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Virtual Reality in de klas - Wat kan je er mee? 
 

Natuurlijk is het leuk om te ervaren wat Virtual Reality doet, maar wat kan je er mee in de lessen. De 

VR brillen (Oculus Go) zijn op verschillende manieren te gebruiken. Hierbij een paar voorbeelden. Ga 

zelf ook op onderzoek en kijk hoe het bij jullie toe te passen is. 

Eerste ervaring 

De leerlingen vinden het super om een keer met VR aan de slag te gaan. 

Het is verstandig om ze eerst te laten ervaren hoe het werkt, voordat er 

een lesdoel aan gekoppeld wordt. Op de telefoon staan verschillende 

toepassingen die de leerlingen kunnen testen.  

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.  

Afhankelijk hoe je de VR brillen wil inzetten in de lessen kan je er voor 

kiezen de leerlingen een kennismaking te geven:  

- In Cospaces zijn verschillende werelden beschikbaar. Laat de leerlingen kijken wat er 

mogelijk is en hoe ze kunnen bewegen. (actief) 

- Welcome to Virtual Reality (Engels) laat zien wat voor ontwikkeling er is geweest en wat er 

mogelijk is. (passief) 

- Oculus video/YouTubeVR/National Geographic om een beeld te krijgen wat mogelijk is.  

 

Integreren in wereldoriëntatie 

Er zijn veel manieren om VR te integreren in lessen. De meeste 

toepassingen zijn beschikbaar voor wereldoriëntatie en 

projectmatig werken. Hierbij zijn verschillende opties:  

- Leerlingen gaan individueel of in tweetallen met een 

eigen ervaring aan de slag.  

o Bezoek het Anne Frank huis - tour 

o Ervaar hoe het is om een vluchtelingkind te zijn. 

o Zweef rond in het Internationaal ruimtestation. 

 

- Je kan een activiteit ook klassikaal doen. Niet alle leerlingen hebben een bril op, maar 

wisselen af. Het beeld kan gelijktijdig getoond worden op het digibord. 

CoSpaces – VR Adventure game 

In CoSpaces zijn werelden die de 

leerlingen zelf kunnen maken.  

 

In de VR Adventure game leren 

de leerlingen rondlopen en 

moeten ze een parcours 

doorlopen.  

Er zijn verschillende velden, laat 

de leerlingen afwissen.  

 

My new home: 

Het leven van een vluchteling 

In een Syrisch vluchtelingenkamp is een 360 

graden film gemaakt hoe het leven er uitziet.  
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o Bezoek het Anne Frank huis – vrij rondlopen.  

o Bekijk een VR video en geef toelichting.  

 

- Er is veel VR foto en film materiaal beschikbaar. Deze kunnen goed ingezet worden als 

ondersteuning van lessen geschiedenis of aardrijkskunde.  

o National Geographic: oog in oog met een olifant, bekijk het poolgebied. 

o YouTube VR: vlieg boven een vulkaan of bekijk het sterrenstelsel. 

o Oculus Video: zwemmen met een reuzenschildpad in een beschermd rif in Borneo. 

Tip: Zorg dat je vooraf hebt ervaren wat de leerlingen gaan zien. Geef een gerichte vragen mee, zodat 

de leerlingen er achteraf mee aan de slag kunnen.  

 

Zelf creëren 

In het programma CoSpaces kunnen leerlingen zelf een wereld bouwen 

en er daarna in rondlopen. Het maken van een wereld kan op een tablet 

of op de computer, zodat niet iedereen tegelijkertijd een VR bil nodig 

heeft.  

- Creatieve opdrachten: maak een doolhof voor de andere 

leerlingen 

- Maak een omgeving voor een dier uit de bibliotheek.  

- Bouw een eigen obstakelparcours.  

Het is natuurlijk ook mogelijk om met een 360 graden camera een 

opname te maken. Dit filmpje kunnen de leerlingen via YouTube zelf 

bekijken met hun bril of om ouders te laten zien wat ze hebben gedaan. 

- Laat de leerlingen een 360 toneelstuk maken en film dit. 

Probeer zo veel mogelijk het thema zichtbaar te maken. 

- De kinderen filmen de verkeersituatie rondom school. Wat 

voor situaties kom je tegen en hoe kan je hier mee omgaan.  

- Maak een film over zwerfafval, hoeveel kom je tegen en wat 

moet je er mee doen.  

Gewoon omdat het leuk is 

De leerlingen vinden de VR bril natuurlijk ook gewoon leuk. Het is ook goed om te ervaren wat er 

allemaal kan met nieuwe media. Favoriet voor veel leerlingen is een rollercoaster ervaren, YoutTube 

VR of in een zelf gebouwde wereld rondlopen (CoSpaces). 

 

Project Romeinen 

De leerlingen duiken in de 

Romeinse wereld. Maak 

Romeinse toga’s van lakens, 

bouw van dozen een Romeinse 

tempel.  

Film met een 360 graden 

camera en laat het ze terugkijken 

in VR. Een hele beleving.  

 

Dit is natuurlijk ook leuk op 

locatie: Romeinse brug in 

Stramproy of Prehistorisch 

Museum Eindhoven of 

Archeologisch park in Xanten.  


