
Hét digitale platform
voor uw Roboticalessen.

Meld je aan voor 
1 van de 2 webinars:

Woensdagmiddag 8 december 2021
15.30 – 16.30 uur

Donderdagochtend 9 december 2021
10.30 – 11.30 uur

https://www.dobot.nu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUcFKCMO-i0QybCMz1I_ghcZkRcaTOA4kwgx9ALJdSCMzPmQ/viewform


roboteducatie.online
Hét digitale platform voor uw Roboticalessen

Neem een kijkje in de ELO
Een beveiligde omgeving voor elke school, waarbij docenten een 
overzicht hebben van de voortgang van hun leerlingen en wat 
daarnaast de mogelijkheid biedt om ideeën uit te wisselen met andere 
docenten .

Scan QR Code

Ontwikkeld voor het keuzevak Robotica, met de focus op het praktijkgerichte programma 
voor de nieuwe leerweg, bijzonder geschikt voor Technologie & Toepassing en Sterk 
Beroepsonderwijs. Gestoeld op natuurkunde, onderwijs breed inzetbaar en sluit aan op de 
doorlopende leerroute van het PO en MBO. Geschikt voor alle VMBO niveaus.

De SLO deeltaken omsloten in het keuzevak Robotica:
-    Oriëntatie op moderne technische toepassingen.
-    Eenvoudige schakelingen bouwen.
-    Een eenvoudig geprogrammeerde handeling door een robot laten uitvoeren.

Haalbare SKILLS
Naast het verwerken van informatie, het vergroten van het onderzoekend vermogen en het 
leren van praktische vaardigheden doen leerlingen ook de theoretische kennis op. Leesbare 
teksten, duidelijke illustraties en instructievideo’s zorgen ervoor dat ze (deels) zelfstandig 
kunnen werken.

Dataveiligheid
De ELO draait in een Moodle omgeving, is eenvoudig 
te implementeren in andere omgevingen en wordt 
gehost door Avetica, een ISO 9001, 27001 en ISEA 
300 type II certified partner.

https://www.dobot.nu/product/digitaal-lesmateriaal-keuzevak-robotica/


DOBOT Conveyor Belt Kit
Een echte mini productielijn
 

Een transportband met instelbare snelheid, voorzien van een 
optische schakelaar en een
kleurensensor maakt een zeer realistisch gesimuleerde 
productielijn.

DOBOT Coördinatenbord
Startpunt voor uw Robotica Lessen
 

Startpunt voor uw Robotica Lessen Hoe kan ik de robotarm 
programmeren om een bepaald voorwerp vast te pakken 
en te verplaatsen? Leer alle mogelijke bewegingen van de 
DOBOT Magician m.b.v. het coördinatenstelsel.

DOBOT Electro Kit
Maak een vliegende start in het keuzevak Robotica
 

Aan de hand van schema’s uit de ELO kunnen leerlingen 
elektronische schakelingen bouwen en testen. De Electro Kit 
past tevens op het coördinatenbord.

DOBOT Magician
Alles-in-één Robotarm voor Smart Industry & STO
 

DOBOT Magician is een multifunctionele desktop Robotarm. 
Standaard voorzien van verschillende eindgereedschappen 
zoals: een gripper, suction cup, penhouder, 3D-printkop en 
vele uitbreidingsmogelijkheden.

Lesmateriaal
Bij de digitale lessen wordt gebruik gemaakt van:

https://www.dobot.nu/product/digitaal-lesmateriaal-keuzevak-robotica/
https://www.dobot.nu/product/dobot-magician-basic/
https://www.dobot.nu/product/dobot-coordinatenbord/
https://www.dobot.nu/product/dobot-electro-kit/
https://www.dobot.nu/product/dobot-conveyor-belt-kit/
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