
Virtual en 
Augmented reality

in jouw klas 

Welkom! Graag microfoon op mute.

Stel je vragen in de chat. 



Wie zijn wij? 

• Frederique Leopold en Rashida Nanhekhan 

• HUB-Lab van Hogeschool Utrecht 

• Aanbod aan innovatieve leermiddelen en moderne technologieën in de 
onderwijs- en onderzoekspraktijk.

• Informeren, inspireren, en experimenteren

• Impressievideo

https://bibliotheek.hu.nl/hub-lab/
https://www.youtube.com/watch?v=p-cUIMSETD0&feature=youtu.be


Programma 

• Wat zijn VR en AR?

• Waarom gebruik je VR en AR in jouw klas?

• Welke bestaande VR en AR kun je inzetten?

• Wat zijn de mogelijkheden om zelf VR of AR te maken?



Wat zijn VR en AR? 

Virtual Reality (VR)

• Volledig in een digitale, virtuele omgeving (360o / 3D wereld/ game)

• Afgesloten van de werkelijke wereld om je heen. 

• Nodig: VR-bril/-cardboard (en smartphone), VR-app.

extra: controllers, headset, tv-scherm, tracking systemen… 

foto: Hogeschool Utrecht, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=p-cUIMSETD0

https://www.youtube.com/watch?v=p-cUIMSETD0


Wat zijn VR en AR? 

Kort zelf VR (360o video) bekijken:

1. Zoek één van de onderstaande 360o video’s op in de Youtube app op je mobiel.

2. Bekijk ze in VR              en/of gewone modus. Beweeg je mobiel. 



Wat zijn VR en AR? 

Augmented Reality (AR)

• Virtuele laag (tekst, afbeelding, video, animatie etc.) toegevoegd aan de waarneming van de 
werkelijke wereld, via een mobiele device. 

• Nodig: AR app en smartphone of tablet met camera  

Jullie ervaringen met AR? 

foto:  Gamespot, 2017. http://headliners.gameland.nl/link/403599_pokemon-go-is-getting-a-better-ar-mode

http://headliners.gameland.nl/link/403599_pokemon-go-is-getting-a-better-ar-mode


Waarom VR en AR in jouw klas? 

• Stimuleren van motivatie 

• Vergroten betrokkenheid en time-on-task

• Betere retentie van nieuwe informatie

• Draagt bij aan ontwikkeling de 21e -eeuwse vaardigheden

• Toegankelijk maken van onbereikbare en/of gevaarlijke plekken 

• Toegankelijk maken van abstracte lesstof



Waarom VR en AR in jouw klas? 

Maar denk aan…

• Disoriëntatie, misselijkheid, duizeligheid of vermoeide ogen bij gebruik VR.

• Cognitieve overbelasting

• Verschil in kwaliteit van VR en AR apps en de beschikbaarheid

• Jouw rol als leerkracht

• Overweeg het al dan niet inzetten van VR of AR zorgvuldig. 

Hoe kan VR/AR van meerwaarde zijn? 

Met welk doel zet je VR/AR in? 



Voorbeelden van VR 

WegWijsVR - Verkeersgedrag verbeteren

Anne Frank Huis Tour - Geschiedenis

3D VIP Room – Engels leren YouTube VR – o.a. Wereldoriëntatie 

Startrekenen VR – RekenenKinderboeken VR – Nederlandse taal

https://wegwijsvr.nl/
https://wegwijsvr.nl/
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/wat-we-doen/publicaties/het-anne-frank-huis-virtual-reality/
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/wat-we-doen/publicaties/het-anne-frank-huis-virtual-reality/
https://www.uitgeverij-deviant.nl/3d-vip-room/
https://www.uitgeverij-deviant.nl/3d-vip-room/
https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ
https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ
https://www.artishock.com/portfolio/virtual-reality-game-kinderboekenweek/
https://www.uitgeverij-deviant.nl/methode/rekenen/spellen_games/startrekenen-vr/
https://www.artishock.com/portfolio/virtual-reality-game-kinderboekenweek/
https://www.uitgeverij-deviant.nl/methode/rekenen/spellen_games/startrekenen-vr/


Voorbeelden van AR 

De Rolf Groep -
Zonnestelstel, 

geschiedenis, dieren, 
muziek etc. 

AR Kinderboeken – Nederlandse taal  

Virtuali-Tee – Menselijk lichaam 

Google Translate – Talen 

Apollo’s Moon shot –
Zonnestelsel en heelal

Google Chrome – Dieren, menselijke anatomie etc.  

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/12381/methoden-nbsp-leermiddelen/methoden-en-leermiddelen/digitale-lesmethodes/augmented-reality/2995_419_30.aspx
https://shop.derolfgroep.nl/productlist/12381/methoden-nbsp-leermiddelen/methoden-en-leermiddelen/digitale-lesmethodes/augmented-reality/2995_419_30.aspx
https://virtuali-tee.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=nl&gl=US
https://debieb.nl/ar
https://virtuali-tee.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sndigital.apolloar&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sndigital.apolloar&hl=en_US&gl=US
https://debieb.nl/ar
https://support.google.com/websearch/answer/9817187?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl&oco=0#zippy=%2Cmenselijke-anatomie
https://support.google.com/websearch/answer/9817187?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl&oco=0#zippy=%2Cmenselijke-anatomie


Zelf VR en/of AR maken 

• toegankelijke programma’s 
• gratis en betaalde licenties
• beeld opnemen (360o- camera)
• omgeving creëren (keus uit library, AR: 

import van 3d modellen (Unity e.d.))
• animeren/block editor
• hergebruik projecten van anderen
• delen vertonen (link, inlogcode)
• bekijken (telefoon+cardboard, of VR-bril, 

tablet (AR))



Zelf maken: VR 

Licenties 
Educatie Kit
Regie over bekijken

https://teachvr.nl/


Zelf maken: VR en AR 

Licenties: 
Free
Pro (Educatie!)

coblocks vs javascript

Klassecode: 
Omgeving voor 
leerlingen, 
opdrachten 
klaar te zetten.

Quiz, games, 
verhalen, 
infographics
(geschiedenis, 
taal, natuur & 
techniek etc.) 

https://cospaces.io/edu/
https://edu.cospaces.io/TBK-SAG
https://edu.cospaces.io/BMY-KCP
https://edu.cospaces.io/NZW-ETY
infographic


Zelf maken: VR en AR 

Free Trial (met direct 
bruikbare  voorbeelden: 
olifant, kikkervisje tot 
kikker etc.)

Licenties voor zelf maken 
(Educatie!) 
Demo aan te vragen

Youtube tutorials
Alles zelf maken & 
uploaden (geen library)
Modellen importeren 

(GLTF-formaat) uit o.a. 
Sketchfab

fectar.com
https://sketchfab.com/feed


Vragen? 

Contact 

Mail hublab@hu.nl

Twitter https://twitter.com/hu_hublab

Credits: icons by Flaticon & illustrations by Freepik

mailto:hublab@hu.nl
https://twitter.com/hu_hublab
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F

