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• Historie
VR, AR en MR lijken het nieuwste van het nieuwste,
maar al jaren wordt gepionierd en geëxperimenteerd.
Een kort lesje geschiedenis.

Leren met AR / VR
Haal de wereld in de klas
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• 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.
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Leren met AR / VR
Waar de Oculus Rift nog voor de happy few was, is virtual
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• 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.
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