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Algemeen: leerlingen worden op een veilige manier meegenomen 
naar gevaarlijke, zeldzame of kostbare plekken en kunnen er 
risicoloos experimenteren. Daarbij kan het helpen om abstracte 
omgevingen te verbeelden en te begrijpen.

In de context van BuO: leerlingen kunnen motorisch handelingen 
stellen die zonder vr niet zouden kunnen of gevaarlijk zouden zijn. 

In de context van BaO en SO: leren aan de hand van realistische
belevingen, zoals bijvoorbeeld de verkeerseducatieve VRkeer-app 
voor BaO of de chemistry lab voor SO, die een veilige 
leeromgeving bieden waar leerlingen de mogelijkheid hebben om 
te oefenen in situaties of situaties te ervaren die anders 
onbereikbaar of gevaarlijk zouden zijn.

Welke pedagogische noden kunnen we afdekken met VR?

Behoeftebepaling



In de context van VWO: opleidingen binnen bedrijven. Industrie, 
veiligheid, virtueel lassen, virtuele meet- en regeltechnieken. 
Samenwerking met onze innovator arbeidsmarkt onderzoeken.
In de context van DKO: nieuwe media vormen nieuwe creatieve
uitdagingen! Bv Google Tilt Brush, 360° video…

Welke pedagogische noden kunnen we afdekken met VR?

Behoeftebepaling



Markt is rijp -> toestellen zijn betaalbaar, standalone en 
performant

Software

Voorzichtig ecosysteem, al een aantal veelbelovende apps voor elk 
onderwijsniveau

Hardware

Marktverkenning



Er hangt een testopstelling in het Fablab – er is echter nog geen 
tot weinig educatieve kennis over VR in AG SO. Binnen het kader 
van een beperkte proeftuin kan op een kleine en veilige manier 
ervaring opgedaan worden, tegen beperkte kost.

Voor AG SO

Innovatief karakter



Binnen het innovatiekader AG SO zijn we op zoek naar technology
driven oplossingen die een reëel probleem aanpakken, effectief en 
efficiënt zijn en tot een bevredigende leerervaring voor lesgever 
en lerende leidt. 

Met een kleinschalige piloot wordt de oplossing getest en wordt 
gekeken of de oplossing geschaald kan / moet worden.

Doel is leerkrachten van het Stedelijk Onderwijs de nodige 
competenties (kennis, vaardigheden, inzicht, attitudes) bij te 
brengen zodat ze in staat zijn hun eigen leeromgeving te 
ontwerpen en te bepalen welke technologieën ze zullen 
gebruiken.

Context: innovatiekader

Business case: context



• Organisatiebreed en tegen beperkte kost ervaring opdoen met 
een veelbelovende educatieve technologie.

• Concrete voeding en testing van het innovatiekader.

Specifiek voor vr: 

1. Efficiëntie 
overbrugt afstand (denk aan leerlingen die fysiek of emotioneel beperkt 
zijn in mobiliteit, maar ook vervoersarmoede) 

2. Effectiviteit
multizintuigelijke ervaring -> aanschouwelijkheid verhoogt

biedt oefenkansen die zonder vr niet mogelijk zijn

autonomie van de lerende

3. Bevredigend

speelplezier van VR wordt als hoog ervaren

.

Business case: winstvoorstel



Binnen de proeftuin is de werklast afgedekt door de projectleider 
ICT & innovatie en de bestaande ICT-coördinatoren. Geen verdere 
investering nodig.

Mocht er snel behoefte zijn aan schalen, moet hierover wel 
nagedacht worden. We geloven daar sterk in het lerend vermogen 
van ons personeel. Het gaat niet om de app of vr zelf, het gaat om 
het designen van een leerervaring of een leeromgeving. Hoe meer 
ervaring met deze technologie wordt opgedaan, hoe makkelijker 
leerkrachten deze zelfstandig kunnen gaan toepassen.

.

Business case: werklast



Dit is een proefproject, we vragen een kleine investering om te 
kunnen starten. Het risico is derhalve beperkt.

Worst case lukt alleen de acceptatie in het buitengewoon, het 
enthousiasme is daar immers al groot en met Andrew Coremans 
hebben ze een enthousiaste pleitbezorger.

Indien de vraag door enthousiasme groter is dan hetgeen we 
kunnen bieden, hebben we een strategie nodig om hierop in te 
spelen.

.

Business case: risico



.

Voorlopig projectplan

Onder voorbehoud van akkoord

Wat Tegen

Aanschaf materiaal 30/5/2019

Eigen maken materiaal 15/6/2019

Bepalen welk onderwijsniveau welke app krijgt 30/6/2019

Opstellen verdere thematische  educatieve kalender 1/9/2019

Communicatie start proefproject 1/9/2019

Train-the-trainer opleidingen 1/11/2019

Eerste evaluatie proefproject en bijsturing 1/2/2020


