Docenten PO t/m HBO die aan de slag
willen met Virtual & Augmented Reality in
hun onderwijs.

De twee bijeenkomsten hebben allen hun
eigen aandachtspunten:
-VR & AR een kennismaking Is een eerste
kennismaking met deze nieuwe techniek en
laat de onderwijskundige waarde zien.
-Aan de slag met VR & AR heeft als
doelstelling om eigen materialen te
ontwikkelen die aansluiten bij de les.

Virtual & Augmented Reality zijn de laatste tijd niet meer weg te denken uit
onze maatschappij.
Dinosaurussen die tot leven komen, meerijden in een snelle achtbaan, het
leven in een ander tijdperk bekijken….
Het kan allemaal.
Maar wat kan je hiermee in het onderwijs? Biedt het nieuwe kansen? Hoe

Van het kennismaken en zelf ervaren, tot
het ontwikkelen van nieuwe materialen die
de les verrijken. VR en AR bieden kansen
voor het gehele onderwijs.

passen we ze in?
In twee soorten trainingen laten we je kennismaken met alle opties van
deze nieuwe technologieën en worden bovenstaande vragen beantwoord.
Kies uit een korte ‘VR & AR een kennismaking?’ van 1,5 uur, of maak zelf
je eigen VR of AR lesmateriaal in ‘Aan de slag met VR & AR’.
Beiden aangeboden door OnderwijsMetICT.nl.

Virtuele werelden zijn dichterbij dan ooit en bieden
waanzinnige kansen voor het onderwijs.
Hoe mooi is het om daadwerkelijk een kijkje te nemen in de
stad Rome als je hier met geschiedenis over aan het werken
bent.
Zelf ervaren en vooral de vraag hoe deze nieuwe technologieen in
te passen zijn tijdens onze les, staan centraal.
INHOUD
VR & AR een kennismaking
In deze kennismaking van 1,5 uur beleef je de waanzinnige wereld
van virtual en augmented reality.
Naast het bekijken van een aantal toepassingen, bespreken we
voorbeelden van hoe andere docenten VR en AR al inzetten.
Tevens ontwikkelen we in groepen een eigen toepassing voor je
school.
Aan de slag met VR en AR
In de workshop van 2 dagdelen gaan de docenten in teams aan de
slag met VR en AR.
Aan het eind van deze dag zijn er allerlei nieuwe lesmaterialen of
lesopzetten gemaakt die aansluiten bij de bestaande methode of
lessen.

SCOPE
Prijs € 650,-, inclusief reiskosten en
exclusief BTW. Data en tijden in overleg.
Maximaal 16 deelnemers.

Kijk op www.onderwijsmetict.nl
Of mail: info@onderwijsmetict.nl
Of bel: 06-39762929

Deze inspirerende en vernieuwende training ‘Virtual en Augmented
Reality’ laat je kennismaken met twee nieuwe technologieën.
Naast het zelf ervaren gaan we ook daadwerkelijk aan de slag.

Wil je ook breder kijken naar de inzet van VR en AR in het
onderwijs? Dan is de training Google Expedition ook een goede
keuze. Via de manier kan de docent alle leerlingen tegelijk
meenemen naar nieuwe werelden.

