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Het project ‘Augmented Reality in het techniek onderwijs’ is afgerond. Er is een
prachtige augmented reality (AR) applicatie gebouwd door een student van de
School of Information Sciences (SIS) onder begeleiding van een docent van SIS. De
applicatie is functioneel en didactisch uitgedacht en beschreven door een student de
School of Education (PTH) onder begeleiding van een PTH-docent. De projectleiding
is gedaan door ons lectoraat. We hebben dit project kunnen uitvoeren met subsidie
van SURFnet.
Met Goblin is een AR-applicatie gebouwd die een 3D-animatie van een kolomboor
toont. De webcam neemt bijvoorbeeld het tafelblad op waaraan de studenten werken
en het beeldscherm van de computer of van de laptop toont dat blad. Wanneer een
bijbehorend kaartje met patroon voor de webcam wordt gehouden verschijnt er een
kolomboor op het beeldscherm alsof die werkelijk op het waargenomen tafelblad
staat. De kolomboor kan (op het beeldscherm) aan alle kanten bekeken worden door
het kaartje voor de webcam te bewegen. Hierna kan de animatie wijzigingen
aanbrengen als verschillende kaartjes met patronen voor de webcam worden
gehouden. Naast de afbeelding van de kolomboor staat op het beeldscherm de
workflow die de student moet volgen. Deze kan worden uitgevoerd door de juiste
kaartjes voor de webcam te houden, waardoor de animatie de werkelijkheid
nabootst. Een aantal stappen uit deze workflow om een idee te krijgen:
1. Zet het werkstuk vast in de machineklem;
2. Zet de machineklem op het tafeltje van de kolomboor;
3. Draai het tafeltje omhoog tot het werkstuk vlak onder de boor zit.
Bij de presentatie van de eerste versies van de tool bleek dat de didactische
meerwaarde die wij verwacht hadden, ook daadwerkelijk door de deelnemers
ervaren werd.
Ten eerste was er een groot ‘wauw’-effect. De deelnemers waren onder de indruk
dat zij de kolomboor op deze manier van alle kanten konden bekijken, laten
bewegen en dat tegen een achtergrond van wat zij ‘real life’ zagen. Zij waren van
mening dat door het roteren, het plaatsen van elementen, het fysieke bezig zijn met
de kaartjes (als waren ze in het echt bezig) ze meer betrokken raakten bij de stof.
Doordat ze eerst de werkelijkheid simuleren en daarna in het echt bezig gingen,
verwerkten ze de stof op een andere manier dan gebruikelijk en dat maakte indruk.
Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre hierdoor ‘dieper’ geleerd wordt.
Ten tweede zagen de deelnemers mogelijkheden om op deze manier te oefenen
met een kolomboor, zonder dat zij daadwerkelijk een kolomboor, machineklem, etc.
tot hun beschikking hadden. Op deze manier konden zij praktisch overal hun
oefeningen doen.
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Ten derde zagen de deelnemers het veiligheidsaspect. Doordat zij kunnen oefenen
met gevaarlijke gereedschappen, zonder dat deze gereedschappen daadwerkelijk te
gebruiken, kunnen onveilige situaties worden gesimuleerd en nagespeeld. Dit
maakte indruk.
De AR-applicatie is zodanig modulair opgebouwd dat deze relatief simpel,
bijvoorbeeld door een ICTO-team van een school (dus door niet-programmeurs) is
aan te passen en daarmee gebruikt kan worden met andere didactische inhoud. Dus
ook buiten het techniek onderwijs.
Dat veel scholen en instellingen nadenken over de vraag wat zij met augmented
reality zouden kunnen, blijkt uit het aantal vragen om informatie. Presentaties die op
dit moment gepland staan:
17 februari SURFnet, seminar Innovatie en Inspiratie
8 maart UTwente, praatje voor docenten
21 maart Reehorstconferentie
5/6 april E-learningcongres (samen met virtual reality, Wim Trooster)
Voor meer informatie kun je terecht bij Inge Strijker (ia.strijker@windesheim.nl).
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