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Wat gaan we doen?

 Wat is Virtual Reality?

 Waarom Virtual Reality?

 Hardware & Software: Diverse Apps

 Voorbeeld m.b.v. Google Street View

 Zelf aan het werk

 Download alvast Google Street View en Google Cardboard als app



Wat is Virtual Reality?
 ”(Driedimensionale) omgeving, door de computer gegenereerd”  vervangt de fysieke 

wereld

 Verschil met augmented reality: Augmented reality is “toegevoegde realiteit”



Waarom Virtual Reality?
 Andere plaatsen

 Andere tijden 

 Inleven in andere mensen: Van leren naar ervaren

 Geen afleiding van buitenaf

 Motivatie

 Leereffecten:

 14% hogere cijfers, studenten zelf overwegend positief over resultaten (Hew & 
Cheung, 2010) 

 “…virtual world learning assisted in the development of a more complex and
higher level of thinking” (Chen, 2016)



Hardware & Software: Diverse apps

 Hardware: Grote (prijs-)verschillen

 VR-brillen: O.a. Oculus Rift (€600,-), PlayStation VR (€400,-)

 VR-bril voor smartphone (vanaf €10,-, vaak €30,-)

 Of; Kartonnen VR-bril voor smartphone (gratis)

 Software voor telefoon:

 Google Expeditions

 Youtube: VR filmpjes

 Google Street View



Google Expeditions
 Diverse onderwerpen:

 Fossielen

 Archeologie

 Biologie:

 Dieren (spinnen, vogels)

 Virussen

 Organen (longen)

 Zwangerschap

 Geschiedenis: o.a. WO 1 & WO 2

 Aardrijkskunde

 Verder: ISS, fabrieken, musea en nog veel meer

 Nadelen:

 Geen eigen materiaal (voorlopig)

 Afhankelijk van WiFi-instellingen



Youtube, 360° video’s

 Video wordt afgespeeld, maar je kunt alle kanten op kijken

 Vaak inclusief (Engels) commentaar

 Voorbeeld: Essyan Refugee Camp: A 360° VR Experience

 ‘Surreal, cinematic in a bad way’: Aleppo streets 360

 360° Kamchatka Volcano Eruption – National Geographic

 Nadeel: 

 Geen controle (je weet niet wat leerlingen zien)

 Een kan ze dus ook geen aanwijzingen geven



Street View
 Op pc: Via google maps

 Zoeken op plaatsnaam (niet op onderwerp)

 Voordelen:

 Eigen keuze

 Op pc: tijdlijn

 Nadelen:

 Locaties moeilijk te delen (straatnaam)

 Per locatie opnieuw instellen



Voorbeeld: Gentrification:

 Een verandering van de buurt op het vlak van:

 Inwoners (yup)

 Inkomens (hoog)

 Uiterlijk (vernieuwing)



Voorbeeld: Williamsburg in Brooklyn, 
N.Y.

 Williamsburg.kmz



2016
 Zoek op:

 “431 Kent Ave New York”

 Dit zie je in Street view

 Let op: Vorig jaar was er 
een ouder beeld! (2013)



2007



2016



 Beeld in streetview

 (2013)

 Zoek op 154 S 8th St New York



2007
 Zoek op 154 S 8th St New York



2014



Zelf aan het werk: Het gebruik van VR
 Oefen samen met buurman/buurvrouw: Google Expeditions

 Werkt het? Welke expedities zijn handig voor de les?

 Met device: Zoek op Youtube naar 360 filmpjes die interessant zijn voor leerlingen

 Voorbeelden Street View:

 Laat leerlingen enkele locaties zien en stel daar vragen over (wat zie je, waarom is dat 
daar, hoe ziet dit er in de toekomst uit)

 Laat leerlingen zelf een tour door een stad maken, waarbij ze bij enkele (zelf gekozen) 
punten moeten uitleggen wat er te zien is en waarom dit belangrijk is.

 Met device: ga op zoek naar locaties waarin er sprake is van een verandering van de 
omgeving (vanaf circa 2007). Gebruik dit als input voor een (VR-)les



Bedankt voor uw komst!

 Guido Wiemer

 gwr@hetstreek.nl
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