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Lesfiche VR – VirtualSpeech 

 

Waarvoor dient deze app?  

VirtualSpeech is een virtual reality ervaring waarbij leerlingen 

kunnen oefenen op enkele sociale vaardigheden. Het gaat dan 

vooral over het oefenen van sociale vaardigheden wanneer ze 

iets moeten vertellen voor de klas of de aula. Denk maar aan leerlingen die angst 

hebben om een spreekbeurt of speech te houden voor de klas. Met deze app 

komen allerlei presentatievaardigheden aan bod in een virtuele omgeving 

(spreekbeurten, job interviews, netwerkevenementen…). Leerlingen kunnen 

individueel in een veilige omgeving oefenen en krijgen hands on feedback. De 

leerkracht kan dit ook opvolgen. 

 

Benodigde materialen: 

Hardware/software Verbruikersmateriaal 

VR headset – Oculus Quest / 

Oculus Quest controllers  

USB-kabel om te verbinden met 

computer  

 

Sterke computers  

Sterk Wifi netwerk  

 

Lokaal/ruimte:  

Voorzie een lokaal met voldoende bewegingsruimte, voldoende stopcontacten en 

een sterk Wifi netwerk. 

 

Doelgroep:  

Aangezien de VR-applicatie in het Engels is, zal deze vooral in de 2de en 3de graad 

secundair onderwijs of hoger onderwijs gebruikt kunnen worden. 

 

  



2 
 

An Serneels Onderzoeksproject VR in het onderwijs ©Thomas More 

 

Eindtermen: 

Secundair onderwijs 

Eindtermen 

2de graad (Stam) 1 De leerlingen brengen belangrijke elementen van 

communicatief handelen in praktijk. 

2de graad ASO 

(Moderne vreemde talen 

Frans-Engels) 

25 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën 

toe. 

- Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze 

niet alles kunnen uitdrukken 

- Het spreekdoel bepalen en hun taalgedrag er op 

afstemmen 

- Een spreekplan opstellen 

- Gebruik maken van non-verbaal gedrag 

- Gebruik maken van ondersteunend visueel en 

auditief materiaal 

Ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte 

boodschap overbrengen 

2de graad 

ASO/KSO/TSO 

(Moderne vreemde talen 

Frans-Engels) 

42/ 33 De leerlingen werken aan de volgende attitudes: 

tonen bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te 

spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het 

Frans/Engels. 

2de graad BSO 

(Moderne vreemde talen 

Frans-Engels) 

18 De leerlingen werken aan de volgende attitudes: tonen 

bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, 

gesprekken te voeren en te schrijven in de doeltaal. 

2de graad BSO 

(Project algemene 

vakken) 

7 De leerlingen kunnen hulpmiddelen gebruiken om 

taalvaardig te handelen en hun communicatie te 

verbeteren. 

3de graad 

Voor de 3de graad komen dezelfde eindtermen terug, weliswaar met andere 

nummering. 
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Stap 1: De voorbereiding 

 

Oculus Quest klaarzetten: 

- Download de Oculus app op je mobiele apparaat. 

- Volg de instructies op je scherm om de headset te connecteren met het 

wifi netwerk. 

 

VirtualSpeech: 

- Zet je headset op. 

- Download de VirtualSpeech app op de headset. Je kan in het menu de 

zoekfunctie gebruiken. 

 

Indien je van alle opties wilt kunnen gebruik maken, vraag je best een onderwijs 

account aan (via de website). Dan krijg je inlogcodes die je leerlingen kunnen 

gebruiken in de app. 

- Geef de code en je mailadres in. 

- Een download begint en je krijgt dan toegang tot verschillende VR 

scenario’s  in “My unlokcked VR Training”. 

 

Stap 2: Wegwijs in de app 

 

Voor meer informatie kan je naar de website gaan 

https://virtualspeech.com/app-guide 

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

meer uitleg geeft over hoe de app in elkaar zit, bekijken. 

 

Voor deze app zijn 2 knoppen op je controller 

belangrijk. 

- Terug knop = om terug te gaan naar een 

vorig menu of het hoofdmenu. 

- Trigger knop = om knoppen en kamers te 

activeren (rode pijl). 

 

https://virtualspeech.com/app-guide


4 
 

An Serneels Onderzoeksproject VR in het onderwijs ©Thomas More 

 

1. Kamer binnen-of buiten gaan 

 

Om een kamer binnen te gaan, richt je met de controller op de gekozen kamer 

en klik je op de trigger knop. 

Om de kamer buiten te gaan, zoek je naar het exit tekentje. Richt de controller 

en klik op de trigger knop. 

 

 

 

 

2. Analyse van de presentatie en feedback 

 

Wanneer je een presentatie hebt gegeven, krijg je feedback. Dit gaat over 

oogcontact met het publiek, de ruimte die je inneemt tijdens de presentatie, 

stopwoordjes, volume en nog andere aspecten.  

Voor deze opties is een betalend account met code nodig. 

 

1. Zorg dat je connectie hebt met het internet. 

2. Ga naar de kamer (met code) en druk op de ‘analyse’. 

3. Lees de instructies en druk op ‘Begin’. Je kan ook zelf een presentatie 

toevoegen (pdf-versie) 
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4. Geef je presentatie. Hoe langer je spreekt, hoe nauwkeuriger de resultaten 

zijn. 

5. Druk op ‘stop’ wanneer je klaar bent. 

6. De analyse resultaten zullen getoond worden. 

 

 

 

 

 

Je kan de presentatie zelf nog eens opnieuw horen door op ‘play’ te klikken. 

Wanneer je de opname wilt bewaren zodat je er later nog eens naar kan luister, 

klik op ‘save’. 

 

3. Opnemen en opslaan van presentatie 

 

In alle kamers is het mogelijk om je presentatie op te nemen en ze op te slaan 

om later nog eens naar te luisteren. 
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Naargelang de kamer zal je op ‘start analyse’ (niet in alle kamers aanwezig 

vanwege het betalende karakter) of ‘record voice’ kunnen klikken.  

Er is ook de mogelijkheid om de opgeslagen presentatie door te sturen naar de 

leerkracht. 

 

4. Feedback tijdens de presentatie 

 

Ook tijdens de presentatie kan je live feedback krijgen. Er verschijnt dan een 

kleine pop-up met informatie waar je nog extra op moet letten (enkel in de 

kamer ‘conference’, ‘meeting’ en ‘TEDx kamer’).  

Dit is enkel mogelijk met een betalend account en code. 

 

 

 

Voor meer informatie kan je op de website van de app (www.vritualspeech.com) 

alles terug vinden. Kies in het menu ‘VirtualSpeech App Guide).  

  

http://www.vritualspeech.com/
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Stap 3: Aan de slag 

 

Werkvorm: individueel 

 

1. Zelfstandig werk 

Wanneer leerlingen in de klas tijd krijgen om een presentatie (Engelse les) voor 

te bereiden en in te oefenen, kan deze app gebruikt worden om te werken aan 

hun sociale vaardigheden - spreken voor publiek. Leerlingen kunnen om beurt 

oefenen met de headset. Je voorziet als leerkracht een soort doorschuifsysteem. 

 

2. Differentiatie 

Sommige leerlingen ondervinden veel angst om te spreken voor een publiek. 

Voor deze leerlingen kan de app een hulp zijn om deze angst te overwinnen. 

Maak de leerlingen wegwijs en zorg ervoor dat ze thuis kunnen oefenen. 

 

Het is ook een mogelijk dat leerlingen hun presentatie niet geven voor de hele 

klas maar dat ze via de app een opname bezorgen aan de leerkracht. Dit kan een 

hulp zijn voor leerlingen waarbij de angst te groot is of er in eerste instantie te 

weinig tijd is om voldoende te oefenen en te wennen aan het spreken voor 

publiek. 

 

Bronnen 

 

www.virtualspeech.com, geraadpleegd op 7 augustus 2020  

 

Vlaams ministerie van onderwijs, www.onderwijsdoelen.be,  geraadpleegd op 6 

augustus 2020 

 

Oculus, https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1093617717347270/, 

geraadpleegd op 7 augustus 2020 

 

SchoolIT, Een VR-app voor in het onderwijs? Deze vijf appshelpen je op weg,  

https://schoolit.be/innovatie/blog/2346/, geraadpleegd op 7 augustus 2020 

http://www.virtualspeech.com/
http://www.onderwijsdoelen.be/
https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1093617717347270/
https://schoolit.be/innovatie/blog/2346/

