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UPDATE VANUIT ROTTERDAM, EEN STAD 

MET EEN RIJKE MARITIEME 

GESCHIEDENIS 

HET PROJECTCONSORTIUM WERD DOOR 

ONZE PARTNER PELAGIC FREEZER-TRAWLER 

ASSOCIATION (PFA) UITGENODIGD IN 

ROTTERDAM VOOR ONZE VIERDE 

TRANSNATIONALE BIJEENKOMST. 

ROTTERDAM IS DE GROOTSTE ZEEHAVEN 

VAN EUROPA EN LIGT AAN DE RIVIER DE 

MAAS. WE WERDEN VRIENDELIJK 

ONTVANGEN DOOR HET SCHEEPVAART- EM 

TRANSPORT COLLEGE (STC) GROUP, BEKEND 

OM ZIJN SIMULATORENPARK.  
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IN DECEMBER 2019 ZIJN ZES DESKUNDIGEN OP 

HET GEBIED VAN BEROEPSONDERWIJS EN -

TRAINING, ALSOOK VERTEGENWOORDIGERS 

VAN DE EUROPESE VISSERIJSECTOR, BEGONNEN 

AAN EEN ERASMUS+-PROJECT MET DE NAAM 

"VIRTUAL REALITY FOR MARITIME 

EMERGENCIES", ONDER HET ACRONIEM "VR -

ME". GEDURENDE 30 MAANDEN ZULLEN DE 

PROJECTPARTNERS WERKEN AAN DE 

ONTWIKKELING VAN EEN 

OPLEIDINGSPROGRAMMA EN EEN VIRTUAL 

REALITY-SIMULATIE VOOR MARITIEME 

NOODSITUATIES AAN BOORD VAN EEN 

VISSERSVAARTUIG.  

ONTWIKKELING VAN EEN SIMULATOR 

VOOR MARITIEME NOODSITUATIES  

 

Simulatie maakt het echt! Dat is althans waar we 

naar streven; een meeslepende gesimuleerde 

omgeving gebaseerd op een trawler en de formele 

opleidingseisen voor vissers als aanvulling op hun 

bestaande opleiding. Virtual Reality (VR) zal leiden 

tot een belangrijke verandering in de manier 

waarop wordt onderwezen en getraind. VR wordt 

gekenmerkt door onderdompeling in de materie, 

zintuiglijke feedback en interactiviteit. Uit een 

recente meta-analyse is gebleken dat het gebruik 

van VR (in ruimere zin) in opleidingen het leersucces 

verhoogt, vooral bij kortere lesonderdelen1.  

Onze scenario's met de simulaties van maritieme 

noodsituaties - brand, man overboord en het 

 
 



  

verlaten van het schip - die voor de VR-omgeving 

zijn ontwikkeld, hebben de afgelopen maanden 

verschillende feedbackrondes doorlopen.  

Tijdens deze transnationale bijeenkomst werd een 

eindevaluatie van het VR-instrument uitgevoerd en 

de scenario's zijn nu klaar om te worden getest. 

DE VR-ME TRAINING  

Om het gebruik van de simulator gemakkelijk en 

toegankelijk te maken, zijn er installatie-

richtsnoeren en een simulatorhandboek opgesteld 

als gebruikershandleiding voor opleidings- en 

trainingscentra’s en visserijorganisaties. Elk 

scenario gaat vergezeld van een korte theoretische 

inleiding en enkele toelichtingen voordat men de 

3D-omgeving binnengaat waar taken moeten 

worden uitgevoerd volgens de meest voorkomende 

maritieme noodsituaties aan boord van 

vissersvaartuigen. De outro-video's en de 

evaluatiemodus zorgen voor een optimale 

leerervaring, net als de verschillende functies 

(avatars) die kunnen worden vervuld om de 

verschillende verantwoordelijkheden te ervaren.  

De VR-ME-training komt beschikbaar in open access 

formaat en is bruikbaar door het downloaden van 

de software en het gebruik van een Oculus VR-

headset. 

DE VERVOLGSTAPPEN 

 

Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam hebben de 

partners ook de proefworkshops en de nationale 

informatiedagen gepland, evenals de 

slotconferentie in Brussel, België.  

Door middel van workshops in Frankrijk, Spanje en 

Nederland worden de programma’s getest door 

eindgebruikers. In dezelfde landen en in 

Griekenland zullen ook informatiedagen worden 

georganiseerd om kennis over het programma 

verder in de sector te verspreiden en externe 

evaluatie te ontvangen op basis waarvan de 

simulaties kunnen worden aangevuld en verbeterd. 

Deze evenementen vinden plaats in mei, juni en juli 

2022. Wij nodigen u uit om onze mediaplatforms en 

website www.vr-me.eu op de voet te volgen voor 

de data, de uitnodigingen en de manier om u in te 

schrijven. 

De slotconferentie in Brussel is gepland voor 

midden juli 2022. We houden u op de hoogte van de 

definitieve datum. Het zal de perfecte gelegenheid 

zijn voor u om de 3D-omgeving te testen en te 

praten met de VR-ontwikkelaars en de 

projectpartners.  

BLIJF GEINFORMEERD 

Als u het VR-ME-project wilt volgen, kunt u ervoor 

kiezen om op de hoogte te blijven via het platform 

dat u interesseert: 

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief op 

https://vr-me.eu/newsletter/ . 

Neem rechtstreeks contact met ons op via 

https://vr-me.eu/contact/  of +33 297350430. 

Of volg het project op sociale media via LinkedIn 

en/of Twitter (@VRME_EU). 

Dank u ! 
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