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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 1, deel 12 (versie 1.0 NL 2-8-2010) 

“virtuele werelden” 

door Serge de Beer 
 

 

Inleiding 

De wereld, waarin wij leven, biedt veel mogelijkheden om te leren. Toch is niet elke 

situatie veilig om te oefenen in onze hectische samenleving. Een virtuele wereld kan 

daarvoor een redelijk alternatief bieden. Eigenlijk is zo’n wereld niet veel meer dan een 

digitale nabootsing van een leef- of werkomgeving. Sommige zijn heel realistisch, terwijl 

andere juist weer meer een fantasiewereld verbeelden.  

 

Het leerdoel in deze cursus is tweeledig. Enerzijds laat ik je kennismaken met Second Life, 

een van de bekendste virtuele werelden, die zonder meer mogelijkheden biedt voor het 

onderwijs. Anderszijds wil ik je meenemen in de belevingswereld van veel van onze 

leerlingen. Zij kunnen vol zijn van een leven, dat zij digitaal beleven en ver afstaat van de 

belevingswereld, zoals wij die kennen. Overigens zonder hier een waardeoordeel aan te 

geven. De World of Warcraft en Haba hotel zijn voorbeelden hiervan en zijn in mijn 

beleving minder geschikt voor educatieve doeleinden. Maar ik laat me graag van het 

tegendeel overtuigen. Beam me up, Scotty! 

 

Second Life 

Een aantal jaren geleden was Second Life een ware hype. Bedrijven en overheden 

verdrongen zich om een plek in deze virtuele wereld te veroveren. Er kwamen verhalen 

van mensen, die miljonair werden door virtueel geld te verhandelen in echt geld. De 

laatste tijd is het echter stil geworden rond Second Life. Ook in het onderwijs is een aantal 

experimenten gedaan, om te zien hoe virtuele werelden bij kunnen dragen aan het leren. 

We gaan eens een kijkje nemen. 

 

 Aanmelden voor Second Life 

 

Om je te kunnen bewegen in een virtuele wereld heb je een account nodig. Net als 

bij veel webdiensten bestaat dat uit een inlogcode (vaak je mailadres en een 

wachtwoord). In het geval van Second Life kies je een naam, die je zult aannemen 

in je nieuwe virtuele leeromgeving. 
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 Ga naar: www.secondlife.com   

 

 

 

 

Klik vervolgens op ‘Join Now’. 

 

 

 

In dit scherm kies je eerst een voornaam. Bedenk zelf een naam en vul deze in 

onder ‘FirstName’. 

 

Ik kies in dit voorbeeld voor de naam “Course”. 

 

Klik op ‘Find Last Names’. 
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De bovenste naam (in mijn geval “Course Anton”) wordt mijn keuze. Zoals je ziet, 

zijn er wel vier schermen met achternamen om uit te kiezen. 

 

Klik op de naam van je keuze. 

 

Vul vervolgens een zelfbedacht wachtwoord in bij ‘Create a Password’. 

 

Scroll nu iets naar beneden en kies een karakter. Uiteraard hoeft deze helemaal 

niet op jouw werkelijke uiterlijk te lijken. Bovendien kun je straks je karakter nog 

tot in het kleinste detail aanpassen. 

 

 

 

Ik kies voor het eerste mannetje, dat we tegenkomen op de bovenste rij, hoewel 

deze veel meer haar heeft dan ik ooit heb gehad. 

 

Klik  op het karakter van je keuze. 
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Je ziet nu, dat “Course Anton” verschijnt aan de rechterkant van het scherm. 

 

 

 

 

Scroll weer iets verder naar beneden en vul de gevraagde gegevens in. 

 

 

 

Heb je dat gedaan, druk dan op ‘Create Accounts >>’. 

 

Vervolgens krijg je een bevestigingsscherm.  
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Als je wilt kun je dit scherm sluiten. 

 

Open je mailbox om de mail van Second Life te bevestigen.  

Zo wordt voorkomen, dat anderen stiekem op jouw naam een account aanmaken. 

 

Je komt in het welkomstscherm van Second Life. Hier wordt je direct uitgenodigd 

om een betaald account te nemen. Dit is echter alleen handig, als je heel fanatiek 

wilt worden. 

 

 

 

Klik voorlopig dus op ‘Not Now’. 
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Je kunt kiezen uit twee verschillende werelden om te starten. Wij gaan als echte 

beginners naar ‘Explore Welcome Island’. 

 

 

 

Second Life is niet ‘webbased’ en kan dus niet vanuit de browser worden gebruikt. 

Je moet eerst het programma voor Second Life installeren. Als de beveiliging van je 

browser laag staat ingesteld, zullen de bestanden automatisch worden gedownload. 

Anders moet je de browser hier toestemming voor geven. 
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Installeer het programma op je computer. Ik laat deze procedure niet helemaal 

zien, omdat we in eerdere delen al eens een installatie hebben gedaan en het 

meestal een kwestie is van heel vaak op “volgende” klikken. 

 

Als je helemaal klaar bent met de installatie, dan start het programma vanzelf. 

 

 

 

Let op! Mogelijk geeft Second Life een waarschuwing, dat je computer niet aan de 

eisen voldoet. Het vraagt inderdaad veel van computers om virtuele werelden te 

gebruiken, maar voor ons doel zullen de meeste machines prima geschikt zijn. 

 

Vul je gebruikersnaam in bij ‘Username:’ (in mijn geval dus “Course Anton”, 

zonder aanhalingstekens!) 
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Bij ‘Password’ vul je het zelf gekozen wachtwoord in.  

 

Klik daarna op de knop ‘Log In’. 

 

 

 

Eerst verschijnt er een scherm met “algemene voorwaarden”.  

Zet een vinkje bij ‘I agree…’, en klik op ‘Continue’. 

 

Tijdens het laden kun je deze melding krijgen: 

 

 

 

Het betekent niet meer dan dat het laden van je virtuele kleding enige tijd in 

beslag neemt. Andere gebruikers van Second Life zien je echter wel gekleed. Geen 

reden voor ongerustheid dus… 
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We zijn gearriveerd in de virtuele wereld van Second Life. 

 

 

 

Wat je ziet, is jouw “avatar” met daarboven je virtuele naam. Een avatar is niks 

meer dan jouw virtuele representant in de wereld van Second Life. De andere 

avatars, die je ziet, worden dus ook daadwerkelijk bestuurd door andere mensen. 

 

Lees de (Engelse) instructies op het scherm. Samen doorlopen we de eerste lessen 

in deze digitale wereld.  

 

Volg de pijlen met behulp van de ‘pijltjestoetsen’. 

 

Je komt in een tweede ruimte. 
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Hier krijg je direct de belangrijke aanwijzing, dat je kunt inzoomen op een object 

met behulp van de toets- en muiscombinatie ‘Alt + Linker muisknop’. Beweeg je 

de muis naar voren of naar achteren, dan zie je, dat je respectievelijk in- en uit 

kunt zoomen. Met behulp van de knop ‘Esc’ op het toetsenbord kom je weer terug 

in de standaardweergave. 

 

Vervolg je weg naar de derde ruimte. 

 

 

 

Mogelijk zie je al een tekstberichtje (chat) van de papagaai. Je kunt iets 

terugzeggen door in het vak ‘Click here to chat’ te klikken, iets te typen en 

vervolgens op de knop ‘Enter’ te drukken. 
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Je ziet, dat de vogel keurig antwoord. Hij herhaalt de woorden, zoals dat 

papagaaien betaamt. Uiteraard zullen andere avatars bij deze mogelijkheid een 

meer intelligente reactie geven. 

 

Loop weer verder. 

 

 

 

Gaan zitten in Second Life is eenvoudig. Klik gewoon met de ‘rechter muisknop’ 

op de plek, waar je wilt zitten. In het menu kies je vervolgens ‘Sit here’. Je krijgt 

nu de extra knop ‘Stand’ in beeld. Hiermee kun je weer opstaan. 

 

We gaan verder naar ruimte 5. 
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Misschien was praten met dieren al heel wat…nu wordt het pas echt leuk. In 

Second Life kun je namelijk vliegen. Druk op de knop ‘Page Up’ om op te stijgen 

en weer op ‘Page Down’ om te landen. In de lucht navigeer je met behulp van je 

‘pijltjestoetsen’ op het toetsenbord. 

 

Vlieg of loop naar de laatste ruimte, nummer 6. 
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Omdat we de grondbeginselen van leven in Second Life nu onder de knie hebben, 

kunnen we de rest van deze virtuele wereld gaan verkennen. 

 

Voorlopig laten we ons uiterlijk maar even voor wat het is. Shoppen kan altijd nog. 

Ik wil je eerst meenemen naar andere plaatsen in Second Life. Daarvoor is het ook 

goed om te weten, dat je in deze wereld kunt “Teleporten”. Dus plotseling 

verschijnen op een andere plek op de wereld. 

 

Klik op het affiche ‘Explore places’. Je ziet dan een nieuw scherm met een 

landkaart van Second Life. 

 

 

 

Je kunt door de landkaart heen schuiven door je ‘Linker muisknop’ vast te 

houden en de muis te verschuiven. ‘Dubbelklik’ om naar de gewenste plaats te 

gaan. 

 

Zie mij hier, alleen in het grote virtuele New York. 
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Zoeken in Second Life 

Rechtsboven zie je het veld ‘Search’. Typ hier maar eens een zoekterm, 

bijvoorbeeld “learning”. Je krijgt dan een nieuw scherm te zien met 

zoekresultaten. 

 

 

 

Aangezien ik me had voorgenomen me beter te bekwamen in de Duitse taal klik ik 

op ‘I’m learning German’.  

 

Aan de poppetjes vóór het zoekresultaat zie je, dat het hier om een groep gaat. 
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Klik op ‘Profile’ om meer over deze groep te weten te komen. 

Rechts in beeld zie je dit profiel. 

 

 

 

Klik op ‘JOIN NOW!’ om lid te worden. 

 

Voorlopig kunnen we niet veel doen met het groepslidmaatschap. Maar op het 

moment, dat er een evenement komt van deze groep, krijg je een bericht.  
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Je kunt dan met andere leden van de groep Duits oefenen of op een ander 

onderwerp, dat je hebt gekozen. 

 

Als het goed is, staat het scherm met zoekresultaten nog in beeld. Klik nu eens op 

de tab ‘Places’. 

 

 

 

Ik klik nu op ‘Virtual Learning Research Project’, maar waarschijnlijk zijn de 

zoekresultaten bij jou al weer anders. 

 

 

 

Klik op ‘Teleport’ om er heen te gaan. 
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Op deze manier kun je dus het enorme digitale landoppervlak van Second Life 

doorzoeken. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden, die wellicht in een later 

deel van deze cursus aan de orde komen. Voorlopig weet je voldoende om je in 

deze wereld virtueel staande (of vliegende) te houden en op ontdekkingstocht te 

gaan. 

 

Second Life gebruiken in het onderwijs. 

Het zal in Second Life best wel even zoeken zijn om interessante plekken te vinden. 

Veel interessanter is het waarschijnlijk om zelf met leerlingen een goede plek te 

vinden en hen met elkaar te laten communiceren. Vooral voor het oefenen van 

talen en sociale situaties is het heel geschikt. 

 

Ik wil je adviseren om eens een kijkje te nemen op: 

http://education.secondlife.com 

 

 

 

Hier vind je informatie over het educatief gebruik van Second Life. Bovendien kun 

je hier lezen hoe je afgesloten gedeeltes kunt creëren, waarbij leerlingen niet 

blootgesteld worden aan minder educatieve zaken. Mail me gerust, als jouw school 

serieus met Second Life aan de slag wil gaan.  
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Andere virtuele werelden 

Natuurlijk is Second Life niet de enige virtuele wereld. Over het algemeen werd 

aangenomen, dat Second Life door een iets oudere doelgroep werd gebruikt. Leerlingen 

zullen veel vaker te vinden zijn in de onderstaande werelden, die wellicht iets meer gericht 

zijn op entertainment. Toch is het aardig om hier eens een kijkje te nemen, en zo te zien 

wat hen hier in aantrekt en om je te verplaatsen in hun belevingswereld.  

 

World of Warcraft 

Een virtuele wereld, die misschien nog wel het meest doet denken aan de verhalen 

van Tolkien. http://www.wow-europe.com/en/index.xml  

 

 

 

Habbo Hotel 

Vooral erg populair onder leerlingen in het primair onderwijs. Kwam enige tijd 

geleden in het nieuws door de virtuele diefstal van meubeltjes. www.habbo.nl 

 

 

 

OpenSimulator 

Ook interessant om te lezen, is dit artikel over “OpenSimulator”. Dit initiatief 

ontwikkelt serversoftware om (gratis) Second Life-achtige werelden te creëren. 

 

http://opensimulator.org/wiki/Secondlife_achtergrond 
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Opdracht bij deel 12 

Maak een avatar aan in Second Life. Zoek naar een “sandbox” en maak een object 

aan. Je mag zelf weten, wat je bouwt. 

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht (een 

schermafbeelding) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als 

onderwerp “opdracht O en I, deel 12”. Je krijgt dan een beoordeling van de 

opdracht. 

 

In het volgende deel 

Deel 13 van deze cursus gaat over informatievaardigheden. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

LearningTour bij jou op school 

Ik geef ook Onderwijs en ICT training en coaching op scholen.  

Mail me gerust op serge@learningtour.nl voor meer informatie. 

 

Coachings- en certificeringstraject via contactpersoon 

Het is, naast het individuele traject, ook mogelijk coaching via een contactpersoon 

(bijvoorbeeld de ICT coördinator) binnen de organisatie te laten verlopen. Hij of zij 

verzamelt dan de vragen en bespreekt deze met mij. Dit traject is veel voordeliger dan het 

individuele traject (Euro 29,50 per maand, excl. btw), namelijk Euro 75,- (per maand, 

excl. btw) per fysieke locatie, ongeacht het aantal medewerkers. Dus vanaf 3 personen 

geniet u al voordeel. Tevens krijgt de contactpersoon (en het management) advies over 

de toepassing van ICT binnen het onderwijs. Ook bij deze variant ontvangen de 

deelnemers een certificaat. 

 

Wil jouw school deelnemen aan dit traject of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl 

 

Aanmelden voor het individuele traject kan op: 

www.learningtour.nl/coaching.htm  
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving. 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 
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