
     “Jongeren beleven VR 
als spannend, waanzinnig 
           en zeer realistisch”

levert het bedrijf maatwerk aan alle 

scholen met een onderwijsvraag-

stuk. Leren in combinatie met de 

lesstof is zelfcorrigerend. De les 

geeft namelijk aan wanneer iets niet 

juist uitgevoerd is en dus hoeft de 

leerling niet te wachten op feedback 

van de docent. De docent heeft op 

deze manier meer tijd voor andere 

leerlingen en heeft inzicht waar de 

de leerling nog extra aandacht aan 

moet besteden. De producten zijn 

op dit moment in te zetten voor 

loopbaanoriëntatie, elektro- en 

installatietechniek. Elke module is 

gekoppeld aan een profi el- of keuze-

deel. Modules bestaan uit meerdere 

lessen van ongeveer 15-20 minuten. 

Het platform zal per profi el gevuld 

worden om een zo compleet moge-

lijk aanbod te creëren. Bouw, wonen 

& interieur, zorg & welzijn, Eco-

nomie en ondernemen en andere 

praktijkgerichte beroepen zullen in 

de toekomst toegevoegd worden. 

De lesruimte kan dankzij virtual 

reality veel effi ciënter worden benut, 

wat kostenbesparend werkt. De 

veiligheid voor de leerling is ge-

waarborgd binnen diverse praktijk-

vakken. Leerlingen kunnen blijven 

werken met de nieuwste technieken 

zonder grote investeringen van ma-

chines en extra apparatuur. Binnen 

Emagine mogen leerlingen fouten 

maken, welke in de echte wereld 

grote gevolgen kunnen hebben.

Jongeren beleven VR als spannend, 

waanzinnig en zeer realistisch. 

Serious gaming verandert onge-

merkt de mindset van de leerlingen. 

Al met al wordt het leren op deze 

manier stukken leuker en in-

zichtelijker. Wie doet er mee? 

In een virtuele leeromgeving kunnen 

leerlingen van bijvoorbeeld de les-

module PIE (produceren, installeren  

en energie) direct aan het werk. 

Frezen, boren, draden trekken en 

aansluiten, alles doet de leerling 

in een unieke en veilige leer- en 

werkomgeving. Fouten maken is 

niet alleen safe, maar ook gratis. 

Emagine is het enige platform dat 

virtueel lesmateriaal aanbiedt 

volgens de offi ciële lesstof. De les-

sen sluiten aan op reeds bestaande 

lesmethoden en scholen kunnen 

deze lessen afnemen via het online 

Emagine-platform. Op verzoek 

“Fouten maken 
is niet alleen safe, 
maar ook gratis”

ROBOTICA EN PROGRAMMEREN

Ongeveer de helft van de scholen 

doet nog niets met programmeren 

en robotica. Toch zouden scholen 

het onderwerp programmeren wel 

graag meer aandacht willen geven. 

Zeker nu het in het eindadvies “Ons 

onderwijs 2032” robotica en pro-

grammeren als kernvaardigheden 

genoemd worden. Techni Science 

helpt je graag een start te maken en 

biedt verschillende tools, waaronder 

een complete robotleerlijn. Want er 

zijn vele mogelijkheden om robotica 

en programmeren in het voortgezet 

onderwijs op de kaart te zetten. Met 

trainingen en een complete leerlijn 

ondersteunt Techni Science u om 

het ook echt op de kaart te zetten 

binnen het voortgezet onderwijs.
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In een virtuele leeromgeving kunnen 

leerlingen van bijvoorbeeld de les-
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