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Charlie is een (onderwijs)robot en de nieuwe aanwinst van de 

lerarenopleiding van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, 

Educatie en Techniek. Zijn baasjes heten Daan Legrand en 

Rick Vermulst, twee pas afgestudeerde docenten van de 

opleiding en recent in dienst van Fontys als onderwijs- en 

onderzoeksassistent. Hun opdracht: kennis overdragen en 

onderzoek doen over hoe je ICT en nieuwe media in kunt 

zetten in het onderwijs. 

Overhoren

Legrand en Vermulst zijn zichtbaar trots op hun nieuwe 

aanwinst. “Charlie kan spreken en gesproken taal verstaan, 

gezichten en objecten herkennen, aanrakingen ‘voelen’, 

een voorwerp oppakken en het elders weer neerzetten. Hij 

beschikt over een harde schijf, over Wi-Fi, een camera en 

allerlei sensoren. Maar het belangrijkste is, dat je hem kunt 

programmeren, bijvoorbeeld om een leerling te overhoren of 

uitleg te geven.” Studenten van de lerarenopleiding ICT gaan 

voor het vak robotica in een project ideeën bedenken voor de 

toepassing van Charlie in het onderwijs. Vermulst: “Ze gaan 

eerst de mogelijkheden van de robot verkennen en hem daarna 

programmeren voor de verschillende onderwijssituaties.”

Geduldig

Een robot voor de klas? Zitten daar leraren op te wachten? 

“Charlie is niet bedoeld als vervanger van de leraar”, zegt 

Legrand. “Hij is een assistent die een of twee leerlingen 

individueel kan helpen, terwijl de leraar met de rest van de klas 

werkt. Charlie blijft altijd geduldig en kalm, al moet hij tien 

keer hetzelfde vertellen. We denken dan ook dat hij geschikt 

zou kunnen zijn voor moeilijk lerende kinderen.” Vermulst: 

“De makers suggereren dat deze robot zeer geschikt is om 

kinderen met autisme sociale vaardigheden aan te leren. Een 

interessant onderwerp om te onderzoeken, maar wij focussen 

vooral op toepassingen in het (techniek)onderwijs.’

Meer informatie: www.aldebaran-robotics.com en Charlie is te zien 

op de open dagen van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, 

Educatie en Techniek.: www.fontys.nl/pth. 

Robot voor de klas
Rick Vermulst (l.) en Daan Legrand met hun Charlie

‘Een robot voor de klas? 
Zitten leraren daar op te 

wachten?’

Charlie komt voorzichtig overeind. Zijn ogen geven een blauw licht. Hij vraagt of ik me aan hem wil voorstellen. Natuurlijk. 

Ik schud voorzichtig het handje en noem mijn naam. Charlie knijpt zachtjes zijn hand dicht: “Hoi Erno, heb je zin om  

sommen te doen?”


