
HIA 3DStudio
‘The next level of Augmented Reality’
Marcel Massing is oprichter van HIA3D, een 3D 
studio uit Hendrik-Ido-Ambacht en mede-oprichter 
van de Coöperatie Artishock (‘mixed media collec-
tive’) uit Dordrecht vertelt graag over de schijnbaar 
onmogelijke toepassingen van Augmented Reality en 
laat u daar uiteraard mooie voorbeelden van zien.
 
Kun je live data in AR laten zien, kan die dan ook 
zichtbaar worden in bijvoorbeeld een werkplaats 
zodat je slagen kunt maken w.b. veiligheid, kosten-
besparingen, het voorkomen van fouten of de zelf-
redzaamheid van klanten en medewerkers verhogen?  
www.hia3d.nl

Higher Education Utrecht (Institute Archimedes)
‘Education with VR and no teacher?’
Virtual Reality is being used in education more 
and more. But does it has a positive effect on the 
learning process? Could there be a future without 
a teacher in front of the class? Institute Archimedes 
from the Higher Education Utrecht will share there 
experience about this subject with you.
www.voorbedrijven.hu.nl/Data/Nieuws/Leren-
presenteren-met-een-VR-bril-werkt

INSPIRATION WORKSHOP 

VR-Innovations
‘The making of serious VR games’
Met deze workshop wordt u door Tobias Gerrits van 
VR-Innovations meegenomen in het proces van begin 
tot eind over de ontwikkeling van serious VR-games. 
Deze games zijn waarde toevoegend en niet alleen 
bedoeld voor entertainment.
www.vr-innovations.nl/

Publisher Deviant 
‘What about VR in education?’
Sarah Brusell-Spijker, or Onno van Rijswijk, from 
Publisher Deviant gives you practical suggestions 
how Virtual Reality can be used for teaching spatial 
awareness, spatial orientation and measurements in 
education. With an Award-winning app tough sub-
jects will be made easy to understand for students.
www.uitgeverij-deviant.nl

Virtual Reality Learning Lab
‘Zelf interactieve virtuele werelden maken voor 
onderwijs’
Virtual Reality biedt indrukwekkende nieuwe ge-
reedschappen voor ontwerpers. In deze workshop 
gaan we zelf aan de slag en maken we interactieve 
virtuele werelden met CoSpaces. Hoe kunnen we dit 
vertalen naar uitdagende opdrachten voor studenten?
www.vrlearninglab.nl

Planet X Technologies
‘DeepSpace: Next level previsualisatie voor film’
Verken elke scène tot in het kleinste detail en 
probeer iedere instelling uit voordat je met draai-
en begint. Ons nieuwe virtual production platform, 
DeepSpace, gebruikt virtual reality (VR) om jou, de 
filmmaker, in een virtuele versie van je filmset te 
plaatsen. Met een fysieke camera in de hand kun je 
elke hoek met elke lens onderzoeken om zo het per-
fecte shot te vinden. Monteer en kijk je werk terug 
om te beoordelen of een scène of sequentie perfect 
werkt. Creëer voorstellen die veel verder gaan dan 
wat er mogelijk is met traditionele storyboards en 
animatics en neem de creatieve controle als film-
maker terug in eigen handen.
www.planetx.nl/deepspace
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KEYNOTE 1: 
Avinash Changa (WeMakeVR, Amsterdam)
‘Virtual Reality: past present and future’
What’s the difference between AR, VR  and XR and at 
what stage are we now?
Avinasg Changa founder of WeMakeVR shows you 
how far the developments are.
http://wemakevr.com/

KEYNOTE 2: 

Christian Kiesewetter (Business Innovation Centre, 
London UK, Konica Minolta)
Augmented Reality: ‘Making the Invisible Visible’. 
Is it possible to generate new business by using 
Augmented Reality and link and/or combine the off- 
and onlineworld?  
http://bic.konicaminolta.eu/

INSPIRATION WORKSHOP 

Timothy van de Bilt (Artist, Themed Entertainment 3D 
Designer and VR developer)
‘Themed Entertainment Design in the Leisure Industry’
Timothy, a former student of the Grafisch Lyceum Utrecht, 
takes you into the world of design in which Virtual 
Reality creates a new experience in the Entertainment 
business or Leisure Industry, like in ‘De Efteling’.
www.3dfueledbycoffee.com

VR-Innovations
‘The making of serious VR games’
Met deze workshop wordt u door Tobias Gerrits van 
VR-Innovations meegenomen in het proces van begin 
tot eind over de ontwikkeling van serious VR-games. 
Deze games zijn waarde toevoegend en niet alleen 
bedoeld voor entertainment.
www.vr-innovations.nl/

Konica Minolta Business Innovation Centre (London, UK)
Feedback on ‘generate new business with the link 
between the print- and online world with Augmented 
Reality’. 
Make use of the knowledge of Konica Minolta and be 
surprised how print and Augmented Reality 
can improve your business.
http://bic.konicaminolta.eu/

Impro Vive
‘Wat als je 2D art in 3D VR gebruikt?’
Roger ter Heide van Impro Vive laat de interessante 
toepassing zien van 2D animaties in een 3D Virtual 
Reality omgeving. De spelers worden actief betrok-
ken in de verhaallijn van de game.
www.improvive.com/

Rabobank
Toepassingen van mixed reality in de bancaire 
wereld. 
Maarten Korz, innovatie manager bij Rabobank geeft 
een openhartige lezing van de toepassingen van 
mixed reality in de bancaire wereld. Van pinautoma-
ten in Layar tot big data in hololens. Wat werkt wel 
en wat werkt ook echt niet.
www.rabobank.com/innovation

INSPIRATION WORKSHOP 

Timothy van de Bilt (Artist, Themed Entertainment 
3D Designer and VR developer)
‘De toepassing van Virtual Reality in de ‘Leisure 
Industrie’
Timothy, een oud-student van het Grafisch Lyceum 
Utrecht heeft in korte tijd zijn voetsporen verdiend 
in VR-development voor de zogenaamde ‘Leisure 
Industrie’. 

Zijn passie en werk voor themaparken, zoals de 
Efteling en een stage bij een developer voor enter-
tainment-content in Garmisch Partenkirchen hebben 
daar zeker toe bijgedragen. Hij deelt graag zijn 
passie met u.
www.3dfueledbycoffee.com

Uitgeverij Deviant 
‘Toepassing van VR in het onderwijs’
Sarah Brusell-Spijker, Projectleider Startrekenen VR 
van Uitgeverij Deviant geeft praktische tips over hoe 
Virtual Reality in te zetten tijdens meetkunde in de 
rekenles. Met een Award-winnende app worden lasti-
ge meetkundige onderwerpen inzichtelijker gemaakt.
www.uitgeverij-deviant.nl

VR-Owl
‘De marketing(meer)waarde van AR&VR’
De specialisten van VR-Owl vertellen u graag over 
welke meerwaarde de toepassing van Augmented 
Reality en/of Virtual Reality heeft voor een business. 
Dit wordt uiteraard uitgelegd aan de hand van mar-
ketingcases en de uitvoering daarvan.
https://vrowl.nl/

Planet X Technologies
‘DeepSpace: Next level previsualization for film’
Imagine you can explore the potential and detail of any 
scene before a single frame of film has been shot… 
Our new virtual production platform, DeepSpace, does 
just that. DeepSpace uses VR to put you, the filmma-
ker, into a virtual version of your film set. The physical 
camera you’re holding allows you to try angles and 
change lenses to find that perfect shot to tell your sto-
ry. Edit and preview your work to make sure your scene 
or sequence works perfectly. Create concepts and pro-
posals beyond the reach of any storyboard or animatic 
and take back creative control as a filmmaker.
www.planetx.nl/deepspace

HIA 3DStudio
‘The next level of Augmented Reality’
Marcel Massing is oprichter van HIA3D, een 3D studio 
uit Hendrik-Ido-Ambacht en mede-oprichter van de 
Coöperatie Artishock (‘mixed media collective’) uit 
Dordrecht vertelt graag over de schijnbaar onmoge-
lijke toepassingen van Augmented Reality en laat u 
daar uiteraard mooie voorbeelden van zien. 

Kun je live data in AR laten zien, kan die dan ook 
zichtbaar worden in bijvoorbeeld een werkplaats 
zodat je slagen kunt maken w.b. veiligheid, kosten-
besparingen, het voorkomen van fouten of de zelf-
redzaamheid van klanten en medewerkers verhogen?  
www.hia3d.nl

Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht
‘Onderwijs met VR. Geen docent meer nodig?’
Virtual Reality wordt in toenemende mate ingezet in 
het onderwijs. De vraag is echter: heeft VR wel im-
pact op leren? In deze sessie wordt een experiment 
naar de impact van VR op de presentatievaardighe-
den van studenten besproken en ook getoond.
www.voorbedrijven.hu.nl/Data/Nieuws/Leren-presen-
teren-met-een-VR-bril-werkt

INSPIRATION WORKSHOP

ACES Direct
‘De mogelijkheden van de Microsoft Hololens’
ACES Direct uit Tilburg vertelt u graag over de 
mogelijkheden van de Microsoft Hololens. 
Dit wordt uiteraard ook gedemonstreerd.
www.acesdirect.nl

VITASYS
‘Wat als Artificial Intelligence en VR elkaar ‘ontdek-
ken’? Is dit toekomstmuziek? Is er een ‘huwelijk’ 
mogelijk tussen VR en AI? Zal het, inmiddels, on-
misbare internet met sterk verbeterde snelheden en 
overal toegankelijk mogelijk maken dat kunstmatige 
intelligentie en Virtual Reality elkaar gaan ontdek-
ken? 
Jasper van der Klooster van Vitasys heeft daar onder-
zoek naar gedaan en wil dat graag met u delen.
www.vitasys.nl

Impro Vive
‘What about 2D art in 3D VR?’
Roger ter Heide from Impro Vive will surprise you 
with 2D and 3D animations in a 3D VR environment 
to engage the player in an interactive story. 

By presenting an interesting mix of meaningful inter-
actions in a linear story, the game gets players to be 
an active part of the story and project their experien-
ces on the storyline.
http://www.improvive.com/

VRROOM
‘Toepassing van VR in de zorg’
Wat als je met Virtual Reality de stressfactor die 
patiënten ervaren als ze bijvoorbeeld een MRI-scan 
moeten ondergaan kunt verlagen? Schelte Meinsma 
van VRROOM deelt die ervaring graag met u.
www.vrroom.nl

Rolf Wyss 
Rolf Wyss is connected with printing. 
He is a educated printing press operator, printing 
engineer, WorldSkills expert in Skill 11 Print Media 
Technology and full-time departmental manager for 
printing technologists and print media practitioners 
at the School of Design/Industrial Vocational and 
Further Training Centre in St. Gallen, Switserland.

He likes to share with you how AR&VR is being used 
within the lessons at his school in St. Gallen. 
A very good example of how the quality of vocational 
education can be reinforced with new technology.
www.gbssg.ch

INSPIRATION WORKSHOP 

ACES Direct
‘De mogelijkheden van de Microsoft Hololens’
ACES Direct uit Tilburg vertelt u graag over de 
mogelijkheden van de Microsoft Hololens. 
Dit wordt uiteraard ook gedemonstreerd.
www.acesdirect.nl

VITASYS
‘Wat als Artificial Intelligence en VR elkaar ‘ontdekken’? 
Is dit toekomstmuziek? Is er een ‘huwelijk’ mogelijk 
tussen VR en AI? Zal het, inmiddels, onmisbare inter-
net met sterk verbeterde snelheden en overal toe-
gankelijk mogelijk maken dat kunstmatige intelligen-
tie en Virtual Reality elkaar gaan ontdekken? Jasper 
van der Klooster van Vitasys heeft daar onderzoek 
naar gedaan en wil dat graag met u delen.
www.vitasys.nl

VR Owl
‘De marketing(meer)waarde van AR&VR’
De specialisten van VR Owl vertellen u graag over 
welke meerwaarde de toepassing van Augmented 
Reality en/of Virtual Reality heeft voor een business. 
Dit wordt uiteraard uitgelegd aan de hand van 
marketingcases en de uitvoering daarvan.
https://vrowl.nl/

Richard van Tilborg (CoVince)
De (leer)kracht van emotie binnen handbereik, 
VR/AR voor alle zintuigen.
Weet jij je 5e rijles nog? En je rijexamen? 9 van 
de 10 mensen kunnen wel uitgebreid over hun 
examen vertellen, maar niet hun 5e rijles. Maar 
hoe komt dat? Nou.. omdat de emotiewaarde van 
dat moment veel was hoger dan bij die 5e rijles. 
En het mooie is… met de stand van de huidige 
technologie, kunnen we de breinwetten die hier 
aan ten grondslag liggen, optimaal gaan benutten. 
Om hiermee onszelf effectiever, leuker en persoon-
lijker te ontwikkelen. Het maken van learning jour-
neys met deze innovatieve technologie behoeft geen 
uitgebreide technologische kennis meer, maar is voor 
iedereen binnen handbereik. 
Voor de jury van de Computable Awards 2018 aan-
leiding om CoVince te nomineren in de categorie 
ICT-project van het Jaar in het Onderwijs.
http://covince.com/

VRROOM
‘Wat heeft de toekomst, AR of VR?’
De specialisten van VRROOM delen graag met u 
hun visie op de toekomst van Augmented Reality 
en Virtual Reality. Welk van deze technieken heeft 
toekomst of welke ontwikkelingen kunnen we nog 
verwachten?
www.vrroom.nl

Thomas Hagenhofer
‘Social Virtual Learning (SVL), how learning can be 
great fun!’
Thomas Hagenhofer from ZFA Medien Kassel (Germany) 
shows you a very suffiticated and complete new way 
of learning. Teachers of 9 schools in Germany who 
has tested the system call it ‘The future of Vocational 
Educational Training’. The so called Holodeck for the 
printing industry gives learning a new boost!
www.zfamedien.de
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Time Program Where?... Outside A1.18 A1.19 A1.23 A1.24 A1.25 A1.26 
9.00 – 9.45 Greetings with coffee and treats A1        

9.45 – 10.00 Opening, welcome 
Johan Spronk, Chairman of the Board. 
Grafisch Lyceum Utrecht. 

Auditorium        

10.00 – 10.45 “Virtual Reality: past, present and 
future”  
Opening keynote door Avinash Changa 
(WeMakeVR). 

Auditorium        

10.45u – 11.30 “Augmented Reality, making the 
Invisible Visible” 
Keynote door Business Innovation 
Centre UK, Konica Minolta. 

Auditorium        

11.30 – 12.00u Break for coffee and Expo A1 
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AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo 

12.00 – 12.20 Inspiratie workshops 1 A1 Timothy van de Bilt 
Themed Entertainment Design 
in the Leisure Industry. 

VR innovations 
The making of serious  
VR games.  

Konica Minolta UK 
Generate new business with 
the link between the print- and 
online world with AR. 

Impro Vive 
Wat als je 2D art in 3D VR 
gebruikt? 

Rabobank 
Mixed reality & Banking: a (virtual) reality check. 
 

12.30 – 13.30 Walking lunch and Expo A1 AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo AR&VR Expo 

13.30 – 13.50 Inspiratie workshops 2 A1 Timothy van de Bilt 
De toepassing van Virtual 
Reality in de ‘Leisure Industrie’. 

Uitgeverij Deviant 
Toepassing van VR in het 
onderwijs? 

VR Owl 
Marketingwaarde van AR&VR.  

Planet X Technologies 
‘DeepSpace: Next level 
previsualization for film’. 
 

HIA 3DStudio 
The next level of Augmented 
Reality 
 

Higher Education Utrecht 
Education with VR and no 
teacher? 

14.00 – 14.20 Inspiratie workshops 3 A1 VR innovations 
The making of serious  
VR games. 

Publisher Deviant 
What about VR in education? 

Virtual Reality Learning Lab 
‘Zelf interactieve virtuele 
werelden maken voor 
onderwijs’. 

Planet X Technologies  
‘DeepSpace: Next level 
previsualization for film’. 

HIA 3DStudio 
The next level of Augmented 
Reality. 

Hogeschool Utrecht 
Onderwijs met VR. Geen docent 
meer nodig? 

14.30 – 14.45 Short break for coffee and talks A1       

14.45 – 15.05 Inspiratie workshops 4 A1 ACES Direct  
De mogelijkheden van de 
Microsoft Hololens. 

VITASYS 
Wat als Artificial Intelligence en 
VR elkaar ‘ontdekken’? 

 Impro Vive 
What about 2D art in 3D VR? 

VRROOM 
Toepassing van VR in de zorg. 

Rolf Wyss 
School of Design St. Gallen 
How to integrate VR&AR in 
lessons for Printmedia.  

15.15 – 15.35 Inspiratie workshops 5 A1 ACES Direct  
De mogelijkheden van de 
Microsoft Hololens. 

VITASYS 
Wat als Artificial Intelligence en 
VR elkaar ‘ontdekken’? 

VR Owl 
Marketingwaarde van AR&VR. 

Richard van Tilborg (CoVince) 
De (leer)kracht van emotie 
binnen handbereik, AR/VR voor 
alle zintuigen. 

VRROOM 
Wat heeft de toekomst, AR of 
VR? 

Thomas Hagenhofer 
ZFA Medien Kassel (Germany) 
Social Virtual Learning (SVL), 
how learning can be great fun! 

15.45 – 16.30 Goodbye with drinks and appetizers A1  * YELLOW workshops will be in English 
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 VITASYS Matterport 360º Camera / Google Expeditions 
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 Coöperatie Artishock / HIA 3DStudio Toepassingen van Augmented Reality  

Konica Minolta Augmented Reality en print Richard van Tilborg (Covince) Een ‘learning journey’ met AR/VR 

WeMake VR Atelier Rembrandt in Virtual Reality ZFA Medien Kassel (Germany) Social Virtual Learning in the printing industry 

ACES Direct Microsoft Hololens Timothy van de Bilt AR/VR in the Leisure Branche 

Uitgeverij Deviant Virtual Reality in de rekenles Virtual Reality Learning Lab Zelf aan de slag met CoSpaces 

VRROOM VR-Truck  (Outside!) Studenten AAV Resultaten van project met 360º camera 

Raoul Postel / Willemijn Schmitz Experimenten met VR in Crossmedia VR Owl Business met AR&VR 

Impro Vive 2D art in 3D Virtual Reality 3e-jaars studenten Crossmedia  Experimenten met Virtual Reality 

 

A1.01

Entree

Reception

A1.18 A1.19
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Elevator
VR & AR 
Expo

First floor A1.

Bridge to A1.01

Collegezaal

Ground floor

Vondellaan 178

Entree
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