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Wanneer is jouw interesse voor ICT ontstaan?
“De vader van mijn schoolvriendje had als een van de eersten in 
Nederland een PC. Hij was altijd met elektronica bezig en ik vond 
dat interessant. Ik kreeg zelf een Atari spelcomputer en leerde op de 
Commodore PET programmeren in Basic. Dat ik vroeger nogal dik en 
onzeker was, heeft vast ook te maken met de keuze voor deze tijds-
besteding. Ik zat veel op mijn kamer, maar het leuke was wel dat ik het 
samen met dat vriendje kon doen. Als we er niet uitkwamen, konden we 
bij zijn vader terecht. Ook toen ik op de middelbare school zat, bleef ik 
programmeren en ik was van plan hbo ICT te doen. Maar eerst ging ik 
in militaire dienst. Halverwege mijn diensttijd zocht het ministerie van 
Defensie ICT-mensen. Ze boden een verkorte opleiding aan – anderhalf 
jaar in plaats van vier jaar – met garantie op een baan. Tijdens de oplei-
dingstijd werd je ook nog eens betaald. De keuze was snel gemaakt.” 

Hoe ben je vervolgens in het onderwijs 
terechtgekomen?
“Na tien jaar werken voor het ministerie van Defensie wilde ik iets 
anders. Ik ging aan de slag voor Atos Origin en via dit bedrijf werkte ik 
voor verschillende opdrachtgevers. Ik maakte kennis met Ict op school, 
de voorloper van Kennisnet, en ben daar vervolgens zes jaar gebleven. 
Ook privé kwam ik via mijn twee kinderen in aanraking met onderwijs. 
Als blijkt dat je iets met computers kunt, ben je voordat je het weet ‘de 
ICT-vader’. De opgedane kennis en ervaring maakten dat ik in 2012 bij 
SURF aan de slag kon. SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het 
onderwijs en onderzoek in Nederland. Het mooie van SURF is de focus 
op vernieuwing en op hoe ICT kan bijdragen aan het verbeteren van 
onderwijs. Ik zie daar veel mogelijkheden en ik vind het ontzettend leuk 
om allerlei nieuwe ontwikkelingen te volgen en uit te proberen. Toen ik 
voor het eerst een Virtual Reality ervaring had, dacht ik direct ‘dit kan 
wat worden’. Met VR kom je in een andere omgeving of situatie terecht. 
Jij staat nu in Tivoli/Vredenburg in Utrecht. Zet een VR-bril op en je 
waant je in de jungle of op een formule-1 circuit. Het is een computersi-

mulatie, maar het voelt levensecht. Dat maakt een VR-beleving 
heel intens. AR voegt elementen toe aan de omgeving waarin je je 
werkelijk bevindt. Kijk bijvoorbeeld via een app op je smartphone naar 
een bouwput en je ziet welk gebouw daar straks komt te staan.”

Heb je een missie als het gaat om VR en AR en het 
onderwijs?
“Als ik al een missie heb, is het zo veel mogelijk mensen in het onderwijs 
kennis laten maken met VR en AR. Zodat ze vervolgens zelf kunnen 
bepalen of het iets voor ze is. Bij SURFnet kon je op een gegeven 
moment wat vrije ruimte krijgen als je goed idee had. Je kreeg dan 
beperkt middelen om dat idee uit te voeren. Ik weet dat als je VR of AR 
nog nooit ervaren hebt, je niet goed kunt bedenken of het een rol kan 
hebben in jouw vak. We hebben bijna 1.700 kartonnen VR-brillen aan 
onderwijsinstellingen toegestuurd. Ik zeg er meteen bij dat je met zo’n 
kartonnen bril het concept gaat snappen, maar dat het wel een soort 
tweedehands Fiat is. Hij rijdt, maar je begrijpt dat er ook 
Tesla’s bestaan.” 

Die zijn hoogstwaarschijnlijk te duur voor veel scholen? 
“De beste brillen zijn nu nog behoorlijk aan de prijs. Ik denk bijvoor-
beeld aan de Samsung Gear VR, Facebook’s Oculus Rift, de HTC Vive 
en Microsoft’s HoloLens. Maar er zijn veel goedkopere alternatieven 
waarmee je ook goed uit de voeten kunt. Voor ongeveer 30 euro kun je 
al een plastic bril kopen die wat robuuster is dan de kartonnen variant. 
Bovendien dalen de prijzen op het moment dat VR/AR gemeengoed 
wordt. En daar helpen acties zoals die van de AH dinoplaatjes enorm 
bij. Als je kijkt naar de mogelijkheden denk ik dat werken met VR/AR op 
termijn juist kostenbesparend en duurzaam is. Je kunt met je leerlingen 
op excursie naar de Chinese muur, de Eiffeltoren, een bouwplaats of een 
museum. Ga duiken met walvissen en dolfijnen! Maar denk ook aan het 
doen van proefjes of aan leren hoe een motor werkt. Je ziet de onderde-
len van de motor voor je staan. Als je een onderdeel aanwijst verschijnt 
de naam ervan in beeld. Je kunt nu de motor zelf in elkaar gaan zetten. 
Waar nodig krijg je aanwijzingen. Als de motor goed in elkaar zit, kun je 
zien wat de verschillende onderdelen doen en hoe ze ten opzichte van 
elkaar bewegen. Het kost veel geld en ruimte om de ‘echte’ materialen in 
huis te hebben, deze te onderhouden en te vervangen als er iets kapot 
gaat of als er een modernere versie op de markt komt. Op een virtuele 
manier is dat wel haalbaar.”

Is er al genoeg educatief materiaal beschikbaar om VR/
AR in te zetten in de klas?
“Veel leerkrachten zien het gebrek aan educatieve content als een reden 
om er nog niet mee te beginnen. Toch kun je er concreet al veel mee in 
de klas. Docent Jasper Bloemsma is een inspirerend voorbeeld als het 
gaat om VR in het primair onderwijs, zoek zijn blog maar eens op of volg 
hem op Twitter. Werk je in het voortgezet onderwijs? Kijk dan eens naar 

Ina Beltman. Zij deelt educatieve content via een Yurls-pagina en laat 
ook zien hoe je content educatief kunt inzetten.”

Is dit niet de zoveelste hype die door wat hippe gasten 
de klas in wordt gedragen?
“Dat kan ik me niet voorstellen, want VR/AR voegt zo veel toe. Leerstof 
komt tot leven. Als je het nog niet kent, probeer het dan eens, het is zo’n 
intense beleving. VR neemt jouw werkelijkheid over. Gaat de les over 
het regenwoud? Wat is er spannender dan er zelf doorheen lopen? Of ga 
op reis door het menselijk lichaam. Ik ben ervan overtuigd dat VR leren 
efficiënter en effectiever kan maken, leuker ook! En leuk is geen doel op 
zich, maar als je kinderen zo kunt verleiden om kennis tot zich te nemen, 
waarom zou je dat dan niet doen. Als je iets door een VR/AR-ervaring 
leert en je raakt enthousiast, maak je dopamine aan. Je gaat leren asso-
ciëren met iets leuks. Dat positieve gevoel is verslavend, je wilt het nog 
een keer! Zo werkt het menselijk lichaam nu eenmaal en daar kun je op 
een goede manier gebruik van maken.”

Wat zijn de risico’s van Virtual Reality en Augmented 
Reality?
“Dat is moeilijk te overzien, want het staat nog in de kinderschoenen. 
Het kan best zijn dat er pas over vijf tot tien jaar echt mooie dingen 
worden ontwikkeld. Terwijl wij wat er nu is al prachtig vinden. Maar 
stel je voor dat je door het dragen van speciale contactlenzen op een 
plezierige manier extra informatie kunt krijgen. Ik hoor nu telkens een 
pingeltje en moet dan op mijn telefoon kijken of er iets dringends is. 
Straks krijg ik een icoontje in mijn blikveld waaruit blijkt dat er ergens 
brand is. Of je kijkt niet meer op je telefoon voor de routebeschrijving, 
maar volgt pijlen of een kleur die aan jouw straatbeeld worden toege-
voegd. En ja, daar kunnen mensen misbruik van maken. Maar een pen 
en een auto kun je ook misbruiken. Je kunt overal op voorhand gevaren 
in zien en beren op de weg. Kunnen mensen straks de werkelijkheid nog 
wel onderscheiden van de Virtual Reality? Welke risico’s brengt het ver-
vagen van die grens met zich mee? Maar het is net als met alle nieuwe 
technologie. In de tijd van de eerste auto, liepen er mensen met vlaggen 
voor om anderen te waarschuwen. Wat het echt doet, zie je pas als je 
het hebt. Vervolgens ga je maatregelen nemen, airbags ontwikkelen en 
stoplichten plaatsen bijvoorbeeld. We zijn bezig om van alles veiliger te 
maken. Ondertussen accepteren we bepaalde risico’s. We stappen toch 
ook gewoon in de auto en op de fiets?” 

Onthoud je leerlingen iets als jij als leerkracht niet met 
VR en AR aan de slag gaat?
“Het blijft een keuze. Een kind dat veel buiten speelt, leert andere dingen 
dan een kind dat veel met de computer speelt. Is het ene beter dan het 
andere? Er zijn al zo veel dingen die moeten in het onderwijs. Ik zeg dan 
ook niet ‘dit moet je doen’. Ik zeg alleen ‘als je de kans krijgt om het uit te 
proberen: grijp die kans!’. Vind je het wat? Benut dan je eigen enthousi-
asme en dat van de kinderen.”

Pas als je VR/AR ervaren 
hebt, kun je bepalen of het 
iets is voor jouw vak 

Presentatie van Raoul Teeuwen over de mogelijkheden van 
Virtual en Augmented Reality in het onderwijs goo.gl/y1CVVH

Jasper Bloemsma op Twitter twitter.com/jasperbloemsma

Ina Beltman op Twitter twitter.com/inabel

Yurls: virtualreality.yurls.net/nl/page/1012212

Met AR/VR kun je bijvoor-
beeld met je leerlingen naar 
de Chinese muur of duiken 
met dolfijnen

Vanuit zijn eigen interesse en 
enthousiasme voor Virtual Reality 
(VR) en Augmented Reality (AR) laat 
Raoul Teeuwen het liefst zo veel 
mogelijk mensen in het onderwijs 
ermee kennismaken. Zo stuurde 

hij vanuit zijn werkgever SURFnet 

1.700 VR-brillen onderwijsland in en 

verzorgt hij sessies over VR en AR. ‘Ik 

zie mogelijkheden, maar leerkrachten 

moeten zelf ontdekken of het ze 

aanspreekt. Dat kan eigenlijk alleen door 

het zelf te ervaren.’


