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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 2, deel 14 (versie 1.0 NL 24-9-2010) 

“robotica om te leren” 

door Serge de Beer 

 

 

Inleiding 

Bij ICT in het onderwijs denk je waarschijnlijk voornamelijk aan activiteiten, die zich 

afspelen rond het scherm, het toetsenbord en de muis. Toch zijn er ook mogelijkheden om 

het toepassen van ICT wat fysieker te maken. 

 

 
Bron: Wikimedia (CC licentie) 

 

In de industrie is de toepassing van robots al jaren gemeengoed en ook in de zorg vinden 

steeds meer handelingen plaats met behulp van robots. Nu pleit ik er niet voor om 

docenten te vervangen door robots, maar wel om deze technologie in te zetten bij het 

leren. In mijn beleving kan dat op een aantal manieren: 

 

 Een robot kan zaken inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld een reeks handelingen, die 

gedaan moet worden bij het sorteren van producten. 
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 Het maken en programmeren van een robot laat leerlingen heel diep nadenken 

over de kern van een onderwerp. Terwijl ze aan het bouwen en programmeren 

zijn, wordt ondertussen de theorie verwerkt en in praktijk gebracht.  

 Leren over automatiseringen en robotica zelf. Dit is met name interessant voor 

technische vakken, van PO tot WO. 

 

Robots kosten geld 

Tot nu toe hebben we in deze cursus veel gebruik gemaakt van producten, die gratis 

beschikbaar zijn of vrijwel overal aanwezig. Een robot zal over het algemeen moeten 

worden aangeschaft of geleend. Toch wordt het wel steeds goedkoper. Bij de firma Conrad 

(www.conrad.nl) is al een eenvoudig exemplaar te koop voor rond de twintig Euro. 

In dit deel van de cursus heb ik heel bewust gekozen voor een pakket, dat vrij algemeen 

beschikbaar is. In de meeste technieklokalen is deze bouwboos wel te vinden. Het gaat om 

de robotset, Mindstorms NXT 2.0 

 

Lego Mindstorms NXT 2.0 is onder andere te verkrijgen bij: 

 

 BOL.com, www.bol.com 

 

 Brickshop, www.brickshop.nl/lego/mindstorms.html  

  

 Heutink, http://shop.heutink.nl (deze wordt geleverd in een kunststof koffer) 

 

De kosten zullen zo rond de driehonderd Euro bedragen voor deze set, maar nogmaals, 

informeer even bij de docent techniek of er niet al een set in de school aanwezig is. 

 

Mocht je besluiten om geen set te lenen of aan te schaffen, dan is het toch de moeite 

waard om dit deel van de cursus goed te bestuderen als bron van inspiratie. Met een 

beetje creativiteit en knutselvaardigheid zijn ook veel dingen zelf en goedkoop te 

organiseren. 

http://www.conrad.nl/
http://www.bol.com/
http://www.brickshop.nl/lego/mindstorms.html
http://shop.heutink.nl/
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Aan de slag 

De doos met de onderdelen staat voor je op tafel. Wat nu? Er zitten erg veel LEGO-blokjes 

en andere attributen in de doos en je weet haast niet waar je moet beginnen. Gelukkig 

heeft LEGO een mooie bouwbeschrijving gemaakt voor beginners. Hier start onze reis. 

 

De doos van Lego Mindstorms is al indrukwekkend. 

 

 
 

 

En nog indrukwekkender is de inhoud van de doos… 
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Omdat ook Lego heeft bedacht dat deze grote hoeveelheid onderdelen wel eens 

verwarring zou kunnen opwekken bij de gebruikers, is er een selectie gemaakt voor een 

eerste project. We gaan beginnen. 

 

 Pak het zakje met het opschrift „Start HERE!‟. 

 

 
 

Sorteer vervolgens de inhoud op de tafel (naar eigen inzicht). 

 

 
 

Volg daarna de stappen uit de „gebruikersgids‟ vanaf 

„pagina 5‟. 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2 – deel 14  

© 2009-2010 - Serge de Beer 5 van 17 info@learningtour.nl 

 
 

De instructie is heel goed opgezet. Het zou zonde van de ruimte zijn in deze 

beschrijving de instructie nog eens over te nemen of te proberen te verbeteren. Het 

is wel zaak om heel goed te kijken naar het aantal blokjes en gaatjes van de 

onderdelen. Ook de richting van de onderdelen is heel belangrijk. Werk dus heel 

nauwkeurig! Heb je alles goed gedaan, dan krijg je het onderstaande resultaat. 
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Installeer nu eerst de Lego Mindstorms NXT Software. 

 

Plaats de CD in de speler. Mogelijk start de CD direct, maar wanneer deze optie is 

uitgeschakeld, moet je het bestand „autorun.exe‟ dubbelklikken. 

 

 

 
 

 

Kies je gewenste taal, bijvoorbeeld „Nederlands‟. 

 

 

 
 

 

Klik op „Volgende >>‟. 

 

Accepteer vervolgens de voorwaarden. 
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Klik weer op „Volgende >>‟. 

 

 

 
 

 

En ja… klik weer op „Volgende >>‟. 
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Het registeren laat ik in dit voorbeeld even achterwege. Om de installatie te 

voltooien, klik je op „Afsluiten‟. 

 

 

Als de installatie goed is gelukt, staat er nu een icoon op het bureaublad van Lego 

Mindstorms NXT. Dubbelklik op dit icoon. 

 

 

 
 

 

Plaats nu de batterijen, mocht je dit nog niet hebben gedaan. 
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De NXT (het kastje, waar de batterijen in zitten) staat nu gelijk aan. 

 

 

 

 
 

Blader met de „pijltjes knoppen‟ naar het Bluetooth symbool. 

 

 
 

Let op! Zorg ervoor, dat Bluetooth op de computer aanstaat. 
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Druk op de „oranje knop‟ en zet de Bluetooth aan. 

 

Je kunt de NXT ook aansluiten met behulp van een USB kabel.  

 

 

 
 

 

Zelf heeft deze degelijke verbinding met draad mijn voorkeur. 

 

 

Ga nu weer terug naar het Lego Mindstorms programma op je computer. 

 

 

Gebruik vervolgens de toetscombinatie „Ctrl + I‟. 

 

 
 

Je ziet dan de verbindingen, die het programma heeft met de NXT. 

Sluit dit venster weer.  
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Het eerste programma met de NXT 

De robot ziet er natuurlijk best leuk uit, maar nog mooier wordt, het wanneer hij ook in 

beweging komt. Dat gaan we nu doen. 

 

 Als het goed is, heb je het programma nog aanstaan. 

 

 In het startscherm klik je onder „Maak een nieuw programma‟.  

 

  
 

 Noem het nieuwe programma bijvoorbeeld “Test 01” en klik op  

 „Go >>‟. 

 

Klik vervolgens op het icoon (zoals Lego omschrijft op pagina 48 van de 

gebruikersgids) en klik op de positie, zoals in de afbeelding hieronder. 

 

 
 

Vervolgens moet je rechtsonder in het scherm op de knop  

„Download en start‟ klikken. 

 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2 – deel 14  

© 2009-2010 - Serge de Beer 12 van 17 info@learningtour.nl 

 
 

 

Je ziet, dat het zo juist geprogrammeerde naar de NXT wordt verzonden. 

 

 

 
 

 

Je hoort de NXT nu roepen “Good job!”. Druk je op de  

„oranje knop‟ op de NXT, dan herhaalt zich deze handeling. 

 

 

We gaan de actie nu iets uitbreiden. Ga weer naar het programma. 

Klik nu op het „blok met symbolen van tandwielen‟ en plaats deze achter het 

geluidseffect.  
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Zorg, dat de NXT veilig op de tafel staat, niet op de rand!!! 

 

Klik weer rechtsonder in het scherm op de knop  

„Download en start‟. 

 

 
 

Waarschijnlijk heeft de robot nu een kleine draai gemaakt. We gaan nu zorgen, dat 

hij een stukje rechtdoor gaat rijden. 

 

 

Ga naar het programma en schakel onder in het scherm 

„Poort A‟ in. 
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Klik weer op de knop „Download en start‟.  

De robot rijdt nu in een rechte lijn. 

 

Je kunt ook de rijrichting veranderen en de afstand, die gereden wordt, vergroten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nu je weet hoe de motoren kunnen worden bestuurd, zijn de mogelijkheden vrijwel 

onbeperkt. Je kunt werkelijk je creativiteit de vrije loop laten. 

 

Op internet zijn heel veel voorbeelden te vinden van programma‟s. 
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Toepassing in het onderwijs 

Ik zou me voor kunnen stellen, dat je je nu afvraagt, wat nou de onderwijstoepassing is 

door een robot een stukje te laten rijden. In mijn beleving zijn er enorm veel 

mogelijkheden. Ik geef een voorbeeld: 

 

 Leren over logistiek  

Steeds meer handelingen in magazijnen worden geautomatiseerd verricht. 

Leerlingen, die inzicht moeten krijgen in het logisch inrichten van een logistiek 

proces, zullen heel veel voordelen hebben bij het tastbaar maken hiervan. 

Je kunt bijvoorbeeld een maquette bouwen van een magazijn en leerlingen hier de 

robot zaken laten oppakken en verplaatsen. 
 

 

Handige links 

 

Officiele website van LEGO Mindstorms 

http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx  

 

 

Een aantal onderwijslinks over robotica en megatronics 

 

www.loketmbomechatronica.nl 

 

www.mechatronicamagazine.nl 

 

www.internettv.roc.nl 

http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx
http://www.loketmbomechatronica.nl/
http://www.mechatronicamagazine.nl/
http://www.internettv.roc.nl/
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Opdracht bij deel 14 

Programmeer een afgeronde beweging van de robot. Hij moet aan het eind van de 

beweging weer op het beginpunt terug zijn gekeerd. 

 

Mocht je niet over zijn gegaan tot lenen of aanschaf van een Mindstorms robot, dan 

kun je volstaan met een beschrijving van een toepassing van robots in het 

onderwijs van een half A4. 

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht (het 

programmabestand) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als 

onderwerp “opdracht O en I, deel 14”. Je krijgt dan een beoordeling van de 

opdracht. 

 

In het volgende deel 

Deel 15 van deze cursus gaat over mobiel leren. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

LearningTour bij jou op school 

Ik geef ook Onderwijs en ICT training en coaching op scholen.  

Mail me gerust op serge@learningtour.nl voor meer informatie. 

 

Training en coaching op jouw school 

Een schriftelijke cursus is natuurlijk heel handig als het gaat om tijd- en 

plaatsonafhankelijk leren, maar heeft als nadeel, dat je geen directe feedback krijgt van 

de trainer. Daarom kan ik ook trainingen en coaching geven op jouw school. Individueel 

en in groepsverband, van een dagdeel tot een uitgebreide leergang. 

 

Wil jouw school hier gebruik van maken of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl 

 

Aanmelden voor het individuele traject kan op: 

www.learningtour.nl/coaching.htm  

 

http://www.learningtour.nl/coaching.htm
mailto:serge@learningtour.nl
http://www.learningtour.nl/cursus
mailto:serge@learningtour.nl
mailto:serge@learningtour.nl
http://www.learningtour.nl/coaching.htm
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving. 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties.   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009-2010, LearningTour, Serge de Beer 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.  

 

Kopiëren en verspreiding van dit bestand als geheel is toegestaan! Graag zelfs. 

http://www.remindo.nl/
http://www.medsto.nl/
mailto:serge@learningtour.nl

