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Virtual Reality in de klas – Hoe werkt het? 
 

Natuurlijk is het leuk om te ervaren wat Virtual Reality doet, maar hoe werkt het? 

Wat hebben we nodig? 

Voor de virtuele lessen is er een telefoon met de oculus app, VR-brillen en afstandsbedieningen. 

Daarnaast zijn er oplaadkabels. De brillen moeten regelmatig opgeladen worden.  

De telefoon is gekoppeld aan de brillen. Via de telefoon kunnen apps 

worden gestart of geïnstalleerd op de brillen. Zorg dat de brillen hiervoor 

aan staan en verbonden zijn.  

Voor sommige apps is er een wifi verbinding nodig. De wifi moet dan ook 

op de telefoon worden aangezet. 

Hoe starten? 

Er zit een korte handleiding voor de leerlingen bij elke telefoon. Hierop is 

aangegeven hoe de telefoon wordt gestart en hoe de afstandsbediening 

wordt gekoppeld. De afstandsbediening is nodig om app te starten en te 

navigeren. 

Op de telefoon kan een app worden gestart. Er wordt dan verbinding gezocht met de brillen. Als de 

app al op de telefoon staat, kan er direct worden gestart, anders moet de app eerst geïnstalleerd 

worden. Het beste is om voor de les te controleren of de benodigde app al op de telefoon staat.   

Het is ook mogelijk om de apps te starten op de bril. De telefoon is dan niet nodig.   

Werken in teams 

Aangezien er niet genoeg brillen zijn, zullen de leerlingen in groepjes moeten werken. Het is 

verstandig om de leerlingen nooit alleen te laten met een bril op, maar bijvoorbeeld in tweetallen te 

werken. Laat de leerling die niet kijkt, zorgen voor de veiligheid. Dus dat de leerling blijft zitten en 

niet te wild om zich heen slaat! 

Casten 

Niet alle leerlingen kunnen goed tegen VR. Zorg er voor dat ze vaak afwisselen 

en niet te lang met de bril op zitten. Daarnaast is het mogelijk om het beeld 

van een bril op het digibord te tonen. Dit gaat via casten. Controleer vooraf of 

dit op jullie digibord kan of vraag het na bij de ICT afdeling.  

Casten kan via de instellingen in de app op de telefoon. Rechts bovenin staat 

het cast-teken. Kies een verbonden bril om dat beeld te volgen. Let op als de 

leerlingen zijn hoofd snel beweegt, dan gaat het beeld ook snel op het digibord. 

Let op! 

Als de brillen van de oplader 

komen, starten ze automatisch 

op. Hierdoor zijn ze vaak leeg als 

ze nodig zijn.  

Tip:  

Haal de bril eerst van de oplader 

en sluit ze daarna af.  
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Door het casten kunnen alle leerlingen meekijken wat de leerlingen met de bril zien. Dit kan een 

goede manier zijn om iedereen te betrekken. Natuurlijk is de beleving met de bril op beter, maar zo 

kan er wel een gezamenlijke opdracht gedaan worden.  

Afspraken 

Maak de eerste keer goede afspraken over het gebruik. Het is afhankelijk van de ruimte en 

toepassing welke afspraken je maakt.  

Bijvoorbeeld.  

- Blijf zitten als je de bril op hebt.  

- Werk in tweetallen zodat je goed op elkaar kan letten.  

- Vertel wat je ziet, zodat de leerling die niets ziet ook weet wat je aan het doen bent. L 

 

Zelf testen 

Omdat je niet zelf ziet wat de leerlingen tegen komen is het aan te raden vooraf zelf te bekijken wat 

er komt. Op die manier kan je leerlingen helpen, zonder eerst te kijken wat ze aan het doen zijn.  

 

Ga gerust op onderzoek uit wat voor mogelijkheden er zijn en hoe je dit in de groep kan toepassen.  

 

 

 

 


