
Ondersteun de verschillende leerstijlen van 
deelnemers met interactieve visualisaties

VOORDELEN

Met de zelf geleide scènes van de XVR On Scene Expo kunnen de 
deelnemers zich vertrouwd maken met incidentenprotocollen en 
-procedures en met wat ze moeten weten in risicovolle situaties 
voordat ze oefeningen bijwonen of zich in een praktijksituatie 
begeven. Goed voorbereide deelnemers zijn beter in staat om 
zich op de betreffende taak te concentreren, waardoor hun 
leerprestaties toenemen. Ze kunnen na de training ook opfris-
scènes voltooien voor een hogere retentie.

Instructeurs hebben de vrijheid om hun scènes aan de 
leerdoelen aan te passen. Ze kunnen de resultaten van 
deelnemers analyseren om hun vooruitgang te evalueren, 
leerdoelen efficiënter sturen en extra opdrachten toe voegen 
waar nodig. Het analyseren van de resultaten helpt instructeurs 
op die manier ook om hun trainingscurriculum aan te passen. 

WAAROM DE XVR ON SCENE EXPO?

Trainingen en oefeningen zijn kostbaar, zowel in tijd als in 
middelen. Met de XVR On Scene Expo kunnen de instructeurs 
scènes en opdrachten voorbereiden die door alle deelnemers 
voorafgaand aan een oefening, of voordat ze in de praktijk aan 
de slag gaan, moeten worden uitgevoerd. 

De XVR On Scene Expo werkt als een verlengstuk van XVR On 
Scene. Net als elke andere module van XVR Simulation, biedt 
de XVR On Scene Expo de instructeurs de volledige vrijheid om 
hun eigen scenario’s vorm te geven. De XVR On Scene Expo is 
volledig cloud- of server-gebaseerd en kan gebruikt worden op 
elke tablet of laptop, ongeacht de locatie.

XVR ON SCENE 
EXPO

Verstuur opfris-scènes na de oefening voor 
een betere retentie

Alle oefeningen zijn volledig zelfstandig, er 
zijn geen instructeurs nodig

Vergroot uw trainings- en opleidingsbereik 
aanzienlijk met de Expo

Bereid de deelnemers voor en leid ze op met 
zelfgemaakte scenario’s

Gebruik de Expo overal en altijd op een 
tablet of laptop/PC

Houd de resultaten van de deelnemers  
bij om uw leerdoelen zo efficiënt mogelijk  
te sturen  

Expo scènes kunnen volledig op uw eigen 
cloud of server gehost worden

Vergroot uw opleidingsbereik en trainingsoutput met de nieuwe  
XVR On Scene Expo - een tijd- en kostenefficiënte oplossing voor het tegelijkertijd 
opleiden van grote groepen op afstand. 
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De XVR On Scene Expo is momenteel in ontwikkeling. Als u al voor de release aan de slag wil,   
kunnen we u de prototype versie, de XVR 360 met vergelijkbare functionaliteiten, aanbieden.   
Op deze manier kunt u nu al de toekomstige mogelijkheden van de Expo verkennen.  
Mail naar info@xvrsim.com voor meer informatie.

Omdat de Expo-scènes zelfstandig worden 
doorlopen, hoeft er geen instructeur aanwezig 
te zijn. Dit betekent dat uw trainingsbereik 
exponentieel kan groeien, omdat de 
deelnemers de leerervaringen in hun eigen 
tijd kunnen afronden. Deelnemers kunnen 
hun opleiding en training zelf vormen door 
extra oefeningen te doen of door eerdere 
oefeningen nog eens over te doen, waardoor 

de retentie toeneemt.

Verhoog het leerrendement van uw 
deelnemers door ze voor te bereiden 
op oefeningen of situaties die ze in de 
praktijk kunnen tegenkomen, en vul 
deze aan met opfriscursussen om het 
geleerde optimaal te onthouden. Expo-
scènes zijn ook uitermate geschikt 
om minder frequente noodgevallen  

en protocolupdates te trainen.

Gebruik de Expo waar ook ter wereld 
op een tablet of laptop/PC. Het hele 
platform is cloud- of server-gebaseerd, 
wat betekent dat u alleen een tablet 
of laptop/PC met een intranet- of 
internetverbinding nodig heeft. Maak 
optimaal gebruik van home-office dagen 
of van de rustige tijd tijdens diensten. 
Geef uw personeel de vrijheid om zich 
voor te bereiden en te leren op een tijd en 

plaats van hun keuze.

VERGROOT UW BEREIK HOGERE TRAININGSEFFECTIVITEIT ALTIJD EN OVERAL

• Virtuele scènes verkennen
• 360 foto’s verkennen
• Animaties gebruiken om uw scène te 

verlevendigen 
• Een verkenning van een misdrijf of incident 

uitvoeren 
• Meerkeuzevragen genereren
• Pop-ups toevoegen met extra informatie, 

leerboekreferenties of afbeeldingen
• Triage van slachtoffers oefenen
• Zich door middel van een minikaart oriënteren

MET EXPO-SCÈNES KUNT U:


