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VR expeditie “Natuurlijke vegetatie”  
Inleiding 

Doelgroep 

De VR expeditie is bedoeld voor de brugklas. 

 

Inhoud en opzet 

In deze Virtual Reality expeditie gaan leerlingen van Groenland (vlakbij de Noordpool) naar 

Congo (op de Evenaar). Onderweg bezoeken ze 10 locaties met natuurlijke vegetatie. 

Leerlingen bekijken de kenmerken van de vegetatie, en proberen verschillen in de vegetaties 

te verklaren door verschillen in het klimaat. Bij elke locatie is namelijk een klimaatcurve 

opgenomen. Zo komen ze tot een zonaal kaartbeeld.  

Deze centrale vraag is: “Hoe verandert de vegetatie als je van de Noordpool naar de Evenaar 

gaat, en waarom is dat zo?” 

 

 

Tijdsplanning 

Er is vanuit gegaan dat hier een lesuur van ongeveer 50 minuten aan besteed kan worden. 

 

Colofon 

De VR expeditie is ontwikkeld door Tim Favier van de Universiteit Utrecht. Bij vragen over de 

VR expeditie kunt u contact opnemen met Tim Favier (t.t.favier@uu.nl). 
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Leerdoelen en leerinhoud  

Leerdoelen  

Deze VR expeditie heeft verschillende leerdoelen:  

- De leerling kan de kenmerken van verschillende typen natuurlijke vegetatie uitleggen. 

- De leerling kan natuurlijke vegetaties classificeren 

- De leerling kan uitleggen hoe de natuurlijke vegetatie verandert als je van de 

Noordpool naar de Evenaar gaat 

- De leerling kan uitleggen hoe de kenmerken van de natuurlijke vegetatie samenhangen 

met het klimaat 

 
Begrippen 

De volgende begrippen komen aan bod en zijn dikgedrukt in de opdrachten van de leerling: 

- Noordpool, Evenaar 

- Natuurlijke vegetatie 

- Poolwoestijn, toendra, taiga, gematigd gemengd bos, mediterrane vegetatie, steppe, 

woestijn, savanne en tropisch regenwoud 

- Klimaat 

- Temperatuur en neerslag 

 

Didactische aanpak  

Deze expeditie is ontwikkeld om uit te voeren als VR veldonderzoek. Bij deze didactische 

aanpak werken leerlingen in tweetallen en proberen ze de centrale onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Leerlingen kunnen zelf van het ene naar het andere beeld gaan, in hun eigen 

tempo. Er is een werkboekje met hulpvragen bij de verschillende beelden. 

Het is handig om elk duo maar één VR device te laten gebruiken. Leerlingen moeten dan om 

de beurt kijken naar de beelden. Niet alleen zien twee leerlingen meer dan één leerling, het 

dwingt ze ook om aan elkaar uit te leggen wat ze zien. Docenten kunnen tijdens de uitvoering 

rondlopen door de klas en in gesprek gaan met leerlingen. Vaak komen leerlingen tot 

verschillende antwoorden op de vragen, afhankelijk van hun achtergrondkennis en 

observatievaardigheden. Een centrale nabespreking is daarom essentieel.  
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Benodigde materialen  

Om deze VR expeditie uit te voeren zijn de volgende materialen nodig: 

• VR tour 

• WIFI 

• devices voor leerlingen (eventueel met app) 

• digiboard 

• lesmaterialen 

 

VR tour 

De VR tour kan worden op verschillende manieren worden bekeken:  

1) In de browser in de normale of schermvullende modus (digiboard, PC, laptop, tablet of 

smartphone) 

2) In de browser in de meebewegende modus (tablet of smartphone) 

3) In de browser in de VR modus (smartphone) 

4) In de app “Expedities” (voor Android) of “Expeditions” (voor iPhone) in de 

meebewegende of VR modus (tablet of smartphone) 

Je kunt de tour zelf bekijken in de browser (optie 1, 2, en 3) via de volgende link: 

www.tinyurl.com/vrnatveg  

 

Als de tour in de browser bekeken wordt is er veel dataverkeer en vraagt dit veel van het WIFI 

netwerk. Daarnaast zijn niet alle telefoons geschikt om de tour in de meebewegende of VR 

modus te bekijken. De normale of schermvullende modus werkt wel altijd. 

Als je de app gebruikt kunnen leerlingen de tour van tevoren downloaden, waardoor het WIFI 

netwerk tijdens de uitvoering minder wordt belast. Dit is echter niet eenvoudig, en vereist 

meerdere stappen:  

• Maak een gmail account aan als je dat nog niet hebt 

• Start de browser, en ga naar www.poly.google.com 

• Log in met een gmail account 

• Zoek de tour “Natuurlijke Vegetatie” 

• Open de tour 

• Geef de tour een like ( ) 

• Download en installeer de app Expedities (Android) of Expeditions (iPhone) 

• Start de app, en klik linksboven op het incoontje. Log in met hetzelfde gmail-account 

• Ga naar bibliotheek, en download de tour 

In de les kunnen leerlingen de app opstarten, en de tour bekijken in VR. 

 

  

http://www.tinyurl.com/vrnatveg
http://www.poly.google.com/
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Devices voor leerlingen 

Bij deze VR handleiding wordt ervan uitgegaan dat leerlingen gebruik maken van hun eigen 

smartphone. De tour kan bekeken worden in de browser. Maar het is mooier om ze de tour 

te laten bekijken met een bril die op de smartphone gezet kan worden (circa €15) of een dichte 

bril van karton of kunststof waar de smartphone ingezet of ingeschoven kan worden 

(maximaal €25). De allergoedkoopste kunststofbrillen zijn echter af te raden. Zo is VR bril van 

de Action (slechts 3 euro) niet te gebruiken met telefoons met een aan/uit knoppen aan de 

zijkant. De smartphonehouder van deze bril heeft namelijk een uitstekend stuk kunststof op 

een zeer onhandige plek. Als je je smartphone erin zet drukt die uitstulping precies tegen de 

uitknop en gaat het beeld direct op zwart. Einde oefening.  

 

Figuur 4: Verschillende typen VR brillen voor leerlingen 

Opzetbril Kartonnen inzetbril Kunststof inzetbril 

 

    
 

 

 

Inzetbrillen hebben het voordeel dat ze de leerlingen afsluiten van de omgeving van het 

klaslokaal, waardoor de immersie groter is. Het nadeel is dat leerlingen hun omgeving niet in 

de gaten kunnen houden, wat bij sommigen een onveilig gevoel. Een ander nadeel is dat 

leerlingen een duizelig kunnen worden bij gebruik inzetbrillen. Dit kan ontstaan als er oude 

telefoons gebruikt worden met trage processoren waardoor het beeld zich niet snel aanpast 

aan bewegingen. Een voordeel van de opzetbrillen is dat leerlingen hun omgeving kunnen 

blijven zien vanuit hun ooghoeken, waardoor leerlingen zich veiliger voelen en geen last van 

duizeligheid krijgen.  

Bij de VR expeditie moeten leerlingen regelmatig op hun scherm klikken om van het ene beeld 

naar het andere beeld te gaan. Een inzetbril is dan geen handige keuze, want dan zouden 

leerlingen hun smartphone steeds uit de bril moeten halen. Dit is niet alleen een gedoe, maar 

brengt reële risico’s met zich mee: de goedkope kunststof inschuifbril van de Action kun je 

alleen openen door er een ruk aan te geven, met het gevolg dat er iets afbreekt of dat de 

smartphone eruit vliegt en op de grond kapot valt. Opzetbrillen hebben het voordeel dat het 

scherm goed bedienbaar met de hand blijft. Een didactisch voordeel is verder dat leerlingen 

makkelijk op het scherm iets aan elkaar kunnen laten zien, waardoor er makkelijker discussie 

over de inhoud kan plaatsvinden.  
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Tip: Als je voor het eerst een VR expeditie uitvoert met leerlingen, dan is het aan te bevelen 

om ze gewoon de tour te laten openen in de browser, en ‘m te bekijken in de normale of 

meebewegende modus. 

 

Nabespreking  

Een nabespreking kan aan de hand van de persoonlijke voorkeur van de docent ingevuld 

worden. Daarom zijn er hier suggesties, maar wordt de keuze overgelaten aan de docent. 

De docent kan de antwoorden klassikaal bespreken, en tijdens de nabespreking de beelden 

tonen op het digiboard (met de Google Poly tour: www.tinyurl.com/vrnatveg). Natuurlijk is 

het ook mogelijk om leerlingen te vragen om dingen aan te wijzen in de beelden. Docenten 

kunnen er ook voor kiezen om leerlingen in groepjes de opdrachten te laten nabespreken en 

eventueel om de beurt bij een groepje aan te schuiven. Op deze manier komen de leerlingen 

samen tot een antwoord.  

 

 


