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1   Introductie  
  

Deze docentenhandleiding bestaat uit de volgende 

onderdelen. 

1. Introductie over deze les 

2. Lesvoorbereiding 

3. Achtergrondinformatie 

4. Lijst met virtual reality-apps 

5. Lesomschrijving 

6. Werkblad 

 

Virtual reality 

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. 

Het is belangrijk dat kinderen hun digitale 

vaardigheden ontwikkelen en leren om te gaan met 

nieuwe technologieën. Virtual reality (virtuele 

werkelijkheid, afgekort VR) is een techniek waarmee 

zintuigen op een nieuwe manier worden aangesproken 

en waarmee veel toepassingen mogelijk zijn. Je kunt er 

onbereikbare plekken mee bezoeken en unieke 

ervaringen mee creëren. Bovendien is virtual reality 

met de komst van Google Cardboard in 1 keer 

toegankelijk geworden voor iedereen met een 

smartphone. 

 

Deze les 

In deze les maken leerlingen kennis met virtual reality. 

Ze ervaren verschillende toepassingen van virtual 

reality en onderzoeken welke voordelen, nadelen en 

mogelijkheden deze techniek met zich meebrengt. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van deze les is groep 7 en 8 van het 

po. 

 

Leerdoelen 

• De leerlingen zijn nieuwsgierig naar virtual reality 

en technologische ontwikkelingen. 

• De leerlingen zijn bekend met de techniek en de 

toekomstige mogelijkheden van virtual reality. 

• De leerlingen gaan actief aan de slag met virtual 

reality aan de hand van verschillende apps. 

• De leerlingen reflecteren op verschillende 

toepassingen van virtual reality. 

• De leerlingen denken na over de filosofische 

aspecten van virtual reality in de toekomst. 

 

Deze les heeft de volgende leerdoelen op het gebied 

van mediawijsheid: 

• De leerlingen begrijpen hoe media gemaakt 

worden. 

• De leerlingen leren zich te oriënteren binnen 

mediaomgevingen. 
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• De leerlingen kunnen online informatiebronnen 

benutten om informatie te vinden en te gebruiken 

voor hun eigen doel. 

 

De les sluit ook aan bij kerndoel 44 

• De leerlingen leren relaties te leggen bij 

producten uit hun eigen omgeving  tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

 

2   Lesvoorbereiding 
 

Benodigdheden 

• 5 kartonnen virtualrealitybrillen. Die zijn te 

bestellen via bol.com of consoleshop.nl. Zoek 

dan op VR brillen.  

• 5 smartphones (Apple of Android). Bij voorkeur 

zijn de smartphones niet ouder dan 2 jaar.  

• Goede wifi-verbinding om de apps te 

downloaden. 

 

Niet genoeg brillen? 

Als er niet genoeg brillen beschikbaar zijn voor een 

circuit, kunnen de opdrachten gedurende 1 of 2 

weken gegeven worden. Zorg dat leerlingen in vrije 

uurtjes virtual reality kunnen kiezen en laat ze dan 

per groepje langskomen om verschillende virtual 

reality-apps te onderzoeken. Geef, wanneer ieder 

groepje aan de beurt is geweest, de klassikale 

afsluiting (zie lesomschrijving). 

 

Duur van de les 

De basisles duurt 1 lesuur. De verdiepende les duurt 

een extra lesuur. 

 

Van tevoren doen 

• Zet de virtualrealitybrillen in elkaar. Mocht dit niet 

lukken met de instructies op de kartonnen bril, 

dan zijn er tutorials te vinden op YouTube. 

• Download de apps op de smartphones. 

• Zorg dat de smartphones goed opgeladen zijn. 

Houd de oplader bij de hand. 

 

Wist je dat… 

Virtual reality in de klas ook beschikbaar is voor het vo? Zoek op 'Virtual reality in de klas? Met deze les 

kun je meteen aan de slag' op kennisnet.nl. 

 

 

Google Cardboard 

Google Cardboard is een virtual reality-

platform van Google, waarbij er met een 

smartphone en een relatief goedkope 

kartonnen bril een virtual reality-ervaring wordt 

gecreëerd. 
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Apps kiezen 

Er zijn diverse gratis virtual reality-apps beschikbaar 

voor Apple en Android. In deze les maken de 

leerlingen kennis met verschillende toepassingen 

van virtual reality in de vorm van verschillende apps. 

Kies een aantal apps waarmee de leerlingen aan de 

slag gaan. De apps zijn ingedeeld per categorie. 

Elke categorie heeft 1 hoofdapp met uitgebreidere 

informatie en 1 of meerdere alternatieven. 

 

3   Achtergrondinformatie 
 

Wat is virtual reality? 

Vroeger keken mensen naar een schilderij om even 

in een ‘andere wereld’ te zijn. Later kwam er ook 

fotografie. Met film en televisie werd het nog 

realistischer. Met computerspellen kun je zelfs 

rondkijken, bewegen en interacteren: je hebt invloed. 

Virtual reality gaat nog een stapje verder: je kijkt niet 

alleen naar een scherm, maar het lijkt alsof je je echt 

in een andere wereld bevindt…  

 

Virtual reality is een door de computer gesimuleerde 

werkelijkheid. Dat kan van alles zijn: een exotische 

locatie, in het verleden of toekomst of een 

fantasiewereld. Via de virtualrealitybril kun je deze 

wereld bekijken. Beweeg je je hoofd, dan kijk je in de 

virtuele wereld ook om je heen. Met een koptelefoon 

wordt de virtuele wereld nog realistischer en lijkt het 

geluid te komen uit de richting van de bron. 

 

Hoe werkt het? 

Een virtuele wereld kan bestaan uit een foto of film 

die helemaal rondom is opgenomen (360°). Het kan 

ook gemaakt zijn met de computer, net als in een 

computerspel. Het scherm van de smartphone wordt 

in tweeën gesplitst en de kartonnen virtualrealitybril 

geeft elk oog zijn eigen beeld. Daardoor zie je 

diepte. De telefoon registreert ook de beweging van 

het hoofd. Zo wordt het mogelijk om in de virtuele 

wereld om je heen te kijken door je hoofd te 

 Wat kun je met virtual reality? 

Er zijn veel toepassingen te bedenken, bijvoorbeeld 

plekken bezoeken waar je normaal niet komt, iets 

leren of een spel spelen. Bespreek klassikaal 

verschillende toepassingen van virtual reality. 

 

Podcast over virtual reality 

In dit interview bespreekt Michiel Frackers van Jaunt 

VR de voor- en nadelen van verschillende soorten 

virtual reality. Interessant voor wie meer wil weten 

over de technische ontwikkeling van virtual reality in 

de nabije toekomst. Duur: 24 minuten. Zoek op bnr.nl 

op 'Puberaal VR moet dit jaar volwassen worden'  

 

Publicatie Kennisnet 

Op kennisnet.nl staat een uitgebreide publicatie over 

virtual reality in het onderwijs. 
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Categorie 

 

 

 

Omgeving 

Inhoud 

Bekijk diverse  

360-graden foto’s,  

overal ter wereld.  

Ook in jouw straat! 

 

Downloaden 

Google Street View is te vinden in de Google Play 

Store en de App Store.  

Opmerkingen 

Klik op het Google Cardboard-logo om een foto in 

virtual reality te bekijken. Er zijn voorgestelde 

foto’s, maar je kunt ook zoeken naar een 

specifieke locatie.  

Tip: je kunt ook zelf 360-graden foto’s maken en 

uploaden met Google Street View! 

Alternatieve apps 

Orbulus  

Te vinden in de Google Play Store en de App 

Store. 

 

      

 

 

Categorie 

 

Kunst en Cultuur 

Inhoud 

Met Virtual Bedrooms 

stap je in de schilderijen 

van de slaapkamers van 

Edvard Munch en 

Vincent van Gogh.  

 

Downloaden 

Virtual Bedrooms is te vinden in de Google Play 

Store en de App Store. 

Opmerkingen 

Kijk in de app omlaag om te kiezen tussen lopen 

of stilstaan. 

Alternatieve app 

Paul McCartney 

Te vinden in de Google Play Store en de App 

Store. 

 

 

Virtual Bedrooms  
 

Google Street View 
 

4   VR-apps 
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Categorie 

 

 

 

Film en documentaire 

Inhoud 

Bekijk korte films en 

documentaires van The 

New York Times in 360 

graden.  

 

Downloaden 

NYT VR is te vinden in de Google Play Store en 

de App Store. 

Opmerkingen 

Tip: The Displaced, over drie kinderen die zijn 

gevlucht uit oorlogsgebieden. 

Alternatieve app(s) 

VPRO VR (Nederlandstalig) 

Te vinden in de Google Play Store en de App 

Store. 

 

Discovery VR 

Te vinden in de Google Play Store en de App 

Store. 

 
 

 

 

      

 

 

Categorie 

 

 

 

Game 

Inhoud 

Vlieg door de ruimte en 

ontwijk asteroïden! 

 

Downloaden 

Vanguard V is te vinden in de Google Play Store 

en de App Store. 

Opmerkingen 

Door om je heen te kijken bestuur je het 

personage dat je voor je ziet vliegen.  

 

 

 

Vanguard V 
 

NYT VR 
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Categorie 

 

 

 

Beleving 

Inhoud 

Maak een 

adembenemende rit in 

een achtbaan in een 

virtueel pretpark.  

 

Downloaden 

Cedar Point VR is te vinden in de Google Play 

Store en de App Store. 

Opmerkingen 

Gebruik een koptelefoon voor een optimale 

ervaring. 

Alternatieve app(s) 

Titans of Space (alleen Android) 

Te vinden in de Google Play Store. 

 

VR planetarium 

Te vinden in de Google Play Store en de App 

Store. 

     

      

 

 

Categorie 

Commercieel 

Inhoud 

Een kijkje in de wereld 

van Rundvlees & Co en 

leer waar het rundvlees 

vandaan komt. 

 

Downloaden 

Rundvlees & Co VR is te vinden in de Google Play 

Store en de App Store. 

Opmerkingen 

Binnen de app kun je verschillende merken 

bezoeken. Je kunt ergens heen navigeren door 

ernaar te kijken.  

 
 

Rundvlees & Co VR 
 

Cedar Point VR 
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5   Lesomschrijving 
 

Basisles (45 minuten) 

Leerlingen ervaren minimaal 5 virtual reality-apps. 

Dat doen ze in groepjes, waarbij per groepje van 3 

tot 5 leerlingen 1 virtualrealitybril beschikbaar is. 

 

Introductie (10 minuten) 

• Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 tot 5 

leerlingen. 

• Geef de leerlingen per groepje een 

virtualrealitybril waarop een app is geopend. 

Laat de leerlingen een paar minuten 

kennismaken met de virtualrealitybrillen. 

• Vraag elk groepje wat ze gezien hebben. Heeft 

elk groepje een andere ervaring? Wat is 

gemeenschappelijk aan deze ervaringen. Kom 

gezamenlijk tot de conclusie dat je met deze 

brillen in een andere wereld stapt. 

• Vraag de leerlingen of ze het begrip ‘virtual 

reality’ kennen. Leg daarna kort uit wat virtual 

reality is (zie 3. Achtergrondinformatie). Vertel 

dat deze les in het teken van virtual reality staat. 

• Zoek op ‘Matthijs test de Oculus Rift’ op 

youtube.com en bekijk samen het filmpje. 

Matthijs van Nieuwkerk maakt een ritje in een 

achtbaan met een virtualrealitybril op. Wat vindt 

Matthijs ervan? Hoe reageert hij, zelfs als hij 

weet dat het nep is?  

 

Kern (30 minuten) 

• Maak een circuit van 5 brillen met op elke bril 

een andere app. 

• Elk groepje bekijkt 1 van de apps en vult 

gezamenlijk per app een werkblad in. Je kunt 

eventueel de leerlingen verschillende rollen 

geven, zoals voorzitter, notulist of tijdbewaker.  

• Na circa 5 minuten schuiven alle groepjes hun 

bril door naar het volgende groepje. Na 5 rondes 

heeft elk groepje alle apps gezien en 5 

werkbladen ingevuld. 

 

Afsluiting (5 minuten) 

• Tel de scores van alle apps per vraag bij elkaar 

op. Maak een overzicht van de hoogst scorende 

app per vraag.  

• Bespreek de uitslag klassikaal. Welke virtual 

reality-app vinden de leerlingen het beste? En 

waarom? Welke was het slechtst? 

 

Verdiepende les (45 minuten) 

Leerlingen bekijken een aantal filmpjes over virtual 

reality en bespreken de filosofische aspecten van 

virtual reality. Ze bedenken voor- en nadelen en 

denken na over wat er in de toekomst mogelijk wordt 

met virtual reality. 

 

Introductie (10 minuten) 

• Herhaal kort de ervaringen van de basisles en 

vraag hoe de leerlingen hun kennismaking met 

virtual reality hebben ervaren. Vertel de 

leerlingen wat ze gaan leren tijdens de 

verdiepende les: dat ze met elkaar gaan 

nadenken over de (toekomstige) mogelijkheden 

van virtual reality en met elkaar gaan 

discussiëren over de voor- en nadelen van virtual 

reality.  

• Toon beelden uit 1 of 2 filmpjes over virtual 

reality. Zoek op ‘The Mind-Blowing Possibilities 

Of Virtual Reality’ op youtube.com, of op ‘Glen 

Keane – Step into the Page’ op vimeo.com, of   

‘Minecraft Hololens demo at E3 2015’ op 

youtube.com.   

 

NB: deze filmpjes zijn in het Engels. Het eerste 

filmpje bevat enkele beelden die mogelijk als 

griezelig worden ervaren. 
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Stellingen (15 minuten) 

• Verdeel de klas in groepjes van 4 of 6 leerlingen 

(even aantal).  

• Leg elk groepje 1 van de 4 onderstaande 

stellingen voor (sommige groepjes krijgen 

dezelfde stelling).  

• Laat de leerlingen eerst zelf opschrijven of ze het 

wél of niet eens zijn met de stelling en waarom. 

Daarna delen ze hun gedachten met iemand 

anders in het groepje. 

• De tweetallen bespreken daarna de stellingen en 

hun argumenten met hun groepje.  

• Laat het groepje hun argumenten per stelling 

samenvatten en opschrijven.   

• Naast argumenten voor en tegen virtual reality 

zijn er ook leuke nieuwe toepassingen te 

bedenken. Waar kun je virtual reality nog meer 

voor gebruiken? 

 

Stellingen 

1. Virtual reality maakt leren leuker en 

interessanter.  

2. Virtual reality-spelletjes zijn niet goed, want je 

kunt er verslaafd aan raken.  

3. Met virtual reality kom je sneller in contact met 

andere mensen.  

4. Door virtual reality ga je nergens meer heen, 

want je kunt alles thuis meemaken en beleven. 

Dan blijf je op de bank zitten. 

 

   

Drama-opdracht (15 minuten) 

• Vraag de leerlingen een presentatie te geven van 

hun argumenten voor of tegen hun stelling.  

• Die presentatie mogen ze vorm geven als een 

toneelstukje.  

• Naast hun argumenten voor of tegen hun stelling, 

kunnen ze in hun toneelstukje ook duidelijk 

maken welke mogelijkheden ze zien voor virtual 

reality. Een verteller in het groepje kan hierbij een 

toelichting geven.   

 

Afsluiting (5 minuten) 

• Bespreek de toneelstukjes en voors en tegens 

kort na. Zijn er nog vragen onbeantwoord, zijn er 

nog dingen die de leerlingen graag zouden willen 

weten? 

• Wijs de leerlingen op de volgende link met 

informatie. Zoek op 'Rondlopen in virtual reality' 

op dromenkroon.wordpress.com. 

Drama-opdracht 

Tip: spreek van te voren enkele regels af met de klas (niet uitlachen, iedereen is even belangrijk) en 

geef positieve feedback. Geef ook aan hoe lang het toneelstukje mag duren en wat precies de bedoeling 

is. 

Groepjes 

Tip:  Leg uit dat er binnen het groepje 

verschillende rollen te verdelen zijn, 

bijvoorbeeld die van voorzitter, tijdbewaker en 

notulist. Laat de kinderen van te voren 

afspreken wie welke rol vervult. 
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Suggesties voor- en nadelen virtual reality 

• Voordelen: nieuwe ervaringen opdoen; diverse 

plekken bezoeken vanuit huis; fantasiewerelden 

bezoeken; stimuleren van creativiteit. Contact 

onderhouden met mensen, bijvoorbeeld vanuit 

het ziekenhuis, lessen of colleges volgen terwijl 

je er niet bij bent. Beleven en nabootsen van 

historische gebeurtenissen.  

• Nadelen: afgesloten van de buitenwereld; 

ongezellig; de werkelijkheid wordt misschien 

minder interessant als je alle plekken op aarde al 

in virtual reality kunt bezoeken. Risico op 

verslaving en het blootgeven van 

privacygevoelige informatie. En wat als iemand 

jou virtuele werkelijkheid hackt en manipuleert? 

 

Aanvullende lessuggesties 

• Breng een groepsgesprek op gang waarin 

leerlingen nadenken over wat er in de toekomst 

mogelijk is met virtual reality. Gebruik de 

volgende vragen. Schrijf suggesties en ideeën 

op.  

• Wat zal virtual reality ons in de toekomst 

brengen? Wat wordt er allemaal mogelijk over 50 

jaar? 

• Zouden er meer zintuigen kunnen worden 

betrokken bij virtual reality? Bijvoorbeeld tast of 

geur? En hoe zou dat dan zijn? 

• Wat als virtual reality net zo echt of zelfs leuker 

en beter wordt dan de werkelijkheid? 

• Afsluiter: hoe weten we dat we nu niet allemaal in 

een simulatie zitten? Breng een groepsdiscussie 

op gang rond deze vraag. 

Colofon 

Virtual reality in de klas is een initiatief van 

Kennisnet.  

 

Concept en realisatie: Podium | communiceren 

beleven leren, Utrecht 


