
 

 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet VL 

Leerjaar: PO groep 4/5/6 

Type les: Voorbereidende les in aansluiting op de tentoonstelling ‘Walk-in Worlds’ van 
Abner Preis in Tetem 

Lesduur  45 minuten  

Omschrijving van 
de les: 

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op een verkennende, 
beschouwende en actieve manier Virtual Reality en toepassingen hiervan 
onderzoeken. 
 
Wat gaan we doen tijdens de workshop ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ bij Tetem? 
Wat is Virtual Reality? Wat kan je daar allemaal mee? Waarvoor zou jij Virtual 
Reality gebruiken?  
 
De kinderen bekijken filmpjes over Virtual Reality. 
De kinderen onderzoeken verschillende mogelijkheden van Virtual Reality. Ze 
bedenken in groepjes welke toepassingen er in de toekomst allemaal mogelijk 
zou zijn. 
De kinderen maken een poster waarin ze hun ideeën verwerken. De groepjes 
presenteren hun posters voor de klas. 
 
De kinderen tekenen op papier (tekenen). 
De kinderen ontwerpen een poster waarbij ze rekening houden met de 
gevoelswaarde van kleur (kleur). 
De kinderen denken na over de indeling van hun poster (compositie). 
De kinderen schrijven informatie op de poster waarbij ze rekening houden met 
de typografie (tekenen). 

Onderwerpen Virtual Reality, toekomst 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend) 

 

Leerinhoud  

TULE kerndoelen 
54 

De kinderen kunnen een poster tekenen op papier (tekenen). 
De kinderen kunnen een poster ontwerpen waarbij ze rekening houden met de 
gevoelswaarde van kleur (kleur). 
De kinderen kunnen rekening houden met de indeling van hun poster 
(compositie). 
De kinderen schrijven informatie op de poster waarbij ze rekening houden met 
de typografie (tekenen). 

TULE kerndoelen 
55 

De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

 

Uitvoering Ik zie, ik zie wat jij niet ziet VL 

Lesplanning Totaal: 45 minuten 
Inleiding: 15 minuten 
Opdracht: 25 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer dit lesformat. 



Bestudeer de presentatie: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet VL (presentatie)’ 
Bekijk het werkblad: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet VL (bijlage)’. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Digibord of beamer 

 De presentatie: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet VL (presentatie)’ 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

 Stevig A3 papier 

 Tekenpotloden of ander tekenmateriaal naar keuze 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Start de presentatie: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet VL (presentatie)’ 
 
Toon afbeelding 1 
Vertel: Binnenkort gaan we met de klas naar Tetem. Daar is een tentoonstelling 
die heet ‘Walk-in Worlds’ gemaakt door kunstenaar Abner Preis. Eerst bekijken 
we daar de tentoonstelling en daarna doen we workshop die heet: ‘Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet’. Vandaag bereiden we ons voor op de bezoek.  
 
Vraag: Waarvan ken je de titel ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet?’ 
Antwoord: Van het spelletje waarbij je een voorwerp uit je omgeving in 
gedachten en alleen de kleur zegt, en anderen raden wat het is. 
 
In de tentoonstelling heeft het een andere betekenis. Er zijn daar dingen te zien 
in Virtual Reality (VR). Dan kan je dus echt allemaal dingen zien, die de ander 
niet ziet. 
 
Vraag: Wie kan vertellen wat VR is? Heeft iemand al eens iets gezien in VR? 
 
Vertel: De naam ‘Walk-in worlds’ is de naam van de tentoonstelling. Het 
betekent ‘werelden waar je in kan lopen’. De kunstenaar, Abner Preis, heeft 
allemaal mensen gefilmd die vertellen over hun wereld. Die filmpjes gaan we in 
Tetem bekijken met Virtual Reality. 
 
Toon afbeelding 2 
Bekijk het filmpje van SchoolTV over VR in de klas: 
https://www.schooltv.nl/video/virtual-reality-in-de-klas-leren-met-een-3d-
bril/#q=%22virtual%20reality%22 
 
Vraag:  

 Waarvoor wordt VR hier gebruikt? 

 Hoe zou jij het vinden om VR te gebruiken op school? Of vind je dat 
meer iets voor thuis? 

 Zitten er ook nadelen aan het gebruiken van VR in de klas? (je kan 
elkaar niet meer zien, je praat minder met elkaar, juf/meester kan niet 
zien waar je mee bezig bent) 

 
Toon afbeelding 3 
Bekijk het filmpje van SchoolTV over VR in ziekenhuis: 
https://www.schooltv.nl/video/met-een-vr-bril-in-het-ziekenhuis-als-
voorbereiding-op-een-operatie/ 
 
Vraag:  

 Waarvoor wordt VR hier gebruikt? 

 Zou je het zelf ook fijn vinden vooraf je operatie te zien met VR? 

 Kan je nog meer dingen bedenken waarvoor je VR zou kunnen 
gebruiken in het ziekenhuis? 

Opdracht Vorm in de klas groepjes van drie of vier kinderen. 
 

https://www.schooltv.nl/video/virtual-reality-in-de-klas-leren-met-een-3d-bril/#q=%22virtual%20reality%22
https://www.schooltv.nl/video/virtual-reality-in-de-klas-leren-met-een-3d-bril/#q=%22virtual%20reality%22
https://www.schooltv.nl/video/met-een-vr-bril-in-het-ziekenhuis-als-voorbereiding-op-een-operatie/
https://www.schooltv.nl/video/met-een-vr-bril-in-het-ziekenhuis-als-voorbereiding-op-een-operatie/


Jullie krijgen de volgende opdracht: bedenk hoe je VR zou kunnen inzetten op 
de volgende momenten: 

 In het ziekenhuis? 

 Bij de politie? 

 Bij de kleuters? 

 In een verzorgingstehuis voor ouderen? 

 Als je kleren gaat kopen? 

 Als kunstenaar? 

 Bij voetbal? 

 In de bioscoop? 

 Op vakantie? 

 In een museum? 

 Bij het inrichten van je huis? 

 Als je mode ontwerpt? 
 
Toon afbeelding 4 en verdeel de onderwerpen over de groepjes. Als een 
groepje zelf een ander idee heeft, mag dat natuurlijk ook. 
 
Als je een onderwerp hebt, ga je eerst nadenken: op welke manieren kan je VR 
gebruiken? Schrijf al jullie ideeën op en ontwerp samen een poster waarop 
mensen jouw idee kunnen herkennen. Gebruik hierbij een tekenmateriaal naar 
keuze. 
 
Let extra goed op de volgende dingen bij het ontwerpen van je poster: 

 Welke kleuren gebruiken jullie? Vrolijke kleuren, of juist niet? 

 Let op de indeling van jullie poster: laat genoeg ruimte over voor tekst 

 Wat voor soort letters gebruik je? 

Reflectie Hang de posters op in het lokaal of laat de groepjes hun posters met ideeën 
presenteren voor de klas. 
Vraag: 

 Wat is jullie idee voor een toepassing VR? 

 Kan je het idee van dit groepje goed terugzien in hun poster? 

 Welke poster vind je goed gelukt? Waarom? 

 Wat heb je vandaag geleerd? 

 Wat was er lastig vandaag? 

 Denk je dat wat hier bedacht is, echt gebruik gaat worden? Waarom 
denk je van wel of niet? 

 
Vertel: 
Vandaag hebben we veel toepassingen van VR gezien en deze ook zelf 
bedacht. Binnenkort zien we bij Tetem hoe VR gebruikt kan worden voor kunst, 
en hoe je met VR een verhaal kan vertellen. 

Opruimen Leg alle spullen terug waar het hoort. 

 


