
‘The future is extended reality’
Inspiratiesessie 

mediawijsheid

´Leraar in het digitale tijdperk´



Wat is mediawijsheid



Breng de wereld..
van buiten naar binnen!

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 

studenten zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een 

complexe, veranderlijke en fundamenteel 

gemedialiseerde wereld. 

(bron: Raad voor Cultuur in 2005)



Breng de wereld..
van buiten naar binnen!

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om 

actief, kritisch en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. 

(bron: Netwerk Mediawijsheid)
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► Wat is XR

Extended reality is een 
term die virtual reality (VR), 
augmented reality (AR) en 
mixed reality (MR) omvat –
wordt een van de grootste 
en meest transformerende 
technologietrends van de 
komende vijf jaar.

bron: forbes.com (mei 2021) 



Wat is VR?

Als je het hebt over Virtual 

Reality gaat het, vrij vertaald 

om “Schijnwerkelijkheid” of 

“Virtuele Werkelijkheid”. 

Deze Virtuele werkelijkheid 

wordt op zo een manier aan jou 

getoond dat dit aanvoelt als de 

werkelijkheid, daarom deze 

term.



Wat is AR?

Bij Augmented Reality ofwel AR wordt er een 

digitale laag over de werkelijkheid gelegd. Je 

ziet de wereld om je heen, en op een 

scherm. Bijvoorbeeld op een smartphone of 
tablet. 

De term “augmented” staat voor 

“toegevoegd”, er wordt nieuwe informatie 

toegevoegd aan de werkelijkheid zoals we 

die kunnen waarnemen.



Wat is MR?

Mixed reality (of MR) werkt 

door elementen van AR en VR 

te combineren. Deze vorm 

van uitgebreide realiteit 

combineert onze echte 

wereld met virtuele 

omgevingen en creëert zo 

een nieuwe omgeving. De 
gebruiker heeft gelijktijdig 

interactie met de echte en 

virtuele omgeving.
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VR in de praktijk







Virtual Rooms

- Ontmoeten

- Presentaties

- Objecten bekijken

- Samenwerken



- 3D objecten

- Video tracking

Augmented Reality



AR boost for eCommerce

80% vergroting van conversie

25% minder retouren

500% meer website of webshop interactie

bron: Shopify (juni 2020)
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AR glasses / RealWear / 
Smart Glass
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Mogelijkheden voor de sectoren; 

handel, zorg, techniek etc.
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Wat is VROND?

VROND is een platform waarop 
360° belevingen staan, bedoeld 
voor het MBO onderwijs. Deze 
belevingen worden als toevoeging 
gebruikt op de huidige 
lesmethoden en wijze van 
lesgeven.



Hybride werking VROND?



Content

1) Schoolvakken 
vb. Loopbaan & Burgerschap

2) Praktijksituaties 
vb. zorg o.b.v. kwalificatiedossier

3) Arbeidsmarkt in Beeld
vb. kijkje binnen (leer)bedrijven
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