
Charlie.
verwondert en onderwijst





Onze maatschappij verandert. We begeven ons van een 
industriële maatschappij naar een netwerkmaatschap-
pij. Het accent van deze alsmaar sneller veranderende 
maatschappij ligt op innovatie, participatie en creati-
viteit. Bij de dominante industriële maatschappij van 
voorheen, lag de nadruk op uniformiteit en een bureau-
cratische aansturing. In de netwerkmaatschappij ligt 
de nadruk echter op differentiatie en zelfsturing. Dit 
heeft gevolgen voor het onderwijs en de leraar. In het 
onderwijs krijgen we steeds meer differentiatie en het 
aantal ‘rugzakleerlingen’ groeit. Dit heeft onder andere 
te maken dat zogeheten ‘zorgleerlingen’ in het regulier 
onderwijs worden ondergebracht. Een aanslag op de 
capaciteiten en tijd van de docent. Graag stellen we 
daarom onze onderwijsondersteunende NAO-robot 
Charlie aan u voor. Charlie is de onderwijsrobot van 
Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH).

Het Franse bedrijf Aldebaran Robotics heeft deze onder-
wijsrobot op de markt gebracht en Fontys PTH heeft de 
robot naar Nederland gehaald. De NAO-robot van de PTH 
heeft de naam ‘Charlie’ gekregen en wordt ingezet in het 
onderwijs. Charlie kan menselijk bewegen en interactie 
aangaan met de leerling.



Charlie kan gezien worden als een humanoïde robot van-
wege zijn beweeglijkheid en lichaamsstructuur. Dit wordt 
mede ondersteund door zijn gezicht-, object- en spraakher-
kenning. Mensen omschrijven Charlie niet voor niets vaak 
als ‘schattig’! Door gezichtsherkenning kan de robot bijvo-
orbeeld zien met wie hij te maken heeft en wat de (leer)
voortgang is van de leerling. De spraakherkenning maakt 
interactie mogelijk en dankzij de mogelijkheid om objecten 
te herkennen kunnen educatieve spellen worden gespeeld.

Onderwijskundige meerwaarde
Met name het basisonderwijs is een geschikte doelgroep 
om NAO-robot Charlie in te zetten. We zien Charlie ook 
echt als ondersteuning van de docent. Mede door differ-
entiatie en steeds meer zorgleerlingen in het reguliere 
onderwijs kan Charlie een extra bijdrage leveren aan het 
onderwijs. Zo kan Charlie ingezet worden als maatje om 
mee te leren, om een leerling te overhoren, om instruc-
ties te geven of voor één op één begeleiding. Feedback 
kan direct gegeven worden aan de leerling en eventuele 
resultaten van een overhoring worden verzonden naar 
de docent. Charlie is zelfs goed inzetbaar bij moeilijk le-
rende kinderen of kinderen met bijvoorbeeld autisme. Zo 
kan Charlie ondersteunen bij het aanleren van sociale 
vaardigheden. De robot schrikt namelijk niet, geeft geen 
onverwachte reacties of bewegingen en laat zijn emoties 
duidelijk zien en horen of zegt als hij iets niet leuk vindt. 
Ook heeft Charlie eindeloos geduld…

Buiten het basisonderwijs kan de robot ook ingezet worden 
in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook 
hier kan hij helpen bij overhoringen en de resultaten doors-
turen naar de leraar. Daarnaast geeft Charlie instructies bij 
bijvoorbeeld practica. De robot spreekt verder meerdere 
talen waardoor hij ook prima inzetbaar is bij taallessen. Zet 
hem bijvoorbeeld eens samen met een leerling en laat ze 
de Engelse taal oefenen!

Interactie



Charlie en het hbo
Het succes van de robot wordt voornamelijk bepaald door 
een doordacht opgezet (onderwijs)plan en het program-
meren. Het bedenken van onderwijstoepassingen en het 
programmeren van de robot wordt gedaan in het onder-
wijs van de PTH. Voor de lerarenopleiding ICT is er een 
nieuw vak en project ontwikkeld. Bij het vak Robotica ki-
jken studenten naar de technische mogelijkheden van de 
robot. In het bijbehorende project bedenken studenten 
een onderwijsdoel, werken deze uit en programmeren ze 
de robot. Het spreekwoordelijke mes snijdt hierdoor aan 
twee kanten. Studenten worden uitgedaagd om innovatief 
onderwijs te ontwerpen en zelf verbreden we onze kennis 
over Charlie door de kennis en inzichten te gebruiken die 
worden gegenereerd via de lessen. 

Waarom zouden we Charlie niet breder inzetten in het 
hbo? Denk hierbij bijvoorbeeld aan Fontys Hogeschool 
Pedagogiek, waar Charlie kan ondersteunen bij spelther-
apie. Of misschien wel de Fontys Sporthogeschool, om 
kinderen spelenderwijs aan het bewegen te krijgen. Daar-
naast zou je ook toepassingen kunnen bedenken bij onder 
andere de instituten van Communicatie, HRM & Psychol-
ogie, Engineering, ICT, OSO, Fydes, FHKE of de FLOS/
FLOT!

Pionieren
De effectiviteit van Onderwijsrobot Charlie staat of valt 
met een sterk concept. Ook het programmeren is hierbij 
van wezenlijk belang. Zonder deze twee facetten kan er 
niet het beste resultaat gehaald worden uit de NAO-robot. 
We zitten momenteel in de pionierfase als het gaat om de 
ontwikkeling en uitvoering van de verschillende toepassin-
gen.



Verwondering

Wanneer we Charlie aan het werk zien op bijvoorbeeld de 
Dutch Technology Week valt al heel snel de verwonder-
ing van kinderen op. Ze praten honderduit over en met 
Charlie en willen alles van hem weten. Zo kregen we de 
vragen of Charlie ook de afwas kon doen, met ze kon 
dansen (Gangnam Style was erg populair!) en of ze re-
kenspelletjes met hem konden spelen. Kortom, Charlie 
verbindt, verwondert, leert en groeit samen met zijn leer-
lingen!



Mijn naam is Rick Vermulst, oud student en inmiddels 
medewerker bij Fontys Pedagogisch Technische Hoges-
chool en het Fontys Educatief Centrum. Als jonge medew-
erker met een onderwijs en technische achtergrond ben ik 
erg geïnteresseerd om deze twee werelden te verbinden 
op een innovatieve wijze. Naast mijn werk bij Fontys volg 
ik momenteel tevens de master Leren en Innoveren wat 
hier direct een bijdrage aan levert. Fontys als organisatie 
en mijn enthousiaste collega’s bieden de ruimte en helpen 
me om deze twee werelden in de praktijk te verbinden. 
Eén van deze collega’s is Kim Snellink, medewerker bij 
Marketing & Communicatie van FH BEnT. Zij ondersteunt 
Charlie en mij veel, voornamelijk op het gebied van PR.

Niet ik of wij verdienen de Fontys Denk Groter Prijs, maar 
onderwijsrobot Charlie. Hij levert een bijzondere onder-
wijsprestatie. Charlie is innovatief doordat het perfect 
aansluit en voorloopt op de maatschappelijke en tech-
nische ontwikkelingen. Fontys zet zich met Charlie op de 
kaart om robots in het onderwijs te initiëren. Fontys laat hi-
ermee zien dat zij vooruitstrevend, toekomstgericht en in-
noverend is. Door het uitbouwen van de inzetbaarheid van 
Charlie binnen verschillende onderwijslagen is dit project 
een perfect voorbeeld van groter denken! Als initiator van 
de projecten en als otwikkelaar en uitvoerder van de vak-
ken Robotica met Charlie, zal het winnen van de Denk 
Groter Onderwijsprijs een boost geven om het pionieren 
met Charlie verder uit te bouwen en erkenning te krijgen. 
Van science fiction is geen sprake meer als het aan mij ligt!

Publieke optredens met Charlie zoals bij de Dutch Tech-
nology Week, een uitzending bij RTL-Z Toekomstmakers 
en de Landelijk Onderwijsdag Techniek laten zien dat de 
onderwijsrobot omarmt wordt. Aanvragen van scholen 
en organisaties druppelen binnen. De combinatie van 
NAO-robot Charlie en de naam Fontys spreidt zich uit als 
een olievlek! 

Persoonlijke noot




