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De robotisering van onze maatschappij is niet meer te stuiten. 
Alle sectoren krijgen vroeg of laat te maken met deze 
technologische ontwikkeling. Het onderwijs vormt hier geen 
uitzondering op. Sterker nog, juist het onderwijs zal haar 
leerlingen moeten voorbereiden op een toekomst waarin een 
collega ook een robot kan zijn. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2016 van de Lentiz onderwijsgroep heb ik drie 
workshops mogen geven, over de toepassing van robots in het onderwijs. Met de 
deelnemers hebben we gekeken hoe de ideale onderwijsrobot er uit zou moeten zien en 
vooral welke functionaliteiten deze moet bevatten.

De deelnemers aan de workshop waren niet alleen docenten. Ook TOA’s, managers en 
ICT medewerkers deden enthousiast mee. Daardoor ontstond een breed scala aan 
functionaliteiten, die de te verwachtte begroting en de ontwikkeltijd flink deden toenemen.

Geen Techniek
Na een korte introductie over geschiedenis van de robot en uitleg over verschillende 
soorten robots, gingen de deelnemers zelf aan de slag. Omdat elk mens een beeld heeft 
van wat een robot is en kan, begon deze opdracht met een heldere boodschap: vergeet 
alles wat je weet (of denkt te weten) over robots en de huidige stand van de techniek. Bij 

het bedenken van de functionaliteiten van de 
onderwijsrobots mocht alles worden genoemd, hoe 
bizar, grappig of on-ethisch dan ook.

Nadat de deelnemers de functionaliteiten op een 
briefje hadden geschreven, zijn we begonnen met 
het waarderen op basis van de te verwachtte 
kosten om deze te realiseren en het tijdspad 
waarbinnen deze ontwikkeling mogelijk is. Deze 
varieert van “al beschikbaar” tot “misschien nooit 
mogelijk”.

Opvallend was dat minstens de helft van de deelnemers koos voor een softwarematige 
toepassing in de sfeer van de kunstmatige intelligentie, zoals het automatisch nakijken van 
werkstukken. Fysieke toepassingen voor robots blijken voor de deelnemers, vooral bij 
toepassing in de klas, lastiger te bedenken. Hier zal de beperkte beschikbare tijd binnen 
de workshop ook een rol bij spelen.



De robot ontwerpen
Om een beeld te krijgen bij de robots die deze functionaliteiten met zich meedragen, 
mochten de deelnemers op een groot vel de robot gaan tekenen. Dit leverde de volgende 
creatieve creaties op: 

De gymzaalbot zet materiaal klaar voor de 
gymdocent. Vooraf wordt een indeling van de zaal 
gekozen (via de smartphone of tablet). De robot 
zorgt dat de materialen worden klaargezet tijdens 
een pauze of leswissel.

Omdat sommige materialen mogelijk te zwaar zijn 
voor deze robot (bijvoorbeeld de kast) kunnen deze 
ook gemotoriseerd en afstand bestuurd worden. De 
gymzaalbot zorgt vervolgens voor de besturing van 
deze objecten.

Begroting: 50.000 Euro
Tijdspad: binnen 5 jaar

De robot navigeert door de school (en daarbuiten) 
hij meet afstanden met een lezer en kan kijken met 
een camera. De robot is onder andere bedoeld voor 
techniekonderwijs, zoals het kalibreren van 
meetgereedschap, het nakijken op de eisen van een 
werkstuk (denk aan afmetingen) en het 
schoonmaken van het lokaal. 

De robot is ook geschikt om materialen te vervoeren 
van het ene naar het andere lokaal. 

Als uitbreiding had deze groep ook nog het 
begeleiden van leerlingen in de klas en op stage.

Begroting: 50.000 Euro Tijdspad: 10 jaar
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Dit is een echte onderwijsassistent. Hij helpt 
leerlingen met individuele begeleiding en doet 
gevaarlijke proeven tijdens de scheikundeles. 
Maar ook een onvermoeibare assistent, want hij 
loopt wacht tijdens de pauzes. Speciaal voor dit doel 
is de nek uitschuifbaar. En of het nog niet genoeg is; 
als de school gesloten is, loopt deze robot 
beveiligingsrondes door de school. Deze robot is 
ook nog eens volledig zelf lerend. Een echte 
alleskunner dus…

Begroting: 150.000 Euro
Tijdspad: 10 jaar 

Hoewel de tekening het wellicht niet direct duidelijk 
maakt, is dit een gecombineerde robot. Het is 
namelijk een combinatie tussen een humanoide 
robot en een loopkraan in het dak van de aula. De 
combi zorgt voor een altijd schone ruimte, dus geen 
corvee meer na de pauzes. De loopkraan tilt tafels 
en stoelen op, zodat de robot op de grond er 
onderdoor kan vegen. 

Begroting: 25.000 Euro
Tijdspad: 5 jaar

De OOR (onderwijs ondersteunende robot) kan 
verschillende taken uitvoeren die normaal 
gesproken veel tijd vragen van de IT afdeling en de 
concierge. Zo kan hij zelfstandig laptops 
rondbrengen. De lade wordt alleen geopend 
wanneer de robot bij de persoon komt voor wie de 
laptop is bedoeld. 

Maar deze robot heeft ook redende taken. Hij kan 
een AED brengen bij hartproblemen, een kleine 
brandblussen of een EHBO doos bij een BHV’er 
afleveren. 

Begroting: 25.000 Euro
Tijdspad: nu al te realiseren
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Deze robot is de droom van menig docent. Hij kan 
overhoren en repetities nakijken. Digitale was dat 
natuurlijk al mogelijk, maar deze robot kan ook met 
de hand geschreven documenten nakijken. 

Begroting: 50.000 Euro
Tijdspad: 5 jaar

Overdag is dit een vriendelijke receptierobot, maar 
’s nachts patrouilleert deze robot door de school 
opzoek naar onraad. Omdat hij deze rondes toch 
aan het maken is, zorgt een roterende borstel 
ervoor dat de vloeren tegelijk mooi worden gepoetst. 

Aansturing loopt heel eenvoudig via het WIFI 
netwerk van de school.

Begroting: 25.000 Euro
Tijdspad: 5 jaar

Ook deze robot is een onderwijsassistent, maar zet 
ook zijn eigen lichaam in om leerlingen les te geven. 
Hij kan namelijk bij het leergebied Mens & Natuur 
laten zien hoe bijvoorbeeld de bloedsomloop werkt, 
met 3D-geprinte organen. Naast deze niet geringe 
capaciteit, kan de robot ook nakijken. 

Begroting: 50.000
Tijdspad: 10 jaar
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Het ondersteunen van gebruikers van ICT 
producten op de werkplek, is een tijdsintensieve 
taak. Deze robot kan ICT medewerkers daarbij 
helpen. Dat kan bijvoorbeeld door het inventariseren 
van hardware of het wisselen van onderdelen. 

Begroting: 50.000 Euro
Tijdspad: 5 jaar 

De practicumrobot heeft één functionaliteit en dat is 
(zoals de naam al doet vermoeden) het klaarzetten 
van practica voor de leerlingen. Het is dus eigenlijk 
een assistent voor de TOA.

Begroting: 25.000 Euro
Tijdspad: 5 jaar

Ook deze robot is bedoeld om het werk van ICT 
medewerkers te ondersteunen. Een aardige 
bijkomstigheid bij dit ontwerp is dat de robot ook 
telefonische ondersteuning kan geven middels 
spraakherkenning. 

Begroting: 50.000
Tijdspad: 5 jaar

Deze robot is een harde werker. Hij kan kabels 
leggen, lijnen trekken op sportvelden en 
opruimwerkzaamheden verrichten na 
praktijkopdrachten in het (agrarische) MBO.

Begroting: 50.000
Tijdspad: 5 jaar
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Vervolg
Naast het nadenken over hoe een robot er uit zou moeten zien als collega, is een ander 
doel van deze workshop onderwijsmensen bewust te maken van de gevolgen van de 
robotisering. Dit gesprek is zeker op gang gekomen tijdens de sessies. Om dit ook 
daadwerkelijk te laten leiden tot de integratie van de robot in het onderwijs, zullen nog heel 
wat stappen moeten worden genomen. Wordt vervolgd dus!

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze workshop (of over robots en robotica in het 
onderwijs) contact op met Serge de Beer, serge@learningtour.nl 

Deze robot is geen fysiek exemplaar, maar een 
toepassing van kunstmatige intelligentie. Door data 
te verzamelen en deze op een slimme manier te 
analyseren kan een school worden geholpen bij het 
vaststellen van het niveau van een leerling. 

Begroting: 20.000 Euro
Tijdspad: nu al te realiseren

Deze robot is een persoonlijke assistent voor de 
docent. Hij kijkt na, maar beheert ook e-mail en 
agenda. Echt een robot dus die zwaar zal leunen op 
kunstmatige intelligentie. 

Als extra gadget kan deze robot ook nog 
holografische projectie tonen!

Begroting: 50.000
Tijdspad: 10 jaar
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