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We kennen robots al lang (industrie) waarbij robots werk voor ons doen. In de 

toekomst gaan robots niet alleen voor ons doen, maar werken we steeds meet 

samen met robots.  

Afbeelding - Bron: RTL Nieuws 05-12-2014 



“Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag. Ze vragen nooit om 

loonsverhogingen, worden niet vertegenwoordigd door vakbonden en staken niet.”  

- Lodewijk Asscher 



Robots worden slimmer, verschijnen in diverse vormen en kunnen steeds 

meerdere handelingen verrichten. 



“Technologische ontwikkelingen zijn van alle tijden. Het zorgt voor een verschuiving van werk en 
het ontstaan van nieuw werk, niet per definitie voor minder werk. Ik zie juist kansen voor 
werkgelegenheid, mits werkenden zich blijven ontwikkelen zodat ze meebewegen met deze 
ontwikkelingen en niet achterop raken,” aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt 
Randstad Groep Nederland. 



De BBC heeft een website ingericht waar de dreiging en kans (indicatie) per 

beroep wordt weergegeven. Voor een docent is de bedreiging 1-3% en voor 

een financieel administratief medewerker 95-97%. 

Bron: http://www.bbc.com/news/technology-34066941  



“In ons nieuwe onderwijs krijgen kinderen computerkunde, informatietechnologie en 
leren ze digitale vaardigheden: ze leren [...] niet alleen hoe je een computer 
gebruikt maar ook hoe een computer werkt en hoe hij voor jou kan werken.”  

-Michael Gove, voormalig minister van onderwijs Verenigd Koninkrijk 

 



Robots krijgen een steeds belangrijkere rol in het onderwijs. Hetzij om in 

interactie mee en van te leren of als object om te leren programmeren. 



Fontys Hogescholen werkt met de humanoide Nao-robot Charlie. Door zijn 

spraak- object- en gezichtsherkenning is interactie tussen mens en robot 

mogelijk. Wat kan Charlie betekenen in het onderwijs? 

https://www.youtube.com/watch?v=jg9zupq3cO4 



Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet 

per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze 

vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. 

 

Deze vaardigheden leert men van 

programmeren: 

 

 Creatief en logisch denken 

 Ruimtelijk inzicht 

 Probleemoplossend vermogen 

 Structureren 

 Samenwerken 

 



Fontys zet de robot in haar onderwijs in om aankomende docenten kennis te 

laten maken met de techniek(en) van de robot en het bedenken van 

onderwijstoepassingen voor de robot. 



Studenten van de technische lerarenopleiding bestuderen de hardware van de 

robot + de software van de robot + bedenken een (onderwijs)concept voor 

de robot. 

+ + 



Fontys zet de robot ook in om kinderen te leren programmeren, om techniek te 

promoten, om de acceptatie robots dichter bij de mens te brengen en om 

studenten hun (afstudeer)onderzoek op te richten. 



De robot kan data opslaan of data van een externe bron ophalen. Het gaat 

vaak over persoonlijke data die de robot gebruikt gepersonaliseerde interactie 

mogelijk te maken. Hierdoor hebben we te maken met ‘cybersecurity’. 



Nao-robot Charlie is slechts ‘een’ robot die ingezet kan worden in het onderwijs.  



Bliksemsessie 

‘Robot toepassing’ 

Bliksemsessie 

1 Formeer groepjes en wijs een leider/tijdbewaker aan (groepsgrootte wordt bepaald door workshopleider) 2 min. 

2 Bepaal gezamenlijk een hoofddoel/thema voor de robot 3 min. 

3 Schijf individueel zoveel mogelijk (minimaal 3) zelfstandig naamwoorden op rondom dit 

doel/thema (één woord op iedere post-it) 

3 min. 

4 Bekijk en bespreek in je groepje de zelfstandig naamwoorden en cluster indien mogelijk. 

Kies er gezamenlijk 4-5 uit. 

3 min. 

5 Bedenk gezamenlijk op basis van het doel/thema en de 4-5 zelfstandig naamwoorden een 

concept over de inzetbaarheid van de robot 

7 min. 

6 Pitch het groepsconcept op A3 papier 2 min. 



Bedankt voor uw aandacht! 
Rick Vermulst 

r.vermulst@fontys.nl 

www.fontys-educatief.nl/charlie  

www.rickvermulst.wordpress.com 
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Introductie van robot Charlie op de Global Conference on Cyberspace in Den 

Haag. Over de mogelijkheden en (cyber)veiligheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-Ih2OBTNy4 


