
Profiteer van een wereldwijde community 
die On Scene scenario’s en ervaringen met 
elkaar deelt 

VOORDELEN

Wij geloven dat bevelvoerders baat hebben bij het ervaren 
van incidenten in een veilige, controleerbare, herhaalbare en 
meetbare omgeving. XVR On Scene is een krachtig hulpmiddel 
dat deelnemers concepten kan laten begrijpen door ze te 
ervaren, de deelnemer doet in relatief korte tijd praktische 
kennis op, en kan besluitvormingsvaardigheden oefenen in 
situaties die normaal gesproken zelden voorkomen in de 
dagelijkse praktijk. 

Dankzij scenario training in XVR On Scene kan de deelnemer 
complexe incidenten oefenen, protocollen toepassen en optreden 
in schaalbare scenario’s.

WAAROM XVR ON SCENE?

Met het XVR Simulation platform kunt u lesgeven, trainen, 
oefenen, toetsen en evalueren. Voor zowel mono- als 
multidisciplinaire doeleinden, op operationeel, tactisch en 
strategisch niveau. De instructeur heeft jarenlange ervaring 
in het trainen van hulpverleners. Daarom heeft hij, bij iedere 
module in het XVR Platform de volledige controle.

XVR On Scene is bedoeld als een ondersteunend middel, 
waarbij instructeurs de volledige vrijheid hebben om elk 
denkbaar scenario te creëren waarmee ze hun trainingsdoelen 
kunnen behalen. XVR On Scene kan op zeer veel verschillende 
manieren gebruikt worden voor trainingen. Team training, 
klassikaal lesgeven, of individueel trainen en toetsen zijn 
allemaal mogelijk.

XVR 
ON SCENE

U kunt altijd de training stoppen of herhalen 
indien nodig 

Door te trainen met On Scene traint u altijd 
in een gecontroleerde en veilige omgeving

Volledige vrijheid om uw lokale situatie na 
te bouwen

De instructeur behoudt altijd de controle 
over de leerervaring en het scenario

Deelnemers lopen, rijden, vliegen en varen 
rond in een gesimuleerde incidentomgeving

Creëer maximale immersie en realisme 
dankzij een grote variatie aan omgevingen 
en landspecifieke 3D objecten

Instructeurs kunnen direct reageren op 
beslissingen van studenten, of besluiten om 
tijdens de oefening het scenario te escaleren

Vergroot de competentie en expertise van hulpverleners 
door middel van simulatie met XVR On Scene



Het XVR Simulation Platform wordt over de 
hele wereld gebruikt. Het platform is specifiek 
ontworpen om het delen van scenario’s en 
aangepaste objecten te stimuleren. Op deze 
manier profiteren gebruikers van over de hele 
wereld van elkaars kennis en ervaring.

Wij hechten veel waarde aan het opbouwen 
van relaties met onze gebruikers. Dankzij de 
enthousiaste en loyale gebruikerscommunity 
wordt het XVR Simulation Platform voortdurend 
gevuld met relevante aangepaste content, scenario’s 
en nieuwe manieren om uw mensen te trainen.
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In XVR On Scene heeft de instructeur de volledige controle. De instructeur stelt de leerdoelen vast, 
maakt het scenario en zorgt ervoor dat de deelnemer de verschillende leerdoelen kan behandelen.

De klassikale opstelling wordt gebruikt 
om virtuele casussen met elkaar te 
bespreken. Hoe gaan we aanrijden? Welke 
informatie moeten we verzamelen? Wat 
worden de eerste acties bij aankomst? 
De eerste stap in het toepassen van de 
theorie naar de praktijk in een leerzame 
gezamenlijke setting.

Met de individuele opstelling wordt de 
deelnemer ondergedompeld in een virtueel 
scenario terwijl de instructeur aanpassingen 
doorvoert en tegenspel biedt op basis van 
de beslissingen van de deelnemer. Deze 
opstelling is ook uitstekend geschikt voor 
het afnemen van virtuele examens.

Met de teamopstelling kun je met meerdere 
deelnemers tegelijk trainen in mono- of 
multidisciplinaire oefeningen. Een of meer 
instructeurs kunnen instaan voor de leerdoelen 
en het rollenspel. Teamtrainingsoefeningen 
zijn zeer geschikt om communicatie- en 
rapportagevaardigheden te trainen.

Klassikaal Individueel Teamtraining

TRAINEN MET XVR ON SCENE


