
1

RoboWijzer
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Wie – wat – waar - waarvan
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Wat is RoboWijs?
• Vaardigheden voor techniek / 

robotica

• Sociale vaardigheden

• Kinderen in het speciaal 
basisonderwijs met een autisme 
spectrum stoornis (ASS)
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Wat is autisme?
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Sociale vaardigheden ontwikkelen
• Bij kinderen met een ASS
• Met robotica, omdat:

– Prikkelarm; 
– Structuur; 
– Details doen er toe; 
– Toekomstkansen!

• In een reguliere speciaal basisonderwijs situatie
– Niet therapeutisch!
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Wat zijn sociale vaardigheden?
• Sociale vaardig ben je als in de interactie met 

anderen je doel bereikt
– Dat is dus lastig te operationaliseren!

• Wij hebben ingezet op ‘samenwerken’, als een 
belangrijke deelvaardigheid



8

Structuur geven via leerlingkaartjes
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Onderzoeksvragen

• Welke robotsystemen en welke activiteiten?
• Hoe zien we effecten, vooral op sociaal gebied?
• Wat is de rol van de leraar?
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Hoe hebben we gewerkt?
• Heel uitvoerig ge-pilot met robotjes en kleine 

opdrachten
• Samen met leraren: ‘co-creatie’
• Veel observeren, praten met leraren 

(‘Professionele Leergemeenschap’), 
reflectieverslagen

• Veel Covid ……
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Welke robotsystemen?
• Robuust, goedkoop, gemakkelijk

• Sociale robot? Nee, niet nodig
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Welke activiteiten?

• Toewerken naar shoppen in de supermarkt

• Plattegrond maken en de robot een parcours 
laten afleggen

• ‘Challenges’ met een sociaal karakter geven
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Sociale vaardigheden
• Niet als interactie met de robot, maar in 

interactie met andere leerlingen: de robot 
medieert samenwerking

• Samenwerken is beurt nemen en beurt geven: 
de communicatiecirkel

• Groepjes van 1, 2, of 3 kinderen
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Communicatiecirkels
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De opdrachten
• Na veel piloten hebben een lessenserie 

ontwikkeld in zes thema’s, met activiteitblokken 
van ongeveer 30 minuten

• Grote doel: shoppen in een (gesimuleerde) 
supermarkt
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Leerling
kaart
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Programmeren van Lego Mindstorms 
in Scratch
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De school en de leerkracht
• Attitude is belangrijker dan kennis van robotica

• Opdrachten die passen bij de ‘zone van naaste 
ontwikkeling’ van zowel de kinderen met ASS 
als de leerkracht
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Conclusies
• Robot-opdrachten veroorzaken langere 

communicatiecirkels: kinderen reageren veel 
meer op elkaar dan gebruikelijk (volgens hun 
leerkrachten)

• De robot is mediator
– Ze vinden het interessant
– Het prikkelarme, voorspelbare ‘gedrag’ maakt 

samenwerking makkelijker
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Implementatie
• Lessen en opdrachten zijn ook geschikt voor het 

reguliere basisonderwijs
– Ontwikkeling van computervaardigheden
– Communicatiecirkels helpen leerkrachten om de 

samenwerkingsvaardigheid in beeld te krijgen
• De leerkracht is cruciaal
• Elke innovatie vraagt professionele ontwikkeling: 

ervaringen delen in een PLG
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Beschikbaar
• Op website van TechYourFuture
• https://www.techyourfuture.nl/kennis-uit-

onderzoek-robowijs
– De lessenserie
– Het praktijkboek
– Webinars
– Ander materiaal, zoals over programmeren in het 

basisonderwijs

https://www.techyourfuture.nl/kennis-uit-onderzoek-robowijs
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Bedankt en tot ziens!


