
360° VIDEO 3D-VR AR MR

Pilot eigen Tetra
•	 Voorbeeld

Presenteren, Empathie, Motorblok groep A
•	 https://www.youtube.com/watch?v=oRbmLBWdEoI

•	 https://www.recruitmenttech.com/this-is-how-	
walmart-uses-virtual-reality-to-hire-new-managers/

Logistiek, Motorblok groep B
•	 https://www.youtube.com/	

watch?v=QwjyyCXd514

•	 https://www.youtube.com/	
watch?v=dq2RSlslQcU

Procedurele
•	 https://www.youtube.com/	

watch?v=G5qnu15WOuU

•	 https://www.youtube.com/	
watch?v=RpXyagutoZg

•	 https://www.youtube.com/	
watch?v=1QFMPo5k6p0

Voordelen

•	 Zeer hoog realisme
•	 Snellere VR-productie
•	 Uitbreidbaar met eigen 360°-content  

(afhankelijk van architectuur module)
•	 Mogelijk om eigen content te maken  

(mits geschikte apparatuur)

•	 Onbeperkt aanpasbaar en uitbreidbaar
•	 Volledige speelvrijheid
•	 Alle scenario's zijn mogelijk  

(ook wat in realiteit onmogelijk is  
omwille van veiligheid of productie)

•	 Volledige interactie met 3D-objecten
•	 Krachtige, visuele feedback: je ziet 'live'  

wat er gebeurt afhankelijk van jouw acties

•	 Laagdrempelig inzetbaar  
(smartphone of tablet)

•	 User behoudt het contact met de  
omgeving 

•	 Objectherkenning: digitale 
beelden integreren met de 
omgeving

•	 User behoudt het contact  
met de omgeving 

Nadelen

•	 Achteraf bestaande videobeelden aanpassen kan 
niet:	video's	moeten	opnieuw	gefilmd	worden

•	 Interactie met 360°-content beperkt: via pop-up-
schermen	waarbij	keuzes	kunnen	worden	gemaakt	
(branching).

•	 Scenario's	zijn	beperkt:	je	kan	enkel	filmen	wat	echt	
kan qua veiligheid, organisatie en haalbaarheid

•	 Feedback	blijft	beperkt:	ook	hier	zie	je	enkel	wat	mo-
gelijk	is	qua	veiligheid,	organisatie	en	haalbaarheid

•	 Realisme is minder groot (computeranima-
tie),	tenzij	heel	high-end	uitgewerkt

•	 Ontwikkeling verloopt trager en meer kans 
op bugs

•	 Zelf	maken	van	content	is	moeilijk:	tools	
hebben	een	heel	hoge	leercurve;	tenzij	heel	
eenvoudige belevingen

•	 Geen objectherkenning of integratie 
met de omgeving: het digitale beeld 
komt bovenop elementen uit de 
omgeving

•	 Dure apparatuur (instapmodel 
vanaf €2.000) 

Collaborative learning •	 Niet mogelijk •	 Uitermate geschikt voor collaborative 
learning / design thinking •	 Mogelijk afhankelijk van ontwerp •	 Uitermate geschikt voor collabora-

tive learning / design thinking

Aangewezen voor 

•	 Creëren van bewustzijn
•	 Onbekende situaties laten ervaren
•	 Vormen van training waarbij 'live' interactie niet 

nodig is (reactie van omgeving door keuzemenu)
•	 Soft skills training (zonder real time feedback)

•	 Analyseren van installaties of modellen
•	 Procedurele vaardigheden trainen
•	 Vormen van training waarbij live interactie 

vereist is (omgeving reageert onmiddellijk  
op eigen acties)

•	 Hards skills training (met real time feedback)

•	 Assisted learning / learning on the spot
•	 Remote assistance
•	 Vormen van training waarbij 

objectherkenning niet vereist is: vaste 
opstelling, vaste procedure

•	 Assisted learning /  
learning on the spot

•	 Remote assistance
•	 Vormen van training waarbij 

objectherkenning vereist is: vaste 
opstelling, vaste procedure

Software •	 Uptale, Wonda, BrioVR, CenarioVR, •	 Unity, Unreal •	 Vuforia

Hardware •	 Alle VR-headsets, meestal is 3Dof voldoende  
(Oculus Go)

•	 Alle VR-headsets, hier is 6Dof vaak een 
meerwaarde (Oculus Quest)

•	 Smartphone of tablet die AR  
ondersteunen (Apple: ARkit; Android: 
ARcore)

•	 AR-smartglasses (handsfree):  
Vuzix; iriStick, Nreal

•	 Hololens, Magic Leap

Decision tree


