Als leren je lief is

Hoe reageer je als leerling als
je wordt aangespoord om mee
te doen aan een vechtpartij?

Omgaan met groepsdruk?
Bekijk het eens door een VR-bril!
Leerlingen uit het vso hebben vaak moeite om zich situaties levendig voor te stellen. Met de VR-film
die CED-Groep maakte samen met bureau Halt haal je de praktijk in de klas.
Vier Rotterdamse vso pilotscholen hielpen mee met de ontwikkeling van de film. De pilot vond plaats
op hun school.
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‘Dit komt echt binnen. Dit is zo realistisch. Dit project sluit heel goed
aan bij onze doelgroep. We zetten dit soort films in om onze leerlingen
voor te bereiden op praktijk-situaties. Bijvoorbeeld ter voorbereiding
op de dagbesteding. Met de VR-technologie kunnen we de leerlingen
al kennis laten maken, terwijl ze gewoon op school zitten. En je kunt
het zo vaak doen als er behoefte aan is. Het is een mooie aanvulling .’
Tom Stoute van vso Herenwaard

Training VR-bril; omgaan met groepsdruk
Wil je als school alles uit de VR-film halen? Wil je op een vernieuwende manier werken aan hoe je als leerling
om kunt gaan met groepsdruk? Geef je dan op voor de training: Omgaan met groepsdruk?
Wat mag je van deze training verwachten:
• een teamtraining van 2,5 uur.
• bespreken van het onderwerp ‘Groepsdruk’ binnen het onderwijs.
• uitleg over hoe de VR-film ingezet kan worden in het onderwijsprogramma.
• uitleg over de werking van de VR-bril.
• gezamenlijke bespreking van de film ‘Groepsdruk’. Hiervoor nemen we als CED-Groep nog extra brillen mee
(max 3), zodat de film in groepjes bekeken kan worden.
• uitleg over hoe de didactische handreiking bij groepsdruk ingezet kan worden. Na afloop ontvang je deze
handreiking uiteraard ook digitaal.
• bespreking van enkele andere relevante didactische VR-apps. Deze apps kun je als school daarna zelf
installeren, want één VR-bril is na deze training van jullie!
• helpdeskfunctie vanuit Nextlook bij problemen met de VR-bril.

De film, die gaat over het omgaan met groepsdruk, is gemaakt met een financiële bijdrage vanuit
CityLab010 van de gemeente Rotterdam.

Meer weten?
www.cedgroep.nl/vrfilm
Mail voor meer informatie naar Tim Micklinghoff, t.micklinghoff@cedgroep.nl.
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