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HoofdstukIndeling
• Historie

 VR, AR en MR lijken het nieuwste van het nieuwste,  

 maar al jaren wordt gepionierd en geëxperimenteerd. 

 Een kort lesje geschiedenis.

• Onderzoek

 Wat vertelt onderzoek ons over de inzet van VR, AR en MR.  

 Kan het meerwaarde voor leren hebben? En zo ja, hoe dan? 

• Hardware

 Iedereen kent de Google Cardboard en misschien de Oculus  

 Rift. Maar er zijn inmiddels vele spelers op de markt. 

 We bieden een voorzichtig overzicht over brillen en 

 toebehoren zoals 360-camera’s etc.

• Apps en software

 Een overzicht van beschikbare apps en toepassingen,   

 met per toepassing een korte beschrijving met wat 

 facts and figures. 

• Pioniers

 Praktijkvoorbeelden van leraren die het lef hebben gehad  

 om in dit vroege stadium al te experimenteren. 

• De toekomst

 We staan aan het begin... Niemand kan voorspellen 

 waar het naar toe gaat, maar de volgende generatie brillen  

 en wearables dient zich al aan. Tegelijkertijd is er ethisch  

 ook wel het een en ander aan te merken op de inzet 

 van VR, AR en MR.

Haal de wereld in de klas



Leren met AR / VR
Waar de Oculus Rift nog voor de happy few was, is virtual 

reality (VR) via een headset als de Google Cardboard opeens 

binnen handbereik. Datzelfde geldt voor augmented reality (AR) 

nu vrijwel iedereen de beschikking heeft over een smartphone. 

En dat merken we direct in het onderwijs als de eerste leraren 

de discounter op de hoek leegkopen, een set brillen voor hun 

klas aanschaffen, leerlingen hun mobiele telefoons uit hun 

kluisjes laten halen en beginnen te pionieren. Wereldwijd 

kennen we inmiddels een aantal prachtige voorbeelden die 

leerlingen ondersteunen betekenisvol, effectief en krachtig 

te leren. Voor dit boek bewerken we die voorbeelden tot 

hapklare brokken, tot concrete lesideeën die leraren morgen 

in de klas kunnen gebruiken.
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Een boek en website 

op basis van Wisdom 

of the Crowd waarmee 

leerkrachten geïnspireerd 

worden om met 

virtual en augmented 

reality aan de slag te 

gaan binnen hun school.

• Hapklaar: vol concrete voorbeelden die je morgen 

 in je eigen klas kunt gebruiken. 

• Practice what you preach: één grote ontdekking, 

 gebruik diverse apps om verborgen (augmented) inhoud te ontdekken.

• Betekenisvol: haal een voorheen onbereikbare werkelijkheid de klas in.

Leren met VR & AR is een 

inspiratieboek met interviews 

met experts uit het 

bedrijfsleven, onderwijs en 

de universiteit die vertellen 

waarom waarom VR, AR 

en MR meerwaarde hebben 

voor leren.

Het boek bestaat uit 

twee hoofdonderwerpen:

• Virtual Reality

• Augmented Reality
Blijf op de hoogte, meld je aan

voor de nieuwsbrief via onze site!
www.boektweepuntnul.nl

Gebundelde inspiratie 
waarin verschillende 
tools beschreven worden

Google 
ExpeditionsBlipparAurasma

QuiverVocaroo
QR code 

generator GameMaker

Doelgroep 
leerkrachten/docenten van 
kinderen tussen 6 en 20 jaar

Elements 4D

QRvoice

Arloon Plants

Arloon 
Geometry

Spacecraft 3D

Chromville

TagMyDoc

Science 
AR App

Sun SeekerStar Walk Homido 
mini VR bril


