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Waarom we als L&D professionals 
de VR ontwikkeling niet mogen missen. 



Het gaat steeds belangrijker worden: Virtual reality 
(VR) ingezet als een vorm van leren. Met deze 
technologie ervaren deelnemers een computer-
genereerde wereld, die scenario’s, omgevingen of 
gebeurtenissen van de werkvloer simuleert . VR stelt 
een deelnemer in staat zich onder te dompelen in 
een digitale omgeving en ermee te interacteren alsof 
het echt is. 
  
Het gebruik van VR kan dé oplossing zijn voor 
uitdagingen waar medewerkers anno 2023 mee 
kampen. In deze whitepaper belichten we de 
mogelijkheden die het gebruik van VR in trainingen 
kan bieden, naast klassikaal leren en e-learning.  

VR is zeer effectief in de wereld van leren en 
ontwikkelen. In deze whitepaper lees je  
waarom, voor wie en hoe het effectief  
ingezet kan worden. 
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“Leren moet leuk zijn en moet beklijven en VR voorziet 
 op dit moment in beide doeleinden van leren.” 

- Wybren Bosma, Growth Talk maart ‘23



Waarom mogen we als L&D professionals 
de VR ontwikkeling niet missen? 

We zijn er als L&D professionals elke dag mee bezig: is datgene dat ik 
aanbied aan mijn medewerkers effectief, en zorgt het voor langdurige 

gedragsverandering in hun werkpraktijk?  

Een leerinterventie is voor ons als een succes als de medewerker na 
een training daadwerkelijk verbeterd gedrag vertoont in vergelijking 

met daarvoor. Als L&D professionals willen we zorgen dat 
medewerkers in een training de kans krijgen om te oefenen met 

nieuw gedrag.  

VR kan een krachtig hulpmiddel zijn bij het oefenen met nieuw gedrag 
om drie verschillende redenen:

1.  

Op een realistische manier situaties simuleren: met VR kunnen situaties 
nagebootst worden vanuit de werkcontext van de medewerker. Specifieke 

personages, omgevingen en zinnen (vakjargon) kunnen nagebootst worden 
met VR.  

Wil je een medewerker leren hoe je een lastig gesprek met een collega 
moet voeren? Dan is VR een krachtig middel om een simulatie van die 

situatie te maken. Hiermee kan je oefenen met het correct toepassen van 
bijvoorbeeld een feedback model. 

“VR is de overtreffende trap: iets nieuws waardoor mensen 
getriggerd worden in een training.”  

- Jeroen van Beek, Growth Talk maart ‘23



3.  

Versterken van de emotionele reacties: VR kan helpen bij het versterken van 
emotionele reacties, waardoor de ervaring meer op een echte situatie lijkt. In 
een VR-omgeving kan de medewerker bijvoorbeeld worden blootgesteld aan 
situaties die angst of stress oproepen en kan de medewerker leren om deze 
emoties te beheersen en effectiever te handelen. Doordat VR een vorm van 

gamification is, zorgt het er ook nog eens voor dat mensen zin hebben om te 
oefenen. Een positieve, emotionele staat die enorm helpt bij het aanleren van 

nieuw gedrag. 

2.  

Op een veilige manier oefenen met situaties uit de werkcontext: door het 
weghalen van direct menselijk contact met VR vervallen veel negatieve 
emoties, zoals faalangst of prestatiedruk.  
Elementen die van invloed zijn op de  
medewerker waardoor wel of niet  
psychologische veiligheid wordt  
ervaren om te oefenen met  
nieuw gedrag. VR verlaagt  
de drempel om te oefenen.  

Bovendien kan de medewerker  
zo vaak de lastige situatie  
oefenen totdat het gewenste  
gedrag is aangeleerd. Je hebt  
niemand anders nodig om  
keer op keer een situatie  
te oefenen. 

Waarom mogen we als L&D professionals  
de VR ontwikkeling niet missen? 



Hoewel het gebruik van VR in de 
wereld van leren en ontwikkelen nog 
redelijk nieuw is, is er wel al 
onderzoek gedaan naar de effecten 
van VR. Onderzoek van PwC laat zien 
dat deelnemers zich meer gefocust 
voelen tijdens het gebruik van VR in 
een training, in vergelijking met een 
reguliere (klassikale) training. Uit hun 
onderzoek bleek dat deelnemers 
niet werden afgeleid waardoor ze tot 
4 keer sneller konden werken met 
VR in vergelijking met klassikale 
oefeningen.  

Ook bleek uit het onderzoek van 
PwC dat de deelnemers 275% meer 
zelfvertrouwen hadden na het 
volgen van een training met gebruik 
van VR. Dit kwam doordat 
deelnemers zich meer betrokken 
voelden vanwege de persoonlijke 
context en de inhoud die gebruikt 
werd in de VR bril. Oftewel: doordat 
deelnemers al hadden geoefend 
met nieuw gedrag in hun VR 
werkcontext, voelden zij zich daarna 
zekerder om met diezelfde situatie 
om te gaan op de werkvloer.

VR is dus meer dan een hype: het is een waardevolle trainingsvorm. Toch 
hoeft en kan een training met gebruik van VR niet compleet de klassikale 

training overnemen. Geïnspireerd raken van andere deelnemers in de 
training en leren in groepsverband zijn belangrijke redenen om klassikale 

trainingen te behouden. Hoewel het laagdrempelig oefenen in een 
gesimuleerde werkelijkheid zorgt voor gedragsverandering, is het het meest 

effectief naast het gebruiken van andere vormen van leren. 

“Door het in VR te doen, voelen mensen zich veel comfortabeler na 
een training om de vaardigheid ook echt toe te passen. ”  

- Wybren Bosma, Growth Talk maart ‘23

Wat weten we tot nu toe over VR? 
Een onderzoek naar de effectiviteit.



VR kan zeer effectief ingezet worden bij allerlei verschillende soft skill 
trainingen. Zo kan VR medewerkers helpen om op een veilige en leerzame 

manier te oefenen met gesprekstechnieken, onderhandelen of assertief 
gedrag vertonen.  

Naast het oefenen met bepaald gedrag,  
kun je VR ook gebruiken om  

spelenderwijs kennis te maken  
met nieuwe theorieën en  

modellen. Denk aan de  
Roos van Leary (een  

communicatiemodel)  
of het 4-G model  
(feedback geven). 

  

In wat voor trainingen kun je VR inzetten? 

Voor iedereen met een Growth mindset. Voor mensen die  
nieuwe  skills willen leren met de mogelijkheden van nu. Voor 

organisaties die op een effectieve en schaalbare manier de skills 
van hun medewerkers willen verbeteren.  

Voor generaties die volop aanwezig zijn in een virtuele/online 
omgeving en het liefste ook zo leren. Voor mensen die in weinig 

tijd een effectieve gedragsverandering willen realiseren.   

Voor wie is leren met VR geschikt? 
 



Door het gebruik van VR simuleer je een driedimensionale omgeving. In 
deze omgeving bepaal jij de regels: wat is het scenario waar jouw 

medewerker mee moet oefenen? Welke handvatten krijgt de medewerker 
aangereikt? Hoe lang mag hij/zij erover doen om de situatie te verbeteren?  

Door deze vrijheid kan jij als L&D’er een VR training compleet naar jouw 
hand zetten en laten aansluiten op verschillende leerdoelen en behoeftes. 
Echter, onderschat niet welke expertise je in huis moet hebben voor het 

ontwikkelen van een succesvolle VR module.  

Voor het ontwikkelen van een training met gebruik van VR  
heb je de volgende 3 experts nodig:

Hoe werkt het en wat heb je nodig? 

1.Iemand die didactisch onderlegd is – een Learning Developer. 

2.Iemand die de werkcontext kent en mee kan denken met 
gesprekssituaties – een L&D consultant, een trainer en/of acteur. 

3.Iemand die VR modules kan ontwikkelen – een VR bureau.  

Overweeg jij VR in te gaan zetten als vorm van leren in jouw 
organisatie? Jobtraining heeft alle expertise in huis om je  
hierbij te ondersteunen.

“Als we als L&D’ers de doelgroep willen blijven triggeren, uitdagen 
en geprikkeld houden in leren, dan kan VR daar goed in bijdragen.” 

- Jeroen van Beek, Growth Talk maart ‘23 



BENIEUWD     
     NAAR VR?
Leuk!  

We gaan graag met je in gesprek om te 
kijken hoe we VR kunnen inzetten in het 
ontwikkelingstraject van jouw organisatie. 

Druk op de button hieronder om direct met 
één van onze consultants in contact te 
komen.  

KOM IN CONTACT

https://jobtraining.nl/contact/
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BRONNEN


