
Identikit

Onderzoeksvraag: Heeft een immersieve omgeving en de mogelijkheid om met die 
omgeving te interageren een impact op leren?

Aanpak: 3 lesmethoden vergeleken om montage aan te leren.

1. Pretest: kennistest op papier

2. Training in drie condities:

•	 PowerPoint presentatie: een volledige passieve beleving

•	 360° video VR: in opnames van levensechte omgeving zelf materiaal 
selecteren door de blik op objecten te richten.

•	 Volledig virtuele geanimeerde garage: met controllers objecten echt 
vastpakken en virtueel (vereenvoudigd) monteren.

3. Posttest: zelfde doel en complexiteit als de pretest

84 studenten werden op toeval toegewezen aan 1 lesmethode.

Wat hebben we onderzocht?

Wat is de conclusie?

We kunnen niet zomaar stellen dat het gebruik virtual reality tot betere 
leerresultaten leidt. De technologie biedt wel meer mogelijkheden voor een 
grotere betrokkenheid bij de lesinhoud, vermoedelijk  door de mogelijkheden 
tot interactie. Vooral wie betrokken is tijdens een geanimeerde VR-training en 
de kansen benut, behaalt vervolgens ook betere resultaten

Pilootstudie 
Motorblok Montage

•	 Geen verschil tussen condities op de kennistest. 

•	 Meer ervaren realisme bij 360° video, grotere betrokkenheid in geanimeerde VR.

•	 Wie bij geanimeerde VR sterk betrokken was, behaalde wel betere resultaten.

•	 Is het verrassend dat immersie en interactie toevoegen niet automatisch leidt tot 
betere resultaten? 

 ° Niet als je technologie en haar mogelijkheden beschouwt als middel tot een 
doel.

 ° Huidig doel was de prestatie op een kennistest. Immersieve technologie 
speelt daar niet noodzakelijk beter op in dan een PowerPoint presentatie. 

 ° Bij ander doel, bijvoorbeeld montage effectief uitvoeren, waren resultaten 
mogelijk anders. 

Wat zijn de resultaten?

Pilootstudie 
Motorblok Montage

•	 Potentieel van 360° video en 
virtual reality (VR) om procedurele 
vaardigheden aan te leren, meer 
bepaald het monteren van een 
motorblok. 

•	 360° video VR: gecapteerd met 
een insta360pro, vormgegeven in 
Wonda VR, ervaren door middel 
van een Oculus Go headset, 
kostprijs bij benadering € 10 000.

•	 Geanimeerde VR omgeving: 
gebouwd met Unity ervaren door 
middel van een high-end PC met 
Vive headset



Identikit

Onderzoeksvraag: Krijg je via een AR-training meer inzicht in hoe de juiste technologische 
schakelingen te maken? Heeft de vorm van feedback (visueel of audiovisueel) een impact op het 
leerrendement?

Aanpak: 3 lesmethoden vergeleken om montage aan te leren.

1. De deelnemers gebruiken een fysiek schakelbord om te oefenen, te experimenteren

2. Pretest: de deelnemers krijgen maximaal 5 minuten om de juiste technische schakelingen te 
maken 

3. Training:  de deelnemers krijgen visuele feedback die aangeeft of een gemaakte schakeling op 
het schakelbord al dan niet klopt en ze kunnen hints vragen om zo te zien welke schakeling ze 
moeten maken. In een tweede conditie kregen de deelnemers bijkomende, maar inhoudelijk 
identieke, audio-ondersteuning.

4. Posttest: oefening met dezelfde complexiteit als pretest en maximaal 5 minuten

31 participanten namen deel en werden op toeval toegewezen aan 1 conditie.

Wat hebben we onderzocht?

Wat is de conclusie?

•	 De procedurele AR-training werkt. De deelnemers leren effectief de juiste technologische 
schakelingen te maken en ze doen dit ook sneller na de training. 

•	 De toevoeging van audio-feedback had geen impact op de effectiviteit van de training.  

•	 De resultaten tonen het belang van objectief meten van prestaties. De eigen inschatting van 
wat men heeft geleerd zegt immers niets over de werkelijke verbetering, over hoeveel beter 
en sneller men werkelijk is geworden na de training.

•	 De	deelnemers	maakten	na	de	training	significant	minder	fouten,	waren	ze	beter	in	staat	om	de	
juiste technische schakelingen te maken en waren ze sneller (pretest gemiddeld 4 min 50 sec, 
posttest gemiddeld 3 min 18 seconden)

•	 De toevoeging van bijkomende audio-feedback had geen effect. Het had noch een positieve, 
noch een negatieve impact op de effectiviteit van de training.

•	 Het subjectief gevoel van leren (= in welke mate dacht de deelnemer dat hij beter was geworden) 
voorspelde niet de werkelijke vooruitgang van de deelnemer. Deelnemers kunnen hun eigen 
vorderingen dus niet goed inschatten.

•	 Uit de resultaten bleek geen impact van de gebruikersevaring op de prestatie van de 
deelnemers.

•	 De deelnemers vonden de training niet echt betrouwbaar, in die zin dat ze niet altijd het gevoel 
hadden dat de toepassing voldoende ondersteunend en voorspelbaar was. Ze hadden niet altijd 
het gevoel dat ze volledig in controle waren over hun interactie met de AR-toepassing. 

•	 Verder hadden de deelnemers een positief beeld van de toepassing  vonden het makkelijk om 
de	toepassing	te	leren	gebruiken	en	vonden	ze	de	training	praktisch,	efficiënt	en	motiverend.

Wat zijn de resultaten?

•	 Potentieel van augmented 
reality (AR) voor het 
aanleren van procedurele 
vaardigheden, meer 
specifiek	het	aanleren	van	
technologische schakelingen

•	 AR: gebouwd met Vuforia

•	 De training kan worden 
ervaren via een tablet met 
Android, versie 9 of hoger

Pilootstudie 
Procedurele 
Vaardigheden

Pilootstudie 
Procedurele 
Vaardigheden



Identikit

Onderzoeksvraag: Kan een interactieve 360° training winkelbedienden 
leren omgaan met moeilijke klantensituaties? Zorgt 360° video voor genoeg 
immersie zodat de cursist zich echt kan inleven in de situatie.

Aanpak: 

1. We hebben samen met het trainingsteam van Colruyt dat deze training 
normaal geeft aan de hand van rollenspelen, twee scenario’s uitgewerkt.

2. Twee acteurs hebben voor die twee scenario’s verschillende mogelijke 
reacties gespeeld, gaande van tevreden over geïrriteerd tot kwaad.

3. Het was de bedoeling om de trainer nog een actieve rol te laten spelen 
bij de training. Het is hij die in functie van de reactie van de cursist kiest 
welk fragment de cursist vervolgens te zien krijgt. 

4. De andere cursisten kunnen meevolgen op een apart scherm. 

5. We wilden met deze piloot ook bekijken in hoeverre rollenspelen kunnen 
‘gespeeld’ worden zonder een acteur, trainer of collega, maar alleen met 
vooraf opgenomen beelden.

Wat hebben we onderzocht?

Pilootstudie 
Empathie

•	 De hele opzet op zich werkt vlot, het Genie platform kan perfect de 
scenario’s aan die we hebben uitgewerkt.

•	 Helaas hebben we wegens de Covid-19-maatregelen geen testen kunnen 
doen met trainers en winkelpersoneel om te kunnen evalueren wat zij van 
de training vinden. 

Wat zijn de resultaten?

•	 Potentieel van 360° virtual reality (VR) 
om empathie aan te leren in moeilijke 
klantensituaties

•	 360° VR: gecapteerd met ?, 
vormgegeven in ? en opgenomen 
in een demowinkel van Colruyt, in 
samenwerking met de trainers van 
Colruyt.

•	 De toepassing kan worden ervaren via het 
Genie XR platform van Soulmade. Dit is 
een combinatie van een kleine processor, 
een Pico VR bril en een laptop of tablet. 
De trainee zet de VR-bril op en ziet een 
eerste videofragment. Hij of zij reageert 
daarop en afhankelijk van deze reactie, 
kiest de trainer een nieuw fragment en zo 
verder.

Pilootstudie 
Empathie



Identikit

Onderzoeksvraag:  
Kan je via VR het correct en snel stapelen van dozen in een kar trainen? 

Aanpak:

1. De deelnemers starten de training met een tutorial om de basishandelingen te leren:  
een doos van de band nemen en in de kar plaatsen. 

2. Pretest. De dozen komen op de band aangerold en de deelnemers moeten deze zo snel 
mogelijk in zo min mogelijk karren laden en dit met zo min mogelijk fouten (op sommige 
dozen staat bv. een pijl die aangeeft wat de bovenkant van de doos moet zijn bij het 
stapelen)

3. Training (leren juist stapelen, herschikken van dozen, aandacht voor de pijlen, etc)

4. Posttest. Zelfde doel en complexiteit als de pre-test

23 participanten namen deel

Wat hebben we onderzocht?

Wat is de conclusie?

•	 De logistieke VR training werkt. De deelnemers leren effectief beter dozen stapelen in 
karren.	Ze	waren	efficiënter,	gebruikten	minder	karren	en	maakten	minder	fouten,	en	ze	
waren bijna dubbel zo snel na de training. 

•	 De resultaten tonen het belang van objectief meten van prestaties. De eigen inschatting 
van wat men heeft geleerd zegt immers niets over de werkelijke verbetering, over 
hoeveel beter en sneller men werkelijk is geworden na de training.

Pilootstudie 
Logistiek

•	 De	participanten	maakten	na	de	training	significant	minder	fouten	(pretest:	6	fouten,	posttest:	
0.8 fouten), waren ze bijna dubbel zo snel (pretest: 7min 20 sec, posttest: 4 min 4 sec), 
gebruikten ze gemiddeld in kar minder (pretest: 4,6, posttest: 3,7).

•	 Het subjectief gevoel van leren (= in welke mate dacht de deelnemer dat hij beter was 
geworden in het sneller en correcter stapelen) voorspelde niet de werkelijke vooruitgang van 
de deelnemer. Deelnemers kunnen hun eigen vorderingen dus niet goed inschatten

•	 De	mate	waarin	de	gebruiker	de	toepassing	innovatief	vond,	had	geen	significante	impact	op	
de prestatie

•	 De	mate	van	ervaren	immersie,	betrokkenheid	en	realisme	hadden	geen	significante	impact	
op de prestatie

•	 Voorgaande	ervaring	met	gaming	of	VR	had	geen	significante	impact	op	de	prestatie

•	 De deelnemers hadden een positief beeld van de toepassing  vonden het makkelijk om de 
toepassing	te	leren	gebruiken	en	vonden	de	training	praktisch,	efficiënt	en	motiverend.

Wat zijn de resultaten?

•	 Potentieel van virtual 
reality (VR) om het correct 
en snel stapelen van dozen 
in een kar aan te leren

•	 Animated VR: gebouwd 
met Unity 

•	 De toepassing kan worden 
ervaren via een PC-VR-
headset (gebouwd voor 
Oculus Rift S)

Pilootstudie 
Logistiek
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Onderzoeksvraag: Kan virtueel presenteren met automatische feedback over de 
paraverbale vaardigheden en kijkrichting presentatie-angst doen afnemen en paraverbale 
presentatievaardigheden en kijkgedrag tijdens de presentatie verbeteren?

Aanpak: 

1. Pretest: We maten presentatie-angst voor aanvang van de presentatie (via PRCS vragenlijst)

2. We hebben twee methodes met elkaar vergeleken. 

•	 De houding van het publiek blijft neutraal tijdens de presentatie

•	 De houding van het publiek past zich tijdens de presentatie aan aan de 
presentatievaardigheden van de presentator

De deelnemers werden ad random toegevoegd aan de neutrale of interactieve conditie

3. Training: De deelnemers presenteerden gedurende vijf minuten (neutrale of interactieve 
conditie VR conditie)

4. De deelnemers kregen automatisch gegeneerde tips om hun presentatievaardigheden te 
verbeteren

5. Posttest: De presentatie-angst werd opnieuw gemeten

6. Posttest: De deelnemer presenteerde opnieuw en dit in een omgeving die voor iedereen 
gelijk was (publiek reageert niet op presentatievaardigheden en het interesseniveau varieert 
over het publiek)

Er namen 10 participanten deel. Ze werden op toeval aan 1 conditie toegewezen.

Wat hebben we onderzocht?

Wat is de conclusie?

We hebben onvoldoende afnames gedaan om statistisch relevante conclusies te trekken, 
maar de deelnemers waren wel positief en zagen de meerwaarde in van de VR-toepassing om 
prestentatievaardigheden te trainen. 

•	 Er zijn slechts 10 afnames gebeurd waardoor het zeer moeilijk is om statistisch relevante 
resultaten te bekomen. De afnames zijn stopgezet omwille van de Covid-19-maatregelen. 

•	 Op basis van de 10 afnames vonden we geen verschil tussen de condities (interactief publik 
vs. neutraal publiek)

•	 Op	basis	van	de	10	afnames	was	er	geen	significante	daling	in	het	angstniveau,	noch	was	er	
een	significante	verbetering	van	de	presentatievaardigheden

•	 De deelnemers waren positief en gaven aan dat ze het een interessante ervaring vonden

•	 De deelnemers gaven aan dat ze konden inzien hoe deze toepassing een meerwaarde kan 
bieden binnen een cursus ‘leren presenteren’

Wat zijn de resultaten?

•	 Potentieel van 360° 
virtual reality (VR) voor het 
aanleren van paraverbale 
presentatievaardigheden 

•	 360° video webVR: gecapteerd 
met een insta360pro, 
vormgegeven in Wonda VR, 
stemanalyse via Winston 
analytics, deelnemers kunnen 
hun eigen PPT opladen in 
de virtuele omgeving en de 
kijkrichting wordt tijdens de 
presentatie ook geanalyseerd

•	 De toepassing kan worden 
ervaren via desktop of VR-
headset (3DoF)

Pilootstudie 
Presentatievaardigheden
Pilootstudie 
Presentatievaardigheden


