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INTRODUCTIE

Om het thema te introduceren kun je met de klas de 
vlogs van Patty kijken. Patty probeert door middel van 
Virtual Reality haar vliegangst te overwinnen. Virtual 
Reality therapie noemen we dit. 

OVER HET 
PROGRAMMA

Het VR programma bestaat uit verschillende 
onderdelen. Leerlingen bekijken korte 
wetenschappelijke VR-films, maken zelf een VR-bril en  
wonen een lezing van een wetenschapper bij. Tijdens 
deze lezing krijgen de leerlingen inzicht in hoe VR 
momenteel in de wetenschap gebruikt wordt en in de 
toekomst ingezet kan gaan worden.

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van verschillende 
korte VR-films tijdens het InScience filmfestival 2017. 
InScience wil via films wetenschap toegankelijker 
maken en ingewikkelde thema’s verhelderen. 
Meer informatie  over InScience is te vinden op de 
website: van InScience                                                    

FILMS

VR-PROGRAMMA
ONDERBOUW VMBO, HAVO EN VWO 

VAKKEN: CKV, TECHNIEK, VORMGEVING, ICT, MAATSCHAPPIJLEER, INFORMATICA

https://www.anderzorg.nl/vliegangst?utm_source=vice&utm_medium=Content&utm_content=preroll_motherboard_invused&utm_campaign=m8w34_vliegangst_2017
http://www.insciencefestival.nl


OPDRACHT VOOR HET FILMBEZOEK

Schrijf een filmscript  
voor een 360 graden film
 
In een 2d film beslist de regisseur waar de camera 
heen kijkt, dus ook wat jij als kijker ziet. In een 360 
graden film bedenk je als kijker zelf welke kant je op 
kijkt. Hoe maak je de film dan interessant voor de 
kijker? Hoe zorg je dat de kijker geen informatie en 
beelden mist? Hoe breng je een verhaal in beeld als 
er overal wat kan gebeuren? Daarnaast moet je ook 
nadenken over hoe de filmset wordt ingericht. Niks 
kan buiten beeld blijven. 
Om hiermee kennis te maken kunnen leerlingen een 
filmscript schrijven. 

Voordat je een film kan maken moet je een script 
hebben. Een script is een werkplan voor het maken 
van een film. Bedenk dat het maken van een film erg 
lang duurt, een filmpje van 30 seconden tot 1 minuut is 
realistisch. 
Doelen van het script:

/ Vooraf duidelijkheid voor de medewerkers van de film 
over het eindresultaat.
/ Een stappenplan om te komen tot het gewenste 
eindresultaat.

Om te helpen bij het opstellen van een script kunnen 
de stappen hieronder gevolgd worden. 
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VOORBEREIDING 
FILMBEZOEK
Als voorbereiding op het bioscoopbezoek met de klas 
en als introductie op de film kunnen (een aantal van 
de) onderstaande vragen besproken worden. 

 / Wat weet je al over VR?
 / Wat voor toepassingen zien jullie voor je?
 / Heb je zelf al wel eens een VR bril opgehad?
 / Kijken jullie wel eens films via je telefoon?
 / Waar staat de afkorting VR voor?
 / Wat is het verschil tussen VR en AR?
 / Wat voor wetenschappelijk onderzoek zou je     

   dankzij VR kunnen doen?

WIST JE 
DAT?

 / De eerste VR uit de 18e eeuw stamt. De schilder   
 Robert Barker schilderde een 360 graden     
 schilderij: de Rotunda. Het gaf de bezoekers het     
   gevoel dat ze zich in het schilderij bevonden.
 / Je zeeziek kan worden van VR, cybersickness    

 noemen we dat.
 / Morton Heilig al in 1962 een idee patendeerde    

  voor 4D films: de Sensorama. Je zat in de ruimte   
 en kreeg een stereoscopische film     
 te zien met stereogeluid. Daarnaast verhoogde   
 hij de beleving met effecten als wind via    
 ventilatoren, warmte en een trillende stoel.



Stap 4
• Maak een tijdsplanning (wanneer?)
• Maak een actielijst (wie doet wat?)

Stap 5
• Bespreek het verhaal van je film met de deelne-
mers (acteurs)
• Bespreek de tijdsplanning en de actielijst met de 
acteurs
• Maak duidelijk wat je van hen verwacht
• Bespreek met de acteurs of aanpassingen nodig
zijn

Stap 6
• Verwerk al je stappen in één overzichtelijk docu-
ment: het script

Nu het script af is, kunnen jullie de taken verdelen 
enaan de slag!

Tips:
/ 360 graden camera huren
/Beeld bewerken met de adroid app V360 
/360 graden film uploaden op youtube
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STILL UIT: BLACK MIRROR

Stap 1
• Bepaal het doel van je film (waarom?)
• Bepaal de doelgroep van je film (wie?)
• Bepaal het onderwerp van je film (wat?)

Stap 2
• Werk het onderwerp uit
• Schrijf het verhaal van je film. Ben je als kijker een 
toeschouwer, of de First Person 
 (=de hoofdrolspeler)?
• Verdeel je verhaal in scènes (kleine stukjes die 
logisch op elkaar volgen)

Maak hier een storyboard van, kleine overzichtelijke 
tekeningetjes van wat er te zien is. Hoe doe je dit met 
een 360 graden beeld? Bedenk dat je niet zomaar kan 
knippen in de beelden.

Stap 3
• Bepaal de locatie waar je je film opneemt (waar?)
• Bepaal wie je gaat inzetten om mee te spelen met je 
film (wie?)
• Bepaal welke materialen je nodig hebt om je film te 
maken (waarmee?)

FILMBEZOEK

De leerlingen bekijken de films in Arthouse LUX, 
krijgen een verdiepend college van een wetenschapper 
en gaan zelf aan de slag met een VR-bril. Hierdoor 
krijgen ze meer inzicht in het onderwerp en kunnen ze 
hun eerste vragen naar aanleiding van het onderwerp 
stellen. 

NA HET 
FILMBEZOEK 
Na het bezoeken van de film kunt u deze nabespreken 
aan de hand van onderstaande vragen. 

 / Wat vonden jullie van het programma 
 / Wat hebben jullie geleerd? 

/   Zou je het zelf graag gebruiken, waarom?
 / Hoe denk je dat de techniek over 2 jaar     

 ontwikkeld is? En over 5 jaar? En over 10 jaar?
 / Welke (onderzoeks)toepassingen kun je nog      

 meer bedenken voor VR-films? 
/    Wat zijn de voor-en nadelen van VR?

https://www.vrshopnederland.nl/zakelijk/360-camera-huren?gclid=EAIaIQobChMIlqb65P751QIVjpEbCh3kPgR3EAAYASAAEgIJUvD_BwE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketlifestyle.v360
https://www.vrwereld.nl/360-graden-video-uploaden-naar-youtube/
www.lux-nijmegen.nl/


ONDERZOEK
Zelf onderzoek doen naar aanleiding van de film

Naar aanleiding van de film kunnen je leerlingen onderzoek doen. Leerlingen kunnen het onderwerp van de film 
gebruiken voor bijvoorbeeld een profielwerkstuk of een onderzoeksopdracht.

Voorbeelden van onderzoeksonderwerpen 

 /Onderzoek bedenken/uitwerken waarvoor je een VR-bril nodig hebt om te testen. Hoe reageren mensen op VR 
of hoe reageren mensen op hoogte/spinnen/etc?
/Kunst en VR. Wat is VR kunst. Is VRkunst de toekomst van de kunst? Is een VR beeld evenveel waard als een met 
de hand gemaakt beeldhouwwerk?  
/Hoe zou de wereld eruit zien als we allemaal (deels) in een virtuele realiteit leefden?  
/Hoe ervaart een mens VR, kun je thuis voelen in een VR wereld?
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PRAKTISCHE OPDRACHT 
Duur: 50 minuten 
Groepsopdracht

Bij elke nieuwe technologische ontwikkeling komen er 
ook weer nieuwe ethische vraagstukken. Angst voor 
nieuwe techniek is iets mens-eigens. We moeten niet 
bang zijn voor elke nieuwe ontwikkeling, maar ook 
niet onze ogen sluiten voor mogelijke gevaren. VR kan 
je bewustzijn heel sterk beïnvloeden. Marketing zou 
hier bijvoorbeeld heel makkelijk op in kunnen spelen. 
Moet er regelgeving komen rond VR? Waar zouden de 
grenzen dan moeten liggen?

Volgens de Duitse Filosofen Madary en Metzinger 
moeten die grenzen er wel komen, zij hebben daarom 
een voorstel gedaan voor een ethische code. Als er  
belangrijke beslissingen moeten worden genomen op 
het gebied van ethiek dan wordt dat gedaan door een 
ethische commissie. Het zijn vaak moeilijk liggende 
gevoelige kwesties die niet zomaar fout of goed zijn.

Tijdens deze opdracht ga je je eigen ethische code 
opstellen. Wat kan nog wel en wat gaat te ver? 

Hoe geef je de grenzen aan? Technologie ontwik-
kelt zich vaak sneller dan de wetgeving, hoe ga je 
daarmee om? Om de leerlingen op weg te hel-
pen kun je het volgende voorbeeld geven. Er zijn 
experimenten geweest die hebben aangetoond dat 
ervaringen in VR effecten hebben die doorwerken 
in de echte wereld. Mensen die in VR een Super-
man-achtige avatar zijn, waren meer geneigd om 
onzelfzuchtig gedrag te vertonen, en mensen die 
gespeeld hadden met een avatar met een andere 
huidskleur dan henzelf waren minder geneigd om 
racistische gedachten te hebben. Mag je VR dan 
inzetten om mensen aardiger te maken, of is dit 
manipulatie? Moet je je er altijd bewust van zijn 
dat je deelneemt aan een VR ervaring? Door VR 
zien soldaten de vijand niet als gewone mensen, 
maar als lelijke wezens, dit maakt het voor hen 
makkelijker om op hen te schieten. De soldaten 
hebben minder empathie. Vind je dit wel of niet 
kunnen?

Omschrijf jullie ethische code voor virtual reality 
in 5 speerpunten.

OOK LEUK
/ Klokhuis aflevering over VR
/ Onderzoek naar de effect van VR therapie voor mensen met hoogtevrees 
/ VR en ethiek
/ Aflevering 2 van seizoen 3 Playtest van de Britse televisieserie Black Mirror schetst een futuristisch beeld van 
mogelijkheden van VR. De aflevering kan als erg spannend en eng worden ervaren.

https://motherboard.vice.com/nl/article/ae7neb/we-hebben-de-eerste-ethische-regel-van-vr-al-gebroken-
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3410/360%20Graden%20camera
http://mmi.tudelft.nl/~vrphobia/Artikel_Wiersma.pdf
https://www.vrwereld.nl/virtual-reality-en-marketingbeinvloeding-machtig-wapen/


ACHTERGRONDINFORMATIE

VIRTUAL REALITY 
Misschien ken je virtual reality wel van games, maar 
wist je dat het voor veel meer dingen wordt gebruikt? 
Piloten oefenen er mee, zo leren zij veel sneller vlie-
gen. Ook wetenschappers gebruiken deze moderne 
techniek vaak. Virtual reality (VR) of in het Nederlands 
virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid is een 
omgeving die door een computer gesimuleerd word. 
De computer speelt in op je zintuigen, vaak op zicht en 
gehoor maar soms ook op geur en tast.

GESCHIEDENIS VR  
VR klinkt als iets heel nieuws, maar het bestaat al sinds 
het einde van de 19e eeuw. Men begon toen met  
experimenteren met panoramische schilderingen. In Den 
Haag wordt het schilderij van Mesdag tentoongesteld, het 
120 meter lange werk omringt de kijkers. Overal waar 
je kijkt zie je wat anders, het is net alsof je er echt bent. 
Sinds 1800 wordt er veel geëxperimenteerd met allerlei 
apparaten en brillen waarmee een virtuele realiteit kan 
worden ervaren. Ook kinderen maakten kennis met de 
wereld van 3D beelden dankzij de Viewmaster. Sindsdien 
is de ontwikkeling alleen maar sneller gegaan. Microsoft, 
Google, Samsung, Facebook, HTC, Sony, iedereen is bezig 
met het ontwikkelen en lanceren van VR en AR brillen en 
in de tussentijd schieten VR bedrijven in alle soorten en 
maten als paddenstoelen uit de grond.

AUGMENTED REALITY 
Augmented reality verbindt de realiteit en  
de virtuele wereld met elkaar. In het Nederlands 
betekent het verrijkte wereld. In tegenstelling tot 
virtual reality ben je niet afgesloten van de werkelij-
ke wereld. Augmented reality wordt vaak ingezet in 
apps. Pokémon Go is hier een goed voorbeeld van, 
je ziet de virtuele Pokémon in de echte wereld door 
je camera.

MIXED REALITY  
Mixed Reality: is de techniek waarbij de volledige 
omgeving inclusief alles wat er zich in die omgeving 
bevindt in kaart wordt gebracht. De techniek pro-
jecteert digitale elementen in deze omgeving, die 
digitale elementen zijn in staat om te interacteren 
met hun omgeving maar ook met elkaar. De weerge-
geven elementen zijn van zo een hoge kwaliteit dat 
deze vrijwel niet meer van echt zijn te onderscheiden, 
de grens tussen werkelijkheid en Virtueel vervaagt: 
Mixed Reality. Het draait om flexibiliteit. Mixed Reality 
combineert de beste aspecten uit zowel Virtual – als 
Augmented Reality.

Immersive learning  
Misschien heb je wel eens geprobeerd via YouTube 
gitaar te leren spelen, of de perfecte chocolade 
taart te bakken. Stap voor stap wordt het  
uitgelegd, ervaringsleren op afstand noemen we 
dit. Immersive learning is leren waarbij virtuele 
reality gebruikt wordt. Door VR kun je allerlei 
situaties en voorwerpen nabootsen zonder dat 
deze echt zijn. Tijdens het leren kun je fouten  
maken zonder dat deze erge consequenties heb-
ben en je leert een nieuwe vaardigheid veel sneller 
dan wanneer je er alleen over leest of naar kijkt.

360 graden camera  
Camera’s die in 360 graden rondom filmen bieden een 
uniek perspectief en voegen een extra dimensie toe aan 
de opnames. Als kijker lijkt het alsof je middenin de 
omgeving staat en heb je volledige bewegingsvrijheid. De 
camera’s die deze video’s maken beschikken over  
meerdere lenzen waardoor de gehele omgeving in beeld 
wordt gebracht.

COLOFON | Auteur: Annerie Holtland                                                             Redactie: Susanne Beckers                  Vormgeving: Studio another day 
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