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Inleiding 

In 2018 is Sterk Techniekonderwijs (STO) van start gegaan. Veel vmbo-scholen hebben toen 
hololenzen en VR-brillen aangeschaft, vaak zonder of met één softwaretoepassing. Gevolg is dat veel 
lenzen en brillen in de kast liggen en alleen bij open dagen gebruikt worden. 
Ondertussen worden STO-regio’s benaderd door commerciële bedrijven met plannen voor platforms 
waarop XR-toepassingen staan. Regio’s wordt gevraagd in deze platforms te investeren. 
Vanuit de landelijke projectleiding STO is het initiatief genomen om een ontwikkeling richting een 
platform in te zetten waarop content staat die door docenten direct, in de les, toegepast kan worden 
en die onderdelen van het lesprogramma overneemt. 
In dezelfde tijd is een aanvraag voor ‘impuls open leermiddelen’ door Kennisnet, samen met 
partners, ingediend bij het Groeifonds van de regering. De groeifondsaanvraag is goedgekeurd en het 
STO-project maakt daar onderdeel van uit, onder de naam IOL (Impuls Open Leermiddelen) voor XR. 

Start van het project was een inventarisatie onder vmbo-scholen om zicht te krijgen op het aantal 
brillen en lenzen dat er aanwezig is in de school, hoeveel deze gebruikt worden en van welke content 
gebruik gemaakt wordt. 
Tussen oktober en december 2022 heeft de inventarisatie uitgestaan en is scholen gevraagd deze 
vragenlijst in te vullen. Scholen (docenten en hun leidinggevenden) zijn opgeroepen mee te werken 
aan de inventarisatie door nieuwsbrieven en nieuwflitsen van verschillende beroepsgerichte 
platforms, de website van SPV en de website van Sterk Techniekonderwijs. Op 24 december 2022 is 
de inventarisatie gesloten en zijn de resultaten verwerkt in voorliggende rapportage. 

 

Respondenten en conclusies 

In totaal hebben 142 medewerkers van scholen de inventarisatie ingevuld. Zij zijn werkzaam bij 129 
vmbo-scholen. Van 9 scholen is meer dan één vragenlijst ontvangen. Om de resultaten met elkaar te 
kunnen vergelijken zijn de antwoorden die van een school kwamen samengebundeld tot een 
antwoord. 
 
77 scholen die de inventarisatie ingevuld hebben, beschikken over een hololens, VR-bril of andere 
hardware voor het gebruik van XR. Dit is 60% van het totaal aantal respondenten. Hieruit mag echter 
niet de conclusie getrokken worden dat 60% van de scholen over hardware voor XR beschikt. De 
verwachting is dat vooral scholen die in het gebruik van of het denken over gebruik van XR 
vooroplopen, de inventarisatie hebben ingevuld. Onder hen zijn veel scholen die deelnemen aan het 
programma Sterk Techniekonderwijs, een programma in het kader waarvan vaak hardware voor het 
gebruik van XR is aangeschaft. 

Van de 77 scholen die in de inventarisatie aangeven te beschikken over hardware voor het gebruik 
van XR gebruikt 51% deze hardware, in combinatie met software, regelmatig. 6% zelfs in bijna alle 
lessen. 21% gebruikt de hardware niet regelmatig en 8% geeft aan XR alleen te gebruiken tijdens 
open dagen. 

Dit beeld komt overeen met de verwachtingen die er voor de inventarisatie waren: op scholen is 
hardware voor het gebruik van XR aanwezig, maar die wordt (nog) niet heel veel gebruikt.  
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Als reden voor het weinig tot niet gebruiken van de hardware wordt opgegeven: 

˗ De software ontbreekt 
˗ Er is geen deskundigheid op school aanwezig 
˗ Het gebruik is te ingewikkeld. 

De verwachting is dat, als er makkelijk bruikbare software beschikbaar komt, die past in het 
curriculum van de leerling/het profiel, het gebruik van XR toe zal nemen. 
XR wordt vooral gebruikt in de beroepsgerichte (29 scholen) en praktijkgerichte (26 scholen) 
programma’s. 
In de beroepsgerichte programma’s wordt XR vooral toegepast bij de profielen BWI en PIE. Bij de 
praktijkgerichte programma’s staan T&T en BWI bovenaan. 
Ook bij avo-vakken wordt XR gebruikt, maar minder dan bij beroepsgerichte programma’s. 

Bij BWI maakt het gebruik van XR onderdeel uit van het programma op scholen. Er is software voor 
het in 3D tekenen en laten zien van producten. 3D tekeningen worden ‘vertaald’ naar 2D. Ervaring 
leert dat 3D voor leerlingen makkelijker is dan 2D. 

Het implementeren van XR is een proces van lange adem en vergt informeren van docenten, 
bijscholing en kennisdeling. 
 

Respondenten van de enquête: functies, leerwegen en programma’s 

Deze rapportage toont de resultaten van 129 respondenten. 

De meerderheid van de respondenten is docent (63%), daarnaast hebben veel 'leidinggevenden van 
docenten' de inventarisatie ingevuld. 19 Respondenten geven aan ‘programmaleider STO’ te zijn. Dit 
kan komen doordat het gebruik van XR vooral in de belangstelling staat bij de regio’s Sterk 
Techniekonderwijs (STO). 

De respondenten werken in alle leerwegen van het vmbo. Het totaal aantal genoemde leerwegen 
(423) laat zien dat veel van hen in meerdere leerwegen werkzaam zijn. 
De respondenten verzorgen onderwijs in alle beroepsgerichte profielen en praktijkgerichte 
programma’s. Opvallend is dat 17 respondenten op de vraag welke beroepsgericht - praktijkgericht 
programma ze verzorgen ‘geen’ invullen. Dit zijn waarschijnlijk de respondenten die verbonden zijn 
aan een havo/vwo school. 
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Resultaten van scholen met hardware voor XR leren (N=77) 
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Van de deelnemende scholen beschikt 60% (77 scholen) over hardware middelen om leren door 
middel van XR mogelijk te maken. De rest van de rapportage geeft de antwoorden van deze 77 
scholen weer. 

De hololens is het meest aanwezig op vmbo-scholen (48%). Ook de Oculus (tegenwoordig Meta) 
wordt veelvuldig genoemd als hardware die op school aanwezig is (39%). Van de Oculus bestaan 
verschillende varianten (zie tabel 4a). Naast de hololens en de Oculus is er andere hardware op 
scholen aanwezig (zie tabel 4b). 
 

 

 

Respondenten die bij vorige vraag "Nee" antwoorden is gevraagd waarom de hardware weinig wordt 
gebruikt. Hier kwamen de volgende antwoorden op: 
 
Iets meer dan 50% van de respondenten gebruikt de hardware regelmatig. Als reden om de 
hardware niet te gebruiken wordt, naast de redenen in figuur 3, genoemd: 

˗ Problemen met het netwerk van de school, waardoor XR niet gebruikt kan worden. 
˗ XR-opdrachten passen niet in het curriculum en er is geen tijd voor extra opdrachten. 
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Tabel 5 - Redenen waarom hardware niet/weinig gebruikt wordt 
 Aantal % 
Anders  8 50% 
Wij hebben geen software 8 50% 
Geen deskundigheid in school 6 38% 
Veel te ingewikkeld 4 25%  

 

Van de 77 scholen die over XR hardware beschikken, hebben er 43 (55%) ook beschikking over XR 
software. Verreweg de meest gebruikte software is Oculus Quest (25 scholen - 57% van de scholen 
met software). Alle andere genoemde softwareprogramma's worden door slechts 6 of minder 
scholen gebruikt. Zie tabel 6 en 7. 
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XR-materialen worden met name gebruikt voor vakken in het Praktijkgerichte programma (29 
scholen) en het Beroepsgerichte programma (26 scholen). 
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Respondenten die bij vorige vraag "ja" invulden (n=21) werd gevraagd naar de naam van het XR 
materiaal, het vak en programmaonderdeel waarbij XR wordt gebruikt (zie tabel 9). 
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