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Kun je vertellen waar je, naast je lessen, mee bezig bent? 
“Ik maak onderdeel uit van de Projectgroep Extended Reality (XR) 
van Sterk techniek Onderwijs (STO). Wij willen interesse wekken voor techniek door het in ons onderwijs toe te
passen. Extended Reality is een verzamelnaam voor technologieën die te maken hebben met Virtual Reality (VR) en
Augmented Reality (AR)."

Wat wekte jouw interesse?
"Die interesse kwam voort uit mijn vak. Ik geef Mens en Maatschappij en ik wilde met mijn leerlingen door Rome
lopen of langs de piramides. En dat kán met een VR bril. En toen is het balletje gaan rollen. Ik werk samen met
andere VO scholen. Ik doe expertise op door middel van korte trainingen en contacten met anderen. Het is ook
veel experimenteren, gebruiken in de klas en ervaringen uitwisselen. Ik geef een talentuur waar ik het meteen bij
de leerlingen kan brengen en kan experimenteren. Naast het 2D internet op platte schermen ontstaat er in rap
tempo een digitale 3D wereld (metaverse) waar je met steeds subtielere brillen doorheen loopt. Wij willen onze
leerlingen daarop voorbereiden. Ik zie graag dat het gebruik van de brillen zich als een olievlek uitbreidt. Daar
hebben we vorig jaar een grote slag in gemaakt. Afgelopen jaar hebben vrijwel alle scholen van @VO campus
kennis gemaakt met deze mogelijkheid. Ook binnen onze school zijn er steeds meer collega's die interesse tonen
en die het in willen zetten in de lessen."

Kun je een voorbeeld noemen van een situatie waarin je deze techniek kunt toepassen? 
"De kinderen vinden het interessant. Ze zijn nieuwsgierig, het heeft de wauw factor. Het is een immersive
experience; je gaat er helemaal in op. In VR ben je afgesloten van je eigen situatie, maar ga je echt op in de
beleving. En soms worden ze bruut weer teruggehaald (lacht). De kinderen zijn bijvoorbeeld heel erg
geïnteresseerd in de Anne Frank app, waarmee je door het Achterhuis kunt lopen. Het is levensecht."

Hoe koppel je het aan je lesstof? 
"Het Anne Frank huis is een heel duidelijk voorbeeld, maar op internet zijn 360 graden filmpjes te vinden over alles:  
Rome, het koraalrif of het menselijk lichaam. Je kunt makkelijk op plekken komen waar je niet zo maar naar toe
gaat, laat staan met de klas. Onderzoek wijst uit dat leerlingen daardoor beter leren. De grootste meerwaarde is de
beleving. Het is leuker, spannender en uitdagender. Daardoor onthouden ze het ook beter. Ze zijn er meer bij dan
als ik een gewoon 2D filmpje aan zet."

Is er een specifieke doelgroep die hier baat bij zou kunnen hebben?
"Nee hoor, voor elke leeftijd en elk vak is wel iets te verzinnen. Naast VR apps beleven heeft XR ook alles te maken
met ontwerpen en tekenen in 3D, hologrammen maken, programmeren en meer. Bijvoorbeeld bij kunstvakken is
het mogelijk om in 3D kunstwerken maken. Met een bril sta je in je kunstwerk, je kunt uit- en inzoomen. Dat is een
heel mooi voorbeeld van creativiteit maar het is ook heel laagdrempeling. Het vergt een andere manier van
denken. Deze technologie gaat er komen. Het is net als met de ontwikkeling van de smartphone. Men wist toen
ook niet dat het zo'n vlucht zou nemen. We wisten zelf ook niet dat we het nodig hadden. En dat is bij XR ook zo." 
 

In deze rubriek laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag
inspireren zelf weer eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws en te ontdekken dat je nog veel
meer talenten hebt die je kunt inzetten. 


