
 

Techniek Salland in beeld met VR 
Een nieuw en uniek project van Platform Techniek Salland.  
Op het VR platform presenteren 14 technische bedrijven uit Salland zich met een VR bedrijfservaring. 
Met een VR bril kan een virtueel bezoek aan het bedrijf worden gebracht.  
  
Virtueel kennismaken met technische bedrijven uit de regio 
Het VR platform is ontwikkeld om in te zetten op scholen (zowel basisscholen, voortgezet onderwijs 
als beroepsonderwijs).  
Scholieren maken op jonge leeftijd keuzes voor de toekomst, maar veelal met weinig kennis en 
ervaring.  
De VR bedrijfservaringen leveren een bijdrage aan een realistische beeldvorming van bedrijven bij 
scholieren. 
  
VR platform 
De VR bedrijfservaringen zijn verzameld op één VR platform: www.sallandvr.nl 
Het bekijken van de VR bedrijfservaringen is alleen mogelijk d.m.v. een inlogaccount.  
Deze worden via de scholen aan de leerlingen verstrekt.  
Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen middels een demo account. 
  
Scholieren kunnen zelf de bedrijven kiezen die ze willen bekijken, maar kunnen ook hulp krijgen bij 
het maken van een keuze. 
Naar aanleiding van een aantal vragen krijgt de scholier een aantal suggesties voorgesteld die passen 
bij zijn/haar interesse.  
  
Ook of juist in tijden van corona 
In tijden van corona, waarbij bedrijfsbezoeken lastiger in te zetten zijn, is het VR platform dé manier 
om toch bedrijven te bezoeken en ervaring op te doen. 
Buiten corona om is het een goed middel om naast fysieke bedrijfsbezoeken en gastlessen in te 
zetten.  
Bijvoorbeeld door scholieren vooraf een keuze te laten maken welk bedrijf ze n.a.v. de VR 
bedrijfservaringen willen bezoeken. 
  
Uniek project 
VR bedrijfservaringen zijn niet nieuw, maar het VR platform is uniek.  
Het is het eerste platform in Nederland met een verzameling aan verschillende bedrijven met ieder 
een eigen VR bedrijfservaring. 
Daarnaast genereert het platform nuttige (anonieme) data voor het bedrijfsleven en het onderwijs.  
De scholen krijgen inzicht in de activiteiten van hun scholieren op het platform en waar de interesses 
naar uitgaan. 
De bedrijven krijgen inzicht in welk type scholieren hun VR bedrijfservaring hebben bekeken en waar 
de scholieren in geïnteresseerd zijn.  
  
Aandacht in de media: 

•       De Stentor  
https://www.destentor.nl/salland/is-virtual-reality-de-sallandse-oplossing-voor-tekort-aan-
studenten-technisch-personeel-helpt-bij-beroepskeuze~ae8a6273/ 

•       Weekblad voor Salland/Salland Centraal 
https://www.sallandcentraal.nl/2021/12/sallandse-scholieren-kunnen-met-virtual-reality-bril-
vanaf-de-bank-bedrijven-bezoeken/ 
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Screenshots 
Hieronder een aantal screenshots van de website. 
  
Homepage 

 
  
Pagina om keuze te maken 

 
  
  



 

Start rondleiding – bij de start kan de bedrijfservaring met een VR bril bekeken worden 

 
  
Mede mogelijk gemaakt door 
Het moge duidelijk zijn dat dit project een prijzige aangelegenheid is.  
Door middel van een Leader subsidie, een financiële bijdrage van alle deelnemende bedrijven, de 
Kring Raalter Werkgevers, Bouwend Nederland, Bouwsociëteit Deventer, Carmel College Salland, de 
gemeente Raalte en de Provincie Overijssel is het gelukt het VR platform te realiseren. Onze dank 
daarvoor is groot. 
  
Interesse? 
Wil je meer weten over het VR platform, wil je mee doen of zelf ervaring op doen?  
Laat het dan even weten.  
 


