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Lesfiche VR – Titans of Space 

 

Waarvoor dient deze app?  

Met de app ‘Titans of Space’ maak je een reis door de ruimte. De app 

geeft een groot gevoel van aanwezigheid in de ruimte. De leerlingen kunnen 

vooral ervaren en observeren maar tijdens de rondreis krijgen ze ook uitleg over 

de verschillende planeten, hun manen en enkele sterren. Er is ondertussen ook 

een nieuwe versie verschenen ‘Titans of Space plus’ (nog betere kwaliteit). 

Het is dan ook bruikbaar bij verschillende vakken: 

- Basis onderwijs:  3de graad Wereldoriëntatie (verkennen van de ruimte) 

- Secundair onderwijs: 3de graad (verdiepen) Aardrijkskunde - 

Natuurwetenschappen 

 

Benodigde materialen: 

Titans of Space (Nederlands):  

Hardware/software Verbruikersmateriaal 

VR brillen – Oculus Quest  

Of Cardboard (met gsm) 

Werkbundels 

(Oculus Go) controllers Potloden – materiaal om te schetsen 

Wifi netwerk – niet vereist  

 

Titans of Space Plus (nog geen Nederlandstalige versie): 

Hardware/software Verbruikersmateriaal 

VR brillen – Oculus Quest of Oculus Rift Werkbundels 

Sterk Wifi netwerk Potloden – materiaal om te schetsen 

Sterke computers  

USB-kabel om te verbinden met 

computer 

 

 

Lokaal/ruimte:  

Voorzie een lokaal met voldoende bewegingsruimte, voldoende stopcontacten en 

een sterk Wifi netwerk. 
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Doelgroep:  

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

van wat je ermee wilt doen. 

 

Eindtermen: 

Basisonderwijs 

Eindtermen 1.13 De leerlingen kunnen tonen hoe de aarde om de 

eigen as draait, welk gevolg dit heeft voor het dag- en 

nachtritme in de eigen omgeving en hoe de aarde, de zon 

en de maan ten opzichte van elkaar bewegen. 

 

Secundair onderwijs 

Eindtermen 

3de graad ASO 

Aardrijkskunde 

4. De leerlingen kunnen bewegingen in het zonnestelsel en 

de gevolgen ervan op aarde aangeven. 

3de graad KSO –

TSO 

Aardrijkskunde 

3. De plaats van de aarde binnen het heelal aangeven en 

de gevolgen van de bewegingen van de aarde rond haar as 

en rond de zon beschrijven. 
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Stap 1: De voorbereiding 

 

Titans of Space: 

Download de app op je gsm. 

Plaats de app in de Google Cardboard of andere eenvoudige VR-bril waar je de 

gsm moet in plaatsen. 

Indien je controllers hebt, sluit je deze aan. 

 

Titans of Space Plus: 

Oculus Quest klaarzetten: 

- Download de Oculus-app op je mobiele apparaat (iPhone of Android-

telefoon). 

- Maak draadloos verbinding tussen je headset en het mobiele apparaat om 

te configureren en in VR te kunnen werken. 

- Download de app Titans of Space (Plus) 

- Open Oculus Home Library en open de app 
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Stap 2: Wegwijs in de app 

 

Voor meer informatie kan je naar de website gaan https://titansofspacevr.com/ 

Wanneer je de app voor de eerste keer start, krijg je een inleidende tutorial die 

je meer uitleg geeft over hoe de app in elkaar zit. 

 

1. Titans of Space 

 

De besturing van de app werkt heel eenvoudig wanneer je werkt met een Google 

Cardboard. Een controller is niet per sé nodig. Door middel van het gericht kijken 

naar de knoppen, kan je de app besturen.  

De i-knop geeft je meer informatie over het zichtbare object. De informatie 

verschijnt in je dashboard. Wanneer je klaar bent met lezen, kijk je gericht naar 

de knop ‘Ready’.  

De play-knop zorgt ervoor dat je verder gaat in je vlucht. 

 

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om met een controller de app te besturen. Het is 

dan de bedoeling dat je de controller richt op hetgeen je wilt zien/doen. 

   

https://titansofspacevr.com/
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2. Titans of Space Plus 

 

Titans of Space Plus heeft iets meer opties en kan best bestuurd worden aan de 

hand van een Oculus Quest. 

Wanneer de app start, kan je enkele opties kiezen:  

- Lengte: Het is mogelijk om een korte of een lange toer te kiezen. 

Daarnaast is het ook mogelijk om de leerlingen echt een bepaalde richting 

uit te sturen. 

- Comfort: Je kan kiezen om al zittend of al staand te werken. Daarnaast 

kan je ook de bewegingsgevoeligheid aanpassen. 

- Interacties 

 

 

Er is nog steeds een informatie-knop (links van het scherm) voor bijkomende 

informatie over het zichtbare object en een play-knop (rechts van het scherm) 

om de reis verder te zetten. 

De toer begint met de aarde zichtbaar 

voor je. De maan draait rond de aarde 

waardoor je op een bepaald moment 

schaduw opmerkt. Door rond te kijken, 

wordt ook de zon zichtbaar. 
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Stap 3: Aan de slag 

 

Werkvorm: individueel of per 2 

 

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. 

 

Hieronder vind je een opsomming van mogelijke vragen. Naargelang de leeftijd 

van de leerlingen en het doel van je les kan je een selectie maken. 

- Wat is een astronaut? Wat is de belangrijkste taak van een astronaut in de 

ruimte? 

- Hoeveel planeten tel je? 

- Welke planeet ligt het dichtst bij de zon? Welke het verst? Geef de namen 

in volgorde, te beginnen van bij de zon. 

- Waarom hebben de verschillende planeten een verschillende kleur? 

- Hoe komt Mars aan zijn rode kleur? 

- Wat is de grote vlek op de planeet Jupiter? 

- Bekijk de planeet Saturnus. Wat heeft Saturnus dat de andere planeten 

niet hebben? Leg uit. 

- Hebben alle planeten een maan? Hoeveel manen heeft elke planeet? 

- Hoe komen we aan een dag- en nachtritme op aarde? 

- Hoe bewegen de planeten rond de zon? Wat voor vorm beschrijft deze 

baan om de zon? 

- Hoe komt het dat we denken dat de maan licht geeft? 

- Wat is een ster? 

- … 

 

Andere mogelijke opdrachten: 

- Maak een schets van de planeet Saturnus. 

- Ontwerp een logo voor je ruimtemissie. 

- Maak het planetenstelsel na uit papier, karton, plastic… 

- Vul onderstaand schema aan. 
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- Doe een klasgesprek (filosoferen): Zou je graag eens naar de ruimte 

vliegen? Waarom wel of waarom niet? Wie of wat zou je zeker meenemen 

tijdens je ruimtereis? Is er leven op andere planeten of elders? 

- STEM-opdracht: Ontwerp zelf een raket die gelanceerd kan worden 

(Inspiratie nodig? Denk aan een luciferraket of een waterraket). 

 

Tips ter uitbreiding: 

 

• Marslanding: Laat de leerlingen met een VR- bril kijken naar het 360° 

filmpje ‘Airbus VR experience – Mars 360 Release’ (op Youtube). Je kan 

verder een filosofisch gesprek voeren over de mogelijkheid van leven op 

Mars of het feit dat de leerlingen ooit een ruimtereis naar Mars zouden 

willen maken. Dit kan je koppelen aan de huidige gebeurtenissen rond de 

verkenner die op Mars geland is.  

• Een lancering beleven: De app ‘A time in space’ is gratis. Diegene die de 

VR-bril op heeft, wordt als het ware gelanceerd in de ruimte.  

 

Nog enkele didactische tips:  

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

Cardboard) beschikt, kan je dit lesonderdeel integreren in een hoekenwerk 

over ons zonnestelsel en de ruimte. Maak de groepjes niet te groot zodat 

iedereen zeker voldoende tijd heeft om de VR-bril op te zetten.  
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• Wanneer je over één of enkele Oculus Quest VR- brillen beschikt, kan je 

opteren om Titans of Space Plus te gebruiken. Denk er wel aan dat hier 

voorlopig nog geen Nederlandstalige versie van bestaat. 

• 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 
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