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Lesfiche VR: empathie creëren  

Clouds over Sidra 

 

 

Om empathie te creëren kan virtual reality worden ingezet voor 

gedragsontwikkeling, sociale interactie en het bespreken van sociale 

vraagstukken (Leren met AR/VR, van Ast M. & all).  

Een groot voordeel van deze vorm van VR is dat moeilijkere thema’s gepaard 

gaan met een beetje amusement. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit wel 

degelijk werkt voor gedragsontwikkeling en empathie. Empathie komt vooral aan 

bod bij sociale vraagstukken die je kan beleven via 360°-video’s. 

Een bijkomend voordeel is dat je tot een persoonlijke reflectie komt maar ook tot 

besef dat er een ander perspectief is.  

 

Wat is het doel?  

Verenigde Naties hebben deze 360°- video in eerste instantie gemaakt om 

mensen te sensibiliseren en partnerschappen te zoeken om in kwetsbare 

gemeenschappen meer veerkracht op te bouwen. 

Men creëert meer empathie en nieuwe perspectieven in verband met mensen die 

leven in kwetsbare omstandigheden. Het is een manier om kinderen, jongeren en 

volwassenen te laten ervaren hoe het leven in een vluchtelingenkamp is. 

Deze VR- beleving kan bij verschillende vakken aan bod komen, zowel in het 

basisonderwijs als in het secundair onderwijs.  

- Basis onderwijs: 3de graad Wereldoriëntatie of godsdienst (Engelstalig 

maar ondertitels in het Nederlands zijn mogelijk) 

- Secundair onderwijs: in een richting humane wetenschappen, 

maatschappijleer maar ook bij godsdienst en eventueel bij aardrijkskunde 

of biologie (klimaatvluchtelingen). 
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Benodigde materialen: 

Hardware/software Verbruikersmateriaal 

VR brillen –Oculus of andere 

eenvoudige VR-brillen 

Werkblad of bundel 

Wifi netwerk  

Gsm (wanneer je met Google 

Cardboard werkt) 

 

 

Lokaal/ruimte:  

Bij deze vorm van VR kunnen de leerlingen op hun eigen stoel blijven zitten. Het 

is wel aangewezen dat ze een beetje kunnen ronddraaien en rondom zich kunnen 

kijken. 

 

Doelgroep:  

Deze VR-applicatie kan voor verschillende leeftijden gebruikt worden, afhankelijk 

van wat je ermee wilt doen. 

 

Eindtermen: 

Basisonderwijs 

Eindtermen 

Mens en 

maatschappij 

1.1 De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, 

eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 

waarderingen spontaan uit. 

2.4 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over 

de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk 

verdeeld is. 

2.11 De leerlingen kunnen illustreren dat arbeidsmigratie en 

het probleem van vluchtelingen een rol hebben gespeeld bij 

de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving. 

2.15 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze 

internationale organisaties ernaar streven om het welzijn 

en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

+ nog specifieke eindtermen naargelang de klemtonen die 

gelegd worden tijdens de activiteiten. 
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Secundair onderwijs 

Eindtermen 

1ste graad  7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over 

maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met 

betrouwbare informatie en geldige argumenten. 

7.17 De leerlingen lichten het belang van mensen-en 

kinderrechten toe. 

9.6 De leerlingen onderzoeken ruimtelijke effecten van 

veranderingen in landschappen op de mens en zijn 

leefomgeving. 

2de en 3de graad specifieke eindtermen naargelang de klemtonen die gelegd 

worden tijdens de activiteiten. 
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Stap 1: De voorbereiding 

 

Mogelijkheid 1: 

- Download de app ‘YouTube’ op je gsm of de headset van Oculus. 

- Zoek de film ‘Clouds over Sidra’. Hieronder vind je ook de weblink. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUosdCQsMkM 

- De film is Engelstalig maar je kan de ondertitels aanpassen. Ga hiervoor 

rechts onderaan naar ‘instellingen’. 

 

- Start de video. 

- Klik op het VR- icoontje . 

 

Mogelijkheid 2:  

- Download de app ‘Within’ (gratis download op http://www.with.in ) 

- Zoek de film ‘Clouds over Sidra’.  

- Ook hier kan je de taal en de ondertitels aanpassen. 

- De film start normaal meteen in VR-modus. 

 

Wanneer je leerlingen hun eigen smartphone laat gebruiken, is het aangewezen 

om hen thuis de app al te laten downloaden. Zo kan je in de les sneller aan de 

slag. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mUosdCQsMkM
http://www.with.in/
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Stap 2: Aan de slag 

 

Werkvorm: individueel of per 2 en een klasgesprek. 

Duur: filmpje ± 8’ (per 2 dus 16’) + opdracht + klasgesprek 

 

Wanneer je voor duo-werk kiest, is het perfect mogelijk om leerlingen samen een 

werkblad te laten invullen. De leerlingen wisselen elkaar af om zo een antwoord 

te kunnen formuleren op de vragen. 

 

Klasgesprek: 

Vertel dat ze in virtual reality zullen ervaren hoe het leven van een jong meisje 

in een vluchtelingenkamp is. 

Mogelijke vragen vooraf: 

- Wat verwacht je te zullen zien in VR? 

- Hoe zal Sidra’s leven eruit zien?  

- Veel mensen zijn tijdens de oorlog gevlucht naar een buurland. Behalve 

oorlog zijn er ook andere redenen dat mensen vluchten. Welke andere 

redenen ken je? 

- Wanneer zou jij met je familie het huis ontvluchten? 

- Wat betekent het om vluchteling te zijn? 

Geef de leerlingen enkele instructies voor het verdere verloop. 

 

VR-ervaring en opdracht: 

De leerlingen bekijken per 2 de 360°-video.  

Ze vullen zo het werkblad in. Dit zijn mogelijke vragen. Naargelang de leeftijd en 

het vakgebied kunnen vragen veranderd en toegevoegd worden. Je kan hen ook 

nog andere informatiebronnen laten raadplegen (websites, krantenartikelen…) 
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Werkblad ‘Clouds over Sidra’ 

 

Zet de VR-bril op en breng een bezoek aan een vluchtelingenkamp.  Een 12-jarig 

meisje, Sidra, vertelt over haar familie en neemt je mee door het kamp waar ze 

woont. 

Kijk goed rond je en beantwoord de volgende vragen. Om sommige vragen te 

beantwoorden, zal je nog extra informatie moeten opzoeken. 

 

Gegevens van het vluchtelingenkamp 

1. Wat is de naam van het vluchtelingenkamp?  ________________________ 

 

2. Waar ligt dit vluchtelingenkamp?  __________________________________ 

 

3. Hoeveel vluchtelingen wonen er in dit kamp? __________________________ 

 

Het leven van Sidra 

4. Uit welk land is Sidra met haar familie gevlucht?_______________________ 

 

5. Beschrijf de plaats waar Sidra slaapt. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

6. Wat doen de jongens en de meisjes in hun vrije tijd? 

 

Jongens:_______________________________________________________ 

 

Meisjes: _______________________________________________________ 
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7. Sidra kan gelukkig naar school gaan. Veel kinderen doen dit niet. Waarom 

niet? Wat kunnen de negatieve gevolgen zijn voor kinderen wanneer ze een 

langere tijd niet naar school gaan? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Hulp 

8. Welke bekende organisaties bieden hulp in vluchtelingenkampen? 

 

______________________________________________________________ 

 

9. Welke voorzieningen zijn er allemaal in het vluchtelingenkamp? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

10.Op welke manier zouden jullie kunnen helpen? Bedenk per 2 enkele zaken die 

je zou kunnen doen. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

  



8 
 

An Serneels Onderzoeksproject VR in het onderwijs ©Thomas More 

 

Klasgesprek: 

Voorzie voldoende tijd om ervaringen en gevoelens uit te wisselen. 

Mogelijke vragen: 

- Welke gelijkenissen merk je tussen Sidra en jezelf? 

- Wat heb je niet gezien in het verhaal van Sidra? 

- Hoe voel je je bij deze ervaring? 

- De oorlog in Syrië houdt nog steeds aan. Hierdoor kunnen veel mensen 

niet terug en verblijven ze reeds een langere tijd in een 

vluchtelingenkamp. Het kamp van Sidra is ondertussen uitgegroeid tot een 

stad. Wat is volgens jullie het verschil tussen een stad en een tijdelijk 

kamp? 

- Ken je iemand die uit Syrië is gevlucht? Hoe komen vluchtelingen 

uiteindelijk in Europa of in België terecht? 

- Waar gaat de oorlog in Syrië over?  

- … 

 

Stap 3: Extra 

 

Er zijn zeker nog mogelijkheden om deze les nog rijker te maken. 

• In plaats van meteen de 360°-video over Sidra te tonen, zou je eerst de 

360°- video ‘Welcome to Aleppo’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=Nxxb_7wzvJI). Dit is een zeer kort 

fragment (3’) waarbij je een rondleiding krijgt in de stad Aleppo. Het 

vertrekt vanuit het standpunt van een meisje dat ooit in Aleppo heeft 

gewoond. 

Mogelijke vragen: 

o Hoe zou jij je voelen, moest je opgroeien in Aleppo? 

o Hoe zou Aleppo eruit gezien hebben voor de oorlog? 

 

• Reflectie: Elk conflict of probleem heeft wortels (oorzaken) en taken 

(effecten). Het is zoals een boom. Het begrijpen van deze oorzaken en 

effecten kan je helpen om oplossingen te gaan identificeren. 

Laat leerlingen in een groepje nadenken over een conflict dat ze hebben 

gezien (‘Clouds over Sidra’ of ‘Welcome to Aleppo’). Dit schrijven ze in de 

https://www.youtube.com/watch?v=Nxxb_7wzvJI
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stam. Vervolgens zoeken ze naar oorzaken en gevolgen en vullen dit aan 

respectievelijk bij de wortels en de takken. 

 

 

 

• Dit stukje gaat over mensen die vluchten omwille van oorlog. Er zijn ook 

mensen die vluchten omwille van klimaat of economie. Op de app ‘Within’ 

kan je ook 360°-video’s terug vinden over de gevolgen van 

klimaatveranderingen.  

‘This is climate change: Famine’ → https://www.with.in/watch/this-is-

climate-change-famine 

https://www.with.in/watch/this-is-climate-change-famine
https://www.with.in/watch/this-is-climate-change-famine
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‘Zo zorgt klimaatverandering voor veel meer vluchtelingen’ → 

https://www.youtube.com/watch?v=HxKbKcPefRU (geen 360°-video maar 

het geeft meer uitleg) 

 

• Het is ook mogelijk om de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de 

universele mensenrechten te betrekken bij deze les. 

 

Nog enkele didactische tips:  

• Lager onderwijs: Indien je over onvoldoende VR-brillen (Google 

Cardboard) beschikt, kan je dit lesonderdeel integreren in een 

hoekenwerk. Maak de groepjes niet te groot zodat iedereen zeker 

voldoende tijd heeft om de VR-bril op te zetten.  

• Secundair onderwijs: Geef leerlingen de kans om zelf op onderzoek uit te 

gaan. Bied verschillende informatiebronnen aan waaronder ook de VR-

applicatie. Zorg dat er een rotatiesysteem is en dat iedereen de ervaring 

kan opdoen. 

 

Bronnen 

 

Film Clouds over Didra, https://www.youtube.com/watch?v=mUosdCQsMkM, 

geraadpleegd op 30 juni 2020 

 

Film ‘Welcome to Aleppo’, https://www.youtube.com/watch?v=Nxxb_7wzvJI, 

geraadpleegd op 30 juni 2020   

 

Vlaams ministerie van onderwijs, www.onderwijsdoelen.be, geraadpleegd op 30 

juni 2020 

 

A Globall Nomads Group Curriculum, Understanding the Syrian crisis through 

virtual reality, http://gngvrlab.brandcast.com/curriculum-syriancrisis-4-print.pdf, 

geraadpleegd op 30 juni 2020 

 

UNVR, Syrian Refugee crisis – Clouds over Sidra, 

http://unvr.sdgactioncampaign.org/cloudsoversidra/#.Xy6udp4zbIU, 

geraadpleegd op 1 juli 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=HxKbKcPefRU
https://www.youtube.com/watch?v=mUosdCQsMkM
https://www.youtube.com/watch?v=Nxxb_7wzvJI
http://www.onderwijsdoelen.be/
http://gngvrlab.brandcast.com/curriculum-syriancrisis-4-print.pdf
http://unvr.sdgactioncampaign.org/cloudsoversidra/#.Xy6udp4zbIU

