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Titel opdracht 
Virtual Reality en duurzaamheid  
 
Opdrachtgever 

Wiebo Lamain & Sarah Elbert 
 
Opdrachtomschrijving  
Binnen het lectoraat Duurzaam Gedrag zijn we op zoek naar mogelijkheden om het 
gedrag van mensen te beïnvloeden – we willen mensen laten kiezen voor duurzaam 
gedrag. We willen in dat onderzoek graag gebruik maken van visualisaties, 
bijvoorbeeld van de gevolgen van klimaatverandering, maar ook van gevolgen van 
acties om dat tegen te gaan. Virtual Reality biedt een prachtige gelegenheid om 
dergelijke visualisaties mee uit te voeren.  
 
Op dit moment hebben we geen technische infrastructuur om dergelijke visualisaties 
mee uit te voeren. De infrastructuur die nodig is, is behoorlijk complex. De komende 
jaren willen we graag die infrastructuur ontwikkelen, maar we weten niet of dat 
haalbaar is, wat daarvoor nodig is, hoe we dat aan moeten pakken, hoeveel tijd dat 
zal kosten en welke investeringen noodzakelijk zijn.  
 
In dit project maak je op basis van een inventarisatie van de gewenste functionaliteit 
van de onderzoekers, een opzet voor de noodzakelijke infrastructuur. Daarnaast 
maak je een inschatting van de duur en kosten van de implementatie daarvan en 
schat je de haalbaarheid in. Je onderzoek mondt uit in een advies aan het lectoraat 
over de wijze van verdere uitwerking van de VR-infrastructuur, binnen de 
Hanzehogeschool/Entrance. De inzet van studenten als bijvoorbeeld ontwerper of  
programmeur zal daar onderdeel van moeten zijn. 
 
 
Wat vragen wij van studenten? 

• Flexibele werkhouding 
• Enthousiasme 
• Leergierigheid 
• Initiatief 
• Analytisch vermogen 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en): 
Technische bedrijfskunde 
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Communication and multimedia design 
Creative media and game technologies 
HBO-ICT 
 
Soort opdracht  
Afstudeeropdracht voor studenten van meerdere opleidingen gelijktijdig (1 á 2 
studenten van dezelfde opleiding), 1 á 2 studenten van één van de genoemde 
opleidingen is ook mogelijk 
 
Periode  
Semester 2, februari 2023 - juli 2023 
 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties 
samenwerkt aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

• Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
• Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 

Wat bieden we? 

• Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

• Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
• Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders of 

experts.  

  
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 
Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
 T: (050) 595 4708 

 E: iwpentrance@org.hanze.nl 
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