video’s te vinden van locaties over de hele wereld. Die foto’s en video’s 

kunnen worden gebruikt om leerlingen rond te laten kijken in andere steden en omgevingen. Ook 

biedt de site de mogelijk om aan de hand van deze foto’s en zelf gemaakte 360° foto’s eigen tours te 

maken (niet geprobeerd). 

Google Streetview 

Google Streetview, 360° foto’s. Vreemde steden en landschappen bezoeken. Geschikt om te 

visualiseren en om leerlingen allerlei onderzoeken te laten doen in vreemde omgevingen. 

Google Tour Creator 

Maakt het mogelijk om zelf virtuele expedities te maken langs verschillende punten. Geeft de 

mogelijkheid om eigen 360° foto’s en Google Streetview foto’s te gebruiken. Met Tour Creator is het 

vrij eenvoudig om een aantal Streetview foto’s en locaties achter elkaar te plakken. Een voorbeeld 

van een aantal aan elkaar geplakte Streetview foto's kun je hier vinden, het bijbehorende 

lesmateriaal staat hier. 

Is helaas nog niet gelinkt aan Google Expedities, waardoor het vooralsnog niet mogelijk is om de tour 

klassikaal te leiden. De verwachting is dat dit in de loop van 2018 wel mogelijk wordt (Fraser, 2018). 

Ook is het niet mogelijk om foto’s geschoten met Cardboard Camera te gebruiken. 

Holobuilder 

Met Holobuilder kunnen zelf gemaakte (of van internet gedownloade) 360° foto's worden gebruikt 

om een tour te maken. Het leuke aan Holobuilder is de grote hoeveelheid toepassingen die in de foto 

kan worden gezet. Zo is het mogelijk om links te maken naar pdf's, foto's, video en websites, kun je 

allerlei pijlen, strepen en andere tekens in de foto zetten en kun je zelfs geluiden toevoegen. Door 

een paar foto's aan elkaar te linken, deze vol te hangen met informatie en vervolgens de link te delen 

https://edu.google.com/expeditions/#about
https://teachvr.nl/
https://www.360cities.net/
https://roundme.com/
https://kuula.co/
https://www.google.nl/intl/nl/streetview/
https://poly.google.com/creator/tours/
https://poly.google.com/view/1ONbF4twYsS
https://akmetvr.wordpress.com/vulkanisme-in-de-andes/
https://www.holobuilder.com/solution/
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met leerlingen is het mogelijk om leerlingen op onderzoek te laten gaan in deze omgeving en zo 

allerlei informatie te laten verzamelen. 

Objectmodelveldwerk/veldonderzoek 

Dit type veldwerk is als het ware een kleinschalig wetenschappelijk onderzoek. Er is een probleem of 

een vraag, leerlingen formuleren een eigen hypothese op basis van literatuur, lesstof of andere 

bronnen, en gaan proberen deze hypothese te bewijzen of te verwerpen. Dit type veldwerk leidt 

uiteindelijk tot een beantwoording van een vraag of het oplossen van een probleem waardoor dit 

gepresenteerd kan worden (Bosschaart, 2009). Veldonderzoek is wat lastiger na te bootsen in VR, 

maar er zijn mogelijkheden. 

Een interessante manier waarop is door leerlingen zelf foto’s en video’s te laten maken. Zij kunnen 

dan als het ware zelf (een gedeelte van) een tour maken en op die manier hun resultaten 

presenteren. Dit zouden ze kunnen doen door gebruik te maken van een 360° camera of de app 

Cardboard Camera. 

Cardboard Camera 

Camera app om zelf 360° foto’s te maken met een smartphone. Kan gebruikt worden om leerlingen 

zelf 360° foto’s te laten maken in een onderzoek in de directe omgeving van de school. Deze foto’s 

kunnen helaas niet gebruikt worden in de Google Tour Creator. Wel kunnen deze foto’s gebruikt 

worden om een expeditie te maken in TeachVR. 

Eigen 360° camera 

Met een eigen 360° camera kunnen foto’s en video’s worden gemaakt door leerlingen om te 

gebruiken in een onderzoek. Deze foto’s kunnen worden gebruikt als onderdeel van een tour. De 

resultaten van een goedkope 360° camera zijn al snel bruikbaar, ondanks dat de kwaliteit van de 

foto's niet per se heel goed is. Zelf heb ik geëxperimenteerd met een goedkoop opzetstuk voor op 

een smartphone. Werkte prima en maakte het mogelijk om zelf 360° foto's en video's te maken, 

maar de beeldkwaliteit hield niet over. Oriënteer goed en kijk naar een leuke aanbieding zou ik 

zeggen. 

  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=en_US
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Zelf virtuele expedities maken 

Ondanks de vele expedities die beschikbaar zijn via Google Expedities, is het lastig om een expeditie 

te vinden die goed aansluit bij de lesstof. Het is daarom interessant om zelf aan de slag te gaan met 

het maken van een expeditie. Leerlingen vinden het leuk om voorbeelden uit hun eigen omgeving te 

zien en worden erg enthousiast als ze iets herkennen. Een eigen expeditie maken kost ongeveer een 

dag, maar kan jarenlang worden gebruikt. 

Het is tegenwoordig mogelijk om zelf virtuele expedities te maken met onder andere Google Tour 

Creator en met TeachVR. Op dit moment werkt het via TeachVR het best omdat het via dit platform 

ook daadwerkelijk mogelijk is om de expeditie klassikaal te leiden. In de loop van 2018 wordt ook de 

link tussen Google Tour Creator en Google Expedities verwacht en zou het mogelijk moeten worden 

om met Google Tour Creator gemaakte expedities klassikaal te leiden met Google Expedities (Fraser, 

2018). 

Met Google Tour Creator 

Met Google Tour Creator is het mogelijk om een expeditie langs meerdere locaties te maken aan de 

hand van eigen 360° foto’s of foto’s uit Google Streetview. Om eigen 360° foto’s te maken is een 

speciale 360° camera noodzakelijk omdat door een telefoon gemaakte foto’s met bijvoorbeeld 

Cardboard Camera niet de goede verhoudingen hebben. Het maken van een eigen tour is vervolgens 

betrekkelijk eenvoudig. 

Om te beginnen druk je op “new tour”, vervolgens kun je de tour een titel en omschrijving geven. 

Daarna kun je scenes toevoegen waarvoor eigen foto’s of foto’s uit Google Streetview gebruikt 

kunnen worden. Vervolgens kan aan de scene een titel worden gegeven en een beschrijving worden 

toegevoegd. Ook kunnen Point of Interest worden geplaatst, markeringen waar extra informatie aan 

kan worden toegevoegd. Dit vervolgens herhalen totdat de tour af is, drukken op publiceren en klaar 

is kees. De link kan gedeeld worden met leerlingen zodat zij de tour ook daadwerkelijk kunnen 

bekijken. 

Groot voordeel van Google Tour Creator is dat het gratis is om via deze weg tours te maken. Nadelen 

zijn de beperkte functionaliteit wat betreft het gebruiken van met een smartphone gemaakte 360° 

foto’s, het niet ondersteunen van het gebruik van 360° video’s en de nog niet gemaakte link met 

Google Expedities. Dat valt te omzeilen door leerlingen een link te geven van de gemaakte tour, maar 

dan moeten de leerlingen handmatig van locatie wisselen en is het noodzakelijk om goed te vertellen 

waar ze precies wat kunnen zien tijdens de tour. 

Met TeachVR 

Met TeachVR is het ook mogelijk om een expeditie langs meerdere locaties te maken aan de hand 

van eigen 360° foto’s of foto’s uit Google Streetview. Daarnaast is het met TeachVR ook mogelijk om 

360° video’s te gebruiken én 360° foto’s die zijn gemaakt met Cardboard Camera. Hierdoor is het niet 

noodzakelijk om een eigen 360° camera aan te schaffen en is het mogelijk om leerlingen zelf foto’s te 

laten maken om te gebruiken in een tour. 

Het maken van een eigen tour is wederom betrekkelijk eenvoudig. Het is een kwestie van foto’s 

uploaden en goede beschrijvingen toevoegen. Het is ook mogelijk om vooraf geplaatste markers toe 

te voegen met daarin extra informatie of aanvullende foto’s. Een voorbeeld van een gemaakte tour 

https://poly.google.com/creator/tours/
https://teachvr.nl/
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over aanpassingen om wateroverlast in stedelijke gebieden tegen te gaan is te vinden door in te 

loggen op TeachVR en te zoeken op: Oplossingen voor wateroverlast in steden. TeachVR heeft zelf 

een uitgebreide handleiding over hoe zelf tours te maken en deze te geven. 

Groot voordeel van TeachVR is de ondersteuning van vele typen 360° foto en video. Een ander 

voordeel is het gebruiksgemak van het leiden van tours. Als docent zet je de tour aan, laat leerlingen 

inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord en dan kun je beginnen. Groot nadeel van 

TeachVR zijn de kosten die hiermee gepaard gaan. Daar staat tegenover dat het een kant en klaar 

platform is waarbij het daadwerkelijk mogelijk is om eigen tours te maken en te leiden. 

Holobuilder 

Met Holobuilder is het mogelijk om een 360° foto uit te breiden met links, video’s, foto’s, pijlen, pdf’s 

en andere extra informatie waardoor het mogelijk is om een interactieve VR tour te maken die 

bestaat uit meerdere scenes. Holobuilder is niet gratis, maar geeft de mogelijkheid voor een gratis 

trial. Wanneer je voor het eerst inlogt wordt je aan de hand genomen om te laten zien hoe het 

maken van een tour in z'n werk gaat. Het is niet mogelijk om deze tour klassikaal te leiden als een 

Google Expedities of TeachVR tour, maar maakt het wel mogelijk om de tour te delen met leerlingen 

zodat ze deze zelf kunnen maken. Holobuilder is vooral leuk vanwege de vele toepassingen die 

gebruikt kunnen worden. Maar, dat kan alleen met eigen 360° foto's. De site is namelijk 

oorspronkelijk gemaakt voor gebruik in de bouw en ondersteunt hierdoor geen Google Streetview. 

Eigen 360° foto’s en video’s maken 

Hoewel er steeds meer en betere 360° foto’s en video’s beschikbaar komen om te gebruiken, blijft 

het lastig om dé perfecte foto of video te vinden. Een echt platform voor geografische foto’s en 

video’s ontbreekt, en ook via Google Streetview is niet altijd een goede recente foto te vinden. 

Daarom is het handig om zelf een 360° camera aan te schaffen en op die manier eigen materiaal te 

maken. Dan is het namelijk mogelijk om eigen tours te maken die goed aansluiten op de lesstof. Dit 

type camera’s is tegenwoordig al te koop voor minder dan €300. Waardoor het al snel interessant 

wordt om mee aan de slag te gaan. Een bijkomend voordeel is dat de camera ook door leerlingen 

gebruikt kan worden. 

Over de kwaliteit van de verschillende camera’s kan ik bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal weinig 

zeggen. Bij het maken van de tour over oplossingen voor wateroverlast in steden heb ik bij wijze van 

proef gebruik gemaakt van een klein opzetstuk voor de mobiele telefoon (Insta360 Air). De kwaliteit 

van de foto's is niet denderend en het bleek onmogelijk om zelf niet op de foto te komen. Maar, de 

foto's zijn goed genoeg om te gebruiken in de klas. Achteraf vonden leerlingen het vooral leuk dat ze 

voorbeelden uit hun eigen omgeving zagen en hoorde ik niemand klagen over de kwaliteit van de 

foto's. 

  

  

https://www.holobuilder.com/
https://poly.google.com/view/bcmGJ-HjtsH
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