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wait secs1

Set LED to2 Orange

Set LED to3 Off

wait secs1

Set LED to3 Green

Set LED to2 Off

Set LED to1 Off
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wait secs1

Set LED to2 Orange

wait secs1

Set LED to2 Off

Set LED to1 Red

Play sound note

set note to note + 1

when up arrow key pressed
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up arrow

wait secs1

Set LED to2 Orange

wait secs1

Set LED to2 Off

Set LED to1 Red

wait secs1

Set LED to2 Orange

Set LED to3 Off

wait secs1

Set LED to3 Green

Set LED to2 Off

Set LED to1 Off
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INO-BOT
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Slimme katten

Easi-Cars

Robuuste Racers

Bee-Bot

TacTile Reader

Blue-Bot

Pro-Bot

Scratch 
Controller

Rainbow Matrix

InO-Bot

Leeftijden 
0 - 5

Leeftijden 
5 - 7

Leeftijden 
7 - 11

Leeftijden  
11 - 14

•   Ervaar het gebruik van 
technologie thuis en op 
school

•  Selecteer en gebruik 
technologie voor 
verschillende doeleinden

•  Ontwikkel een 
basisbegrip van actie en 
reactie

•  Leer begrijpen wat algoritmen zijn

•  Creëer en debug eenvoudige programma’s

•  Gebruik logische redeneringen om het gedrag 
van eenvoudige programma’s te voorspellen

•  Ontwerp, schrijf en debug programma’s

•  Gebruik sequentie, selectie en herhaling in 
programma’s

•  Gebruik logisch redeneringen om uit te leggen 
hoe bepaalde eenvoudige algoritmes werken

Pagina 
12
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Laat jonge kinderen met de Bee-Bot spelenderwijs kennismaken met programmeren! De Bee-Bot 
is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. Om de Bee-Bot in beweging te krijgen moeten 
kinderen commando’s geven. Dit kunnen ze doen met de zeven knoppen op de rug van de bij. Moet 
de Bee-Bot twee stapjes vooruit? Druk dan twee keer op het knopje met de pijl die vooruit wijst. Moet 
de Bee-Bot daarna linksaf slaan? Vergeet dan niet om ook het pijltje linksaf in te drukken. In totaal kan 
de Bee-Bot wel 40 commando’s onthouden en maakt het grappige geluidjes of knippert het met de 
ogen.

Bij de Bee-Bot zijn heel veel verschillende matten verkrijgbaar. Hierdoor kan het in verschillende lessen 
worden ingezet en kan het kinderen helpen met het leren van letters, getallen, kleuren en vormen, 
maar ook met het ontdekken van de wereld! Een echte aanwinst voor groep 1 tot en met 3 dus.
De Bee-Bot is uitgerust met een USB-kabel, en kan worden opgeladen via een computer of via een 
stopcontact met een USB-adapter (niet meegeleverd). 

BEE-BOT  

 

Woordenschat. Onder een transparante mat leg 
je kaarten van het thema waarmee je bezig bent. 

De kaarten moeten 15 bij 15 cm zijn. Je kunt 
hiervoor de woorden/afbeeldingen uit je methode 

gebruiken. Twee kinderen werken samen. Het ene 
kind noemt een woord van één van de kaarten, 

het andere kind programmeert de Bee-Bot naar 
de juiste kaart toe. Je kunt het moeilijker maken 

door het woord te laten omschrijven, zonder het 
woord te noemen.

Stroomconnector

Stuurwiel

Luidspreker

Stroom aan/uit

Luidsprekers 
aan/uit

Oplaadbare batterij

Vakgebied 1:
Taal

Met de Bee-Bot kun je werken aan 
allerlei doelen uit het curriculum 
rondom taal. Je kunt aan de slag 
met woordenschat, fonemisch en 

fonologisch bewustzijn (letterkennis, 
rijmen etc.). Ook luistervaardigheid 

kan geoefend worden.

Vakgebied 3:
Rekenen

Ook met rekenen kun je aan de slag met 
de Bee-Bot. Getal- en cijferherkenning, 

rekenkundige begrippen, sommen, maar 
ook het logische denken en problemen 
oplossen behoren tot de mogelijkheden.

Vakgebied 4:
Sociaal emotionele

ontwikkeling
Ook de sociaal emotionele ontwikkeling 
is door verschillende activiteiten met de 
Bee-Bot te stimuleren. De interactiviteit 

tussen de leerlingen zorgt daarbij 
voor een extra dimensie.

Mijn naam is Nicky Pellaers. Ik ben leerkracht en 
ICT-coördinator op basisschool De Steenen Brug 

in Roermond. Naast mijn baan als leerkracht, ben 
ik bezig met het ontwerpen van lesmaterialen. De 

materialen die ik ontwerp hebben veelal te maken met 
programmeren, denk bijvoorbeeld aan matten voor het 
gebruik van Bee-Bots, Blue-Bots, Pro-Bots en InO-Bots.

Dit artikel heb ik in samenwerking met Miranda 
Wedekind en Esther Sloot opgezet. 

Knoppen voor 
opdrachtinvoer

Indicator-LEDS  

Trekhaak

BEE-BOT-APP

Ook is er een Bee-Bot App 
beschikbaar. De Bee-Bot 
App maakt gebruik van 
het Bee-Bot toetsenbord 

en helpt kinderen om hun 
programmeervaardigheden te 

verbeteren. 

Taal

Kennismaking. Maak van foto’s van 
de kinderen uit de klas kaarten voor onder de 

transparante mat. De kinderen geven elkaar 
opdrachten met betrekking tot de foto’s: 

• De één noemt een naam, de ander programmeert 
de Bee-Bot naar de foto van die persoon.

 • De één noemt een lichamelijk kenmerk 
(uiteraard positief benoemen), de ander kiest 

iemands foto die aan dat kenmerk voldoet.
• De één bedenkt een compliment/opsteker, de 

ander rijdt de Bee-Bot naar iemand bij wie dat 
compliment past.

Tellen. Verzamel voorwerpen om te tellen. 
De voorwerpen stem je af op je thema of het 
seizoen (b.v. kastanjes in de herfst). De voorwerpen 

leg je in groepjes van 1 tot 6 neer. Het kind gooit met 
een dobbelsteen en telt de ogen. De Bee-Bot wordt 

geprogrammeerd om te rijden naar het groepje 
met evenveel voorwerpen. Je kunt het moeilijker 

maken door te vragen om naar het groepje te 
rijden met één meer dan er met de dobbelsteen 

gegooid wordt.

Oplaadbaar

Vele 
vakoverschrijdende 

leermiddelen 
beschikbaar

Dieren en hun jong. Zorg voor 
dieren (van wereldspelmateriaal of afbeeldingen), 

waarbij je van elke set een jong en zijn 
moeder hebt. Zet de jonge dieren op een rij, 

met voldoende ruimte er tussen. Laat het 
kind de moeder zien. De Bee-Bot wordt nu 

geprogrammeerd om naar het jong van deze 
moeder te rijden. Het kind benoemt de namen 

van zowel de moeder als het jong.

Leeftijden 
3-4

Robuust en 
compact ontwerp

3+
Vakgebied 3:
Wereldoriëntatie

Het gebied wereldoriëntatie leent zich 
voor allerlei activiteiten met de Bee-
Bot. Geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuuronderwijs zorgen voor allerlei leuke 
en afwisselende onderwerpen.

.

Wereldoriëntatie

Rekenen

ONLINE  
PRODUCT

VIDEO
ONLINE 
TECHNISCHE 

VIDEO

Sociaal 
emotionele 

ontwikkeling
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Taal

Leeftijden 
4-5

Taal

Leeftijden 
5-6Wereldoriëntatie 

Rekenen

Letter kennis. Gebruik een lettermat 
of maak je eigen kaarten met letters voor de 

transparante mat. Zoek voorwerpen bij elkaar die 
passen bij het thema waarover je werkt. Dit kunnen 

concrete voorwerpen zijn of afbeeldingen. Een 
kind kiest een voorwerp, zegt het woord hardop 

en bepaalt wat de eerste letter van het woord is. 
De Bee-Bot wordt geprogrammeerd om naar die 

letter te rijden. Als leerlingen al een beetje kunnen 
lezen, kun je ook mkm-woorden gebruiken. Hierbij 

maken ze gebruik van de pauzeknop.

Telrij. Oefen de telrij door de cijfers 1 t/m 20 
onder een transparante mat te leggen.

Als eerste oefening kunnen de kinderen de Bee-
Bot laten rijden van 1 naar 20, in de goede volgorde, 

waarbij ze hardop de cijfers benoemen.
Beheersen ze dit goed, dan kun je opdrachtkaarten 

erbij gebruiken, met steeds een stukje telrij 
erop. Zorg dat 1 getal in die rij niet zichtbaar is. 

De Bee-Bot wordt naar het ontbrekende getal 
geprogrammeerd.

Meten en meetkunde. Zorg voor verschillende 
foto’s van een uitstapje. Leg deze in willekeurige 

volgorde onder de transparante mat. De kinderen 
laten de Bee-Bot rijden naar de foto’s, in de 

volgorde waarin ze gebeurt zijn. Als de Bee-Bot op 
een bepaalde foto stilstaat, vertellen ze wat ze nog 

weten over dat moment.
In plaats van foto’s van een uitstapje kun je ook 
platen uit een prentenboek nemen. De kinderen 

vertellen in de goede volgorde het verhaal na 
aan de hand van de platen.

In huis. Onder de transparante mat 
liggen afbeeldingen van de verschillende 

ruimtes van een huis (de keuken, woonkamer, 
slaapkamer, badkamer, zolder). In een 

grabbelzak zitten allerlei voorwerpen (of 
afbeeldingen) uit de verschillende ruimtes. Een 

kind grabbelt steeds een voorwerp uit de zak, 
vertelt uit welke ruimte dit voorwerp komt en 

programmeert de Bee-Bot om naar die ruimte 
te rijden.

Emoties. Leg onder de mat afbeeldingen 
van verschillende emoties. Je kunt daarvoor 

pictogrammen gebruiken, maar ook foto’s met 
verschillende gezichtsuitdrukkingen. De Bee-Bot 

wordt geprogrammeerd naar een emotie. Dat kan 
naar eigen keuze of een groepsgenoot geeft een 

opdracht. Als de Bee-Bot op de goede emotie 
staat vertellen de kinderen over een situatie 

waarin ze deze emotie gevoeld hebben. Daarna 
is de volgende aan de beurt.

Parcours. Laat de kinderen een parcours 
bouwen met Kapla of blokken. Om de afstand goed 

te schatten, zodat de Bee-Bot er tussendoor past, 
gebruiken ze twee vouwblaadjes. Als het parcours 

klaar is, programmeren ze de Bee-Bot. Dat doen 
ze in stukjes. Terwijl ze de Bee-Bot programmeren 
tekenen ze met pijlen schematisch de route. 

Als ze het hele parcours hebben afgelegd, 
programmeren ze de Bee-Bot volgens het 

getekende schema, zodat hij in één keer door het 
parcours rijdt.

Dansen. Kun je de Bee-Bot ook laten dansen? 
Laat de kinderen de Bee-Bot(s) zo programmeren 

dat ze dansen op een gekozen nummer. Heb je 
meerdere Bee-Bots? Laat de Bee-Bots dan tegelijk 

volgens hetzelfde programma dansen.
Natuurlijk dansen de kinderen mee. Door muziek 

met verschillende sferen te kiezen, daag je de 
kinderen uit om het dansen aan kunnen passen 

aan de sfeer van de muziek. Uiteraard ontstaan 
er dan ook mooie gesprekken over persoonlijke 

voorkeuren.

Sociaal 
emotionele 

ontwikkeling

Rekenen

Rijmen. Maak rijmkaarten waarvan 2 of 
3 bij elkaar horen. Leg alle kaarten onder de 

transparante mat. Laat de kinderen in tweetallen 
werken, waarbij steeds één aangeeft naar 

welk woord moet worden gereden. De ander 
programmeert de Bee-Bot om naar dat woord 

te rijden, en programmeert daarna de Bee-Bot 
verder naar het bijbehorende rijmwoord. Door de 
pauzeknop te gebruiken, kun je goed zien naar 
welk woord de Bee-Bot is geprogrammeerd.

Sociaal 
emotionele 

ontwikkeling
Wereldoriëntatie 
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Verteltafel. Maak met de kinderen 
een verteltafel rondom een boek, 

waarbij je verschillende episodes van 
het verhaal uitbeeldt. Zorg dat er op de 

verteltafel, tussen de verschillende episodes, 
genoeg ruimtes zijn om de Blue-Bot te laten rijden. 
De leerlingen programmeren de Blue-Bot langs de 
verschillende onderdelen van het verhaal, waarbij 

ze bij elk onderdeel dat deel van het verhaal 
navertellen. De verschillende onderdelen van 

het verhaal kun je steeds verplaatsen op 
de verteltafel, zodat de route elke keer 

anders is.

Schakelbord

Knoppen voor 
opdrachtinvoer

Blauwe LED

Indicator LEDs

Stroomconnector
Stuurwiel

Luidspreker

Motors

Versnellingsbak

Oplaadbare 
batterij

Vakgebied 1:
Taal

Met de Blue-Bot kun je werken aan allerlei 
doelen uit het curriculum rondom taal. 

Je kunt aan de slag met woordenschat, 
fonemisch en fonologisch bewustzijn 

(letterkennis, rijmen etc). Ook 
luistervaardigheid kan 

geoefend worden.

Vakgebied 2:
Rekenen

Ook met rekenen kun je aan de 
slag met de Blue-Bot. Getal- en 
cijferherkenning, rekenkundige 

begrippen, sommen, maar ook het 
logische denken en probleem 

oplossen behoren tot de 
mogelijkheden.

Vakgebied 4:
Programmeren/

Computational thinking
De Blue-Bot is een apparaat waarmee 
je bezig bent met programmeren. Dit 

deel van de toekomstige leerlijn digitale 
geletterdheid kun je goed oefenen, door 
opdrachten te geven die voornamelijk 

gaan over het programmeren zelf.  

De Blue-Bot is een vloerrobot die, zoals de naam al zegt, aangestuurd kan worden via 
Bluetooth. Kinderen kunnen dus niet alleen commando’s geven via de knoppen op de 
rug, maar ook via een tablet of computer!

De behuizing van de Blue-Bot is doorzichtig waardoor kinderen de onderdelen aan de 
binnenkant van de Blue-Bot goed kunnen bekijken. De Blue-Bot is uitgerust met een 
USB-kabel en kan worden opgeladen via een computer of een stopcontact met een 
USB-adapter (niet meegeleverd).

Om de Blue-Bot te kunnen besturen is er een gratis app beschikbaar voor iOS en 
Android. Een andere leuke manier om de Blue-Bot aan te sturen is de Tactiele lezer.

Download de gratis iOS/Android 
app voor aansluiting op tablets, 

of download de Windows en Mac 
software voor aansluiting op uw 

desktopcomputer.

BLUE-BOT-APP

Bluetooth gestuurd  

BLUE-BOT

Taal

Leeftijden  

4-5

Tablet of pc-gestuurd

Oplaadbaar

3+
Vakgebied 3:
Wereldoriëntatie

Het gebied wereldoriëntatie leent 
zich voor allerlei activiteiten met de 

Blue-Bot. Geschiedenis, aardrijkskunde 
en natuuronderwijs zorgen voor 

allerlei leuke en afwisselende 
onderwerpen.

Wereldoriëntatie Rekenen

Vormen. Oefen de vormen door de 
vormenmat te gebruiken. Geef leerlingen 

opdrachten om bijvoorbeeld naar een groot, rood 
vierkant te rijden. Afhankelijk van de vaardigheid van 
de leerlingen kun je 1, 2 of 3 kenmerken gebruiken. 

Als de leerling naar het goede voorwerp is 
gereden, kun je vragen of ze deze vorm of 

kleur ergens in de klas terug zien.
a

a

ONLINE  
PRODUCT

VIDEO
ONLINE 
TECHNISCHE 

VIDEO

Wedstrijdje. Met 2 of meer Blue-
Bots kun je een leuk wedstrijdje doen! 

Zet een parcours uit met een start en een 
finish. Dit kan gewoon een recht parcours zijn, 

maar in een later stadium ook een parcours met 
hoeken.

Op het startteken beginnen de leerlingen in 2 (of 
meer) groepen de Blue-Bot te programmeren. 

Als ze denken dat de Bluebot goed 
geprogrammeerd is, drukken ze op start. 

De groep van de Blue-Bot die het eerst 
over de finish komt heeft gewonnen.

Herfst. Verzamel met de kinderen 
allerlei herfstmaterialen. Maak 

daarna foto’s van de verschillende 
materialen (elk materiaal apart) en leg 

deze onder een transparante mat. Nu kun je 
de namen van de verschillende herfstmaterialen 

oefenen. Door de foto’s dubbel af te drukken, heb 
je meteen opdrachtkaarten. Om de beurt een 
kaart omdraaien en daar naar toe rijden. De 
naam van het herfstmateriaal wordt hardop 

benoemd.  Een reeks gemaakt van de 
herfstmaterialen kan ook dienen als 

route voor de Blue-Bot.

Mijn naam is Nicky Pellaers. Ik ben leerkracht en 
ICT-coördinator op basisschool De Steenen Brug 

in Roermond. Naast mijn baan als leerkracht, ben 
ik bezig met het ontwerpen van lesmaterialen. De 

materialen die ik ontwerp hebben veelal te maken met 
programmeren, denk bijvoorbeeld aan matten voor het 
gebruik van Bee-Bots, Blue-Bots, Pro-Bots en InO-Bots.

Dit artikel heb ik in samenwerking met Miranda 
Wedekind en Esther Sloot opgezet. 

Programmeren/
Computational 

thinking
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Maak je eigen verhaal. Gebruik 
een transparante mat en leg 

daar verschillende woorden (evt. met 
pictogrammen) onder. Gebruik verschillende 
soorten woorden: werkwoorden, zelfstandig 

naamwoorden, voorzetsels etc. De leerlingen laten de 
Blue-Bot een route rijden over de woorden, waarbij de 

Blue-Bot steeds pauzeert op een gekozen woord. 
De route vormt tezamen een zin. Met deze zin 

bedenken de leerlingen een kort verhaaltje. 
Door verschillende routes te bedenken, 

kunnen er steeds nieuwe zinnen 
gevormd worden.

Woordstukken. Het klappen van 
woordstukken kun je oefenen met de 

Blue-Bot.
Onder een transparante mat liggen kaartjes met 
1, 2 of 3 woordstukken. Bij de mat ligt een stapel 

kaartjes met 1, 2 of 3 stippen (het aantal woordstukjes). 
Om de beurt kiezen de kinderen een kaart en 

programmeren de Blue-Bot naar een woord dat uit 
evenveel woordstukjes bestaat.

Natuurlijk kun je de situatie ook omdraaien 
en leg je de kaarten met stippen onder de 

transparante mat. De woordkaarten 
liggen dan op een stapel naast de 

mat.

Leeftijden  

5-6
Leeftijden  

6-7

Rekenen Rekenen

Tafels oefenen. De tafels oefenen kan ook 
heel goed met de Blue-Bot. Leg de uitkomsten 

van de tafel die je wilt oefenen onder een 
transparante mat. De tafelsommen liggen er bij als 

opdrachtkaartjes. Een leerling pakt een opdrachtkaartje, 
en laat de Blue-Bot rijden naar het goede antwoord. 
Eerst op volgorde van de tafel, daarna door elkaar. 

Later kunnen meerdere tafels door elkaar 
geoefend worden.

a

a

Optellen. Onder de transparante mat 
liggen cijferkaarten van 1 t/m 12. Bij de 

mat liggen 2 dobbelstenen. Door te gooien 
met de twee dobbelstenen, ontstaat er een som. 
De kinderen programmeren de Bluebot naar de 
uitkomst van de som. In plaats van dobbelstenen 

kun je ook opdrachtkaartjes gebruiken van 
bijvoorbeeld ontwikkelingsmateriaal waarop 

sommen staan. Dit kunnen sommen zijn 
met figuurtjes waarbij leerlingen moeten 

tellen of met cijfers.

a

a

Actiekaarten. Met behulp van de 
routekaarten, of zelfgemaakte kaartjes 

met de knoppen van de Blue-Bot, wordt door 
een leerling een route uitgezet. De andere leerling 

programmeert deze route op de Blue-Bot en voorspelt 
waar de Blue-Bot uit gaat komen. Door te werken 

met een gelamineerd vel waarop de mat staat 
getekend, kan zowel de bedenker van de route, 

als de programmeur vooraf aangeven waar 
ze denken dat de Blue-Bot uitkomt. Dit 

wordt achteraf vergeleken.

Route uitzetten. Leerlingen zetten op een A4-
tje een route voor een ander uit. Op het A4-tje 

staat de gebruikte mat schematisch afgebeeld. De 
andere leerling bekijkt de route en schrijft met behulp 

van pijlen op welke opdrachten er aan de Blue-Bot gegeven 
moeten worden.

Opdrachten klaar? De Blue-Bot wordt 
geprogrammeerd en de route wordt 

uitgeprobeerd. Als er een foutje in zit, wordt er 
samen uitgezocht waar het mis is gegaan.

Verkeer. Met de ‘Drukke Straat mat’ kun je 
allerlei verkeerssituaties uitspelen. Leerlingen 
krijgen mondeling of door opdrachtkaartjes 

opdracht om een bepaalde route te rijden op de 
mat. Uiteraard moeten ze hierbij rekening houden met 

het overige verkeer. Andere leerlingen kunnen met 
wereldspelmateriaal een voetganger/automobilist 

spelen. Hierdoor moet er steeds geanticipeerd 
worden op het gedrag van anderen. 
Gebruik daarbij ook verkeersborden.

Feesten uit verschillende religies. 
Zorg voor afbeeldingen van feesten uit 

verschillende religies. Deze komen onder 
een transparante mat. Naast de mat komen 

voorwerpen of afbeeldingen van voorwerpen die met 
de verschillende feesten te maken hebben (bijvoorbeeld 

een kerstboom voor kerst, een kandelaar met 8+1 
kaarsen voor Chanoeka). De Blue-Bot wordt 
geprogrammeerd naar het feest dat hoort bij 

het voorwerp.
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PRO-BOT
Verken geavanceerde besturingstechnieken en gebruik het scherm om te programmeren op 
de robot! Na het gebruik van onze Bee- & Blue-Bot voor de jongere kinderen volgt de Pro-
Bot mooi in de leerlijn voor de iets oudere kinderen. De Pro-Bot is een robot die kan worden 
gebruikt voor het lesgeven van meer geavanceerde programmeertechnieken. Gebruik het 
on-board scherm en de knoppen. Programmeer de Pro-Bot om verschillende functies te laten 
werken zoals de geluids- en lichtsensoren.

Vakgebied 1:
Rekenen/wiskunde

De kinderen zijn constant bezig met rekenen/
wiskunde: door stapsgewijs instructies/

algoritmen te construeren, het vergelijken en 
schatten van lengtes, en door geometrische 

objecten te construeren met behulp van 
digitale hulpmiddelen, ontwikkelen 

de leerlingen hun kennis van 
programmeren.

Vakgebied 2:
Taal

Leerlingen ontwikkelen hun 
vaardigheden door woordenschat op te 

bouwen, woorden te spellen, mondelinge 
instructies te geven, maar ook door 

taalstrategieën aan elkaar uit te 
leggen en naar elkaar te luisteren. 

Vakgebied 4:
Techniek

Ontwikkel de kennis van het maken van 
constructies op basis van eigenschappen 

van materialen, zodat de constructie 
stabiel wordt, maar ook door te 
documenteren in de vorm van 

tekenen of bouwen. Bestuur een 
robot met programmeren. 

Programmeer je Pro-Bot 
met deze on-screen Logo 
programmeersoftware. 

Met 3 ingebouwde 
moeilijkheidsniveaus. 

Verkrijgbaar met individuele  
of locatielicentie. USB-kabel 

bijgeleverd.

PROBOTIX 
PROGRAMMEER

 

Rekenen /
Wiskunde

Afstanden. Met de Pro-Bot is 
het mogelijk om in centimeters te 

programmeren. Markeer twee punten/
strepen op de vloer en laat de leerlingen 

inschatten (dus zonder liniaal) wat de 
afstand is tussen de twee markeringen. 
Programmeer de Pro-Bot, komt hij aan? 
Zo niet, probeer het dan tot het lukt en 

schrijf de code op.

 
Taal

Hints. Een kind programmeert de 
Pro-Bot en bedenkt wat er wordt getekend 

maar zegt er niets bij. Het andere kind moet 
raden wat de tekening kan voorstellen. Bij drie kansen 

wordt er een hint/tip gegeven. Als het kind het goed 
heeft geraden wordt er omgeruild en mag het 

andere kind iets bedenken.

Aardrijkskunde

Schat zoeken. Teken een grote schatkaart. Teken 
verschillende symbolen. Maak aan de zijkant de 

coördinaten zoals 1A, 2A, enzovoorts. Maak ook vijf kleine 
kaarten en zet een X op een van die kaarten. De X staat 

voor de schat. De kaarten worden op de kop, op de 
grote kaart gelegd. Iemand gokt waar de X kan zijn 

en programmeert de Pro-Bot erheen. Is het niet 
goed, wordt er gewisseld en is de ander aan 

de beurt.

Techniek

Zoek je weg. Bouw een parcours (bijvoorbeeld 
met blokjes). Hoe gaat de Pro-Bot er doorheen 

komen? Hoelang zal het duren? Hoeveel graden 
moet de Pro-Bot draaien? Typ het algoritme 

voor het programmeren in d.m.v. de pijlen op 
de Pro-Bot. Probeer het uit. Mislukt het, probeer 
het opnieuw. Ontwikkel obstakels om het pad 

moeilijker te maken.Leeftijden  
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Aardrijkskunde

Vakgebied 3:
Aardrijkskunde

Leerlingen leren over zeevarende 
ontdekkingsreizigers en zullen een 

uitgebreide wereldkaart gebruiken om 
hun reizen te traceren. Leerlingen meten 

de afstanden van deze reizen en 
programmeren de Pro-Bot om hun 

route te volgen.
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Werkt zelfstandig 
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Creëer vershillende 

routes met 
behulp van het 

penmechanisme 
en een viltstiftMain
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Koplampen

Scherm om het 
programma te bekijken 

of te wijzigen

Opladen/ overdragen 
van gegevens via USB

Knoppen voor 
opdrachtinvoer

Voorbumper

Achterbumber

Pen-/
camerahouder

Lichtsensor
Menubesturing

K’Nex montage
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Bevat stem-
geactiveerde 
functies en 

licht- en 
bumpersensoren
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Rekenen / 
Wiskunde Taal

Mijn naam is Nicky Pellaers. Ik ben leerkracht 
en ICT-coördinator op basisschool De Steenen 

Brug in Roermond. Naast mijn baan als 
leerkracht, ben ik bezig met het ontwerpen van 

lesmaterialen. De materialen die ik ontwerp 
hebben veelal te maken met programmeren, 

denk bijvoorbeeld aan matten voor het gebruik 
van Bee-Bots, Blue-Bots, Pro-Bots en InO-Bots.

Dit artikel heb ik in samenwerking met Miranda 
Wedekind en Esther Sloot opgezet. 
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Rekenen  / 
Wiskunde

Herhaling. Bij deze les gebruik je de 
penfunctie op een groot papier. Wat 

moeten de kinderen doen om een vierkant 
te tekenen? Laat de kinderen het eerst 

proberen zonder pen. Als ze denken dat 
het goed gaat, mogen ze het met een pen 
proberen. De kinderen ontdekken bij deze 
opdracht de repeat-knop en dat maakt de 
code efficiënter. Kunnen de kinderen ook 
een driehoek of andere vormen tekenen?

Leeftijden  

8-9

Main

Fd 10
Rt  90

Main
Rpt  4  [

 

Rekenen /
Wiskunde

Naam schrijven. Bij deze les gebruik 
je de penfunctie op een groot papier. Begin 

samen en laat de kinderen de letter ‘E’ 
programmeren. Laat de kinderen suggesties 

bedenken om te programmeren. Is het 
mogelijk om het op verschillende manieren 
te programmeren? Laat aan de kinderen 

zien dat je een instructie kunt opslaan. 
Uiteindelijk programmeren de kinderen hun 

naam op het papier.

Taal

Engels. Dit is een Engelse les. Gebruik 
afbeeldingen van woorden die de kinderen moeten 

leren en/of woordkaarten in het Engels. Leg de afbeeldingen 
op de grond neer. Een kind trekt een kaart en programmeert 

de Pro-Bot om naar de juiste foto te gaan. De kinderen 
benoemen het Engelse woord als ze bij de afbeelding 

zijn aangekomen. De leerlingen mogen om de 
beurt een kaart trekken.  

Aardrijkskunde

Wereldreiziger. Teken de reizen van een paar 
bekende ontdekkingsreizigers. Gebruik een uitgebreide 

wereldkaart. Gebruik een liniaal om de afstanden te 
meten en programmeer ze in de Pro-Bot. Gebruik eerst 
een potlood in je Pro-Bot om de reis te tekenen. Gebruik 

de juiste terminologieën (zoals kompasrichtingen) 
om de Pro-Bot de juiste route te laten rijden. Schrijf 

de juiste aanwijzingen op zodat een andere 
leerlinge de route ook kan rijden.

 

Techniek

Sterke constructie. Bouw met K’Nex 
een constructie op de Pro-Bot. Zorg dat 

deze constructie stevig genoeg is om een 
bepaald voorwerp te vervoeren met de 

Pro-Bot. Bedenk vooraf waar je constructie 
aan moet voldoen om het voorwerp veilig 

te vervoeren. Is je constructie geschikt 
om een appel te vervoeren? En zou het je 
lukken om een ei heel te vervoeren? Zo 
niet, wat moet je dan nog aanpassen?

 

Techniek

Brug bouwen. Bouw een brug waar 
de Pro-Bot overheen moet rijden. Bedenk 
welke materialen sterk genoeg zijn. Als 
de burg klaar is, probeer je de brug uit. 

Programmeer de Pro-Bot zo dat hij zonder 
problemen over de brug heen kan gaan. 
Hoe wordt de constructie stevig? Hoe kan 
je er voor zorgen dat de Pro-Bot de brug 
juist verlaat? Teken de brug eerst met de 

Pro-Bot. Leeftijden  
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Taal

Geheimtaal. Zorg voor een lettermat. 
Kinderen schrijven een geheim woord op. Ook 

schrijven ze de Pro-Bot code erbij zodat de robot, in 
de juiste volgorde, naar de letters gaat. Bij elke juiste 

letter moet er een korte pauze worden ingelast. De 
leerling tekent de pijlen of schrijft de code op 
die op het scherm verschijnt. Wat was het 

woord? Wat betekent het woord?

Aardrijkskunde

Met de bus. Bekijk een kaart en kies een korte 
bus- of treinreis om uit te voeren. Hoe zijn de wegen 
of spoorbanen? Laat zien hoe de reis eruit ziet door 

wegen of spoorwegen te tekenen op een groter papier. 
Teken steden, meren en gebouwen. In welke richting 

gaat de robot? Programmeer de Pro-Bot om de reis 
te maken. Schrijf de code op en kijk of een andere 

leerling kan voorspellen waar de reis naar toe 
gaat.
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De InO-Bot is ontwikkeld om het meeste uit programmeerlessen te halen. De kinderen kunnen leuke 
en uitdagende activiteiten ontwerpen en creëren terwijl ze hun vaardigheden voor programmeren en 
debuggen ontwikkelen. Door verschillende invoer- en uitvoerprogramma’s kunnen kinderen worden 
uitgedaagd om geavanceerde en slimme programma’s te maken die, wanneer ze worden gemaakt, 
voor hun ogen kunnen worden bekeken. De InO-Bot maakt verbinding via Bluetooth zodat de kinderen de 
resultaten direct in het echt kunnen bekijken. De transparante behuizing laat de kinderen zien wanneer de 
LED’S oplichten en laat hen een aantal componenten identificeren die er voor zorgen dat de InO-Bot werkt.

InO-BOT
Vakgebied 3:
Aardrijkskunde

Leerlingen gaan inzien hoe 
verschillende keuzes en prioriteiten 

invloed kunnen hebben op het 
dagelijkse leven. Ook leren ze omgaan 

met de verscheidenheid in kaarten 
en plattegronden. 

Vakgebied 4:
Techniek

Leerlingen vergroten hun technische 
kennis wanneer ze een robot 

onderzoeken, bouwen of besturen door 
te programmeren. Ze ontwikkelen ook 

kennis over technische oplossingen 
en gaan technische elementen 

als geluid en licht 
ontdekken.

Programmeer en bestuur 
deze meest geavanceerde 
vloerrobot via de populaire 

Scratch programmeertaal of 
een iOS app. Gratis Scratch 

Launcher-software en iOS app 
beschikbaar.

Vakgebied 1:
Rekenen/wiskunde

Leerlingen zijn bezig met rekenen en 
wiskunde tijdens het programmeren wanneer 

ze gebruikmaken van algoritmen en een 
visueel programmeerprogramma. Daarnaast 

leren ze ook problemen herkennen & 
oplossen, gaan ze programmeercodes 

herkennen & vergelijken en maken 
ze kennis met (het meten van) 

lengtes en hoeken. 

Vakgebied 2:
Taal

Leerlingen ontwikkelen de 
vaardigheden om woorden te spellen 
en deze woorden vervolgens binnen 
de groep te presenteren. Daarnaast 

creëren ze ook linguïstische 
strategieën als ze woorden of 

letters uitleggen en naar 
elkaar luisteren. 

SCRATCH 

PROGRAMMEERTAAL

Luidspreker

Stroomconnector

Op-en-neer 
mechanisme voor pen

Stuurwiel

Lijnvolger

Oplaadbare 
batterij

Lichtsensor
Ultrasone afstandssensor

RGB LEDs
Proximiteitssensor

Pen-/
camerahouder

Geluidssensor

repeat

when key pressedspace

10

wait secs1

Set LED to2 Orange

Set LED to3 Off

wait secs1

Set LED to3 Green

Set LED to2 Off

Set LED to1 Off

wait secs1

Set LED to2 Orange

wait secs1

Set LED to2 Off

Set LED to1 Red

Oplaadbaar

Leeftijden  
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Taal

Goed of fout. Maak diverse kaartjes met afbeeldingen en 
kaartjes met bijpassende woorden. Rij de InO-Bot naar het 
plaatje dat bij het woord hoort: vertel bij ieder plaatje waarom 
dit goed of fout is. Bijvoorbeeld: VUUR (gasfornuis) en BRAND 
(vlam in de pan) ROOK-MELDER GOED (piepende rookmelder) en 
ROOKMELDER FOUT (rookmelder zonder batterij).
 

Aardrijkskunde

Waar ben je? Zorg voor een plattegrond van jullie provincie. De 
docent simuleert een melding die wordt gedaan bij de centralist. 
De InO-Bot is nu veranderd in een brandweerauto! De kinderen 
zoeken op de plattegrond waar de brandweerauto heen moet en 
programmeren de kortste en veiligste weg naar de juiste plaats. 
Spelelement toevoegen? Verdeel de klas dan in afzonderlijke 
groepen en klok de tijd!

Rekenen / Wiskunde

Snelste route. Laat de InO-Bot 3 verschillende routes op papier tekenen. 
De route moet van de brandweerkazerne naar een brandend huis 
gaan. Wat is de kortste route? Wat is de langste route? Hoe lang duurt 
het voordat de brandweer er is? Wat is het verschil tussen de kortste en 
de langste route?

Techniek

Hulpdiensten in beeld. Stop een pen of stift in de InO-Bot 
en programmeer de robot zo dat hij een brandweerauto 
tekent. Als je klaar bent met programmeren, dan kun je de 
brandweerauto ook nog een mooi kleurtje geven of op een weg 
laten rijden. Lukt het ook met een ambulance of politieauto?

Bestuurd met 
Scratch

Geschikt voor 
STEM-leren

ONLINE  
PRODUCT

VIDEO
ONLINE 
TECHNISCHE 

VIDEO Rekenen /
Wiskunde

Aardrijkskunde TechniekTaal

Mijn naam is Nicky Pellaers. Ik ben leerkracht en 
ICT-coördinator op basisschool De Steenen Brug 

in Roermond. Naast mijn baan als leerkracht, ben 
ik bezig met het ontwerpen van lesmaterialen. De 

materialen die ik ontwerp hebben veelal te maken met 
programmeren, denk bijvoorbeeld aan matten voor het 
gebruik van Bee-Bots, Blue-Bots, Pro-Bots en InO-Bots.

Dit artikel heb ik in samenwerking met Miranda 
Wedekind en Esther Sloot opgezet. 
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Taal

Woordzoeker. Leg een mat op de grond waar de InO-Bot 
overheen kan rijden. Leg er kaartjes onder met verschillende 
letters zodat het lijkt op een woordzoeker. Maak een lijst met 
woorden die de kinderen moeten opzoeken. Programmeer de 
InO-Bot naar de letters zodat de robot een woord kan vormen. 
Ontdek welke boodschap verscholen ligt in de overgebleven 
letters!

Aardrijkskunde

Escaperoom. Zorg voor een plattegrond van de klas en een mat 
waar de InO-Bot overheen kan rijden. Verspreid door de klas 
verschillende opdrachten. De kinderen lossen de opdrachten op 
en daarmee verdienen ze coördinaten waarmee ze de InO-Bot 
kunnen programmeren naar de juiste uitgang. Lukt dit binnen 3 
minuten? Sta je binnen 3 minuten buiten om veilig de brandweer 
te bellen?

Rekenen / Wiskunde

Watt rekenen. Zorg voor een mat en plaatjes met verschillende 
stroomverbruikers. Trek lijnen naar de verschillende 
stroomverbruikers die bij elkaar op 1 stekkerdoos mogen. 
Wat gebeurt er als de maximale belasting van 1 stekkerdoos 
overschreden wordt? Hoeveel Watt mag er op een stekkerdoos? 
Hoe bereken je het aantal Watt? Bespreek met de kinderen hoe 
ze veilig met elektrische apparaten om kunnen gaan. 

Techniek

Rijden met signalen. De InO-Bot heeft 8 LED’s, die zijn genummerd van 1-8. 

Onderzoek wat je kunt doen met de 8 lichten en bekijk op YouTube hoe 

de lampen van een brandweerauto geprogrammeerd zijn. Lukt het om de 

lampen net zo te laten knipperen als die van de echte brandweer? Hoe 

werken de lampen van de sirene? Hoe lang zijn de intervallen tussen de LED’s? 

Taal

Verhalend vertellen. Misschien heb jij of een van de kinderen 
wel eens brand in huis gehad. Wat is er toen gebeurd? Wat heb 
je gedaan? Of… stel je voor dat je thuis brand krijgt? Waardoor 
zouden deze branden dan kunnen komen? Wat ga je dan doen? 
Laat de leerlingen zelf afbeeldingen uitprinten en hun verhaal 
vertellen met behulp van de InO-Bot. Leg de afbeeldingen van 
een verhaal onder een transparante mat en rij met de InO-Bot 
langs deze afbeeldingen.

Aardrijkskunde

Vluchtplan. Zorg voor een plattegrond van een huis of gebouw en 
een mat waar de InO-Bot overheen kan rijden. Leg de kinderen een 
casus voor waarin brand ontstaat. Laat de kinderen bedenken wat 
te doen bij een brand in huis en wat de vluchtroutes zijn. Leg vast 
wat de vluchtroute is door een stift of pen in de robot de doen. Kan 
de route nog efficiënter? 

Rekenen / Wiskunde

Vluchtplan. Maak met verschillende blokjes of karton een 
plattegrond van een huis. Oefen het vluchtplan: zorg dat er in het 
huis ook deuren zitten waar de InO-Bot doorheen moet. Hoe breed 
moeten de deuren zijn? Hoeveel graden moet de InO-Bot draaien? 
Lukt het om in 3 minuten buiten te zijn?

Techniek

Veilig in het verkeer. Construeer een route met verschillende 
obstakels die de InO-Bot zou moeten nemen met behulp van zijn 
sensoren. Rij door een tunnel en gebruik de lichtsensoren, maar 
ook obstakels waar de InO-Bot voor zou moeten stoppen. Probeer 
ook verschillende geluiden toe te voegen. Kun je zo zelf een echte 
brandweer-uitruk nabootsen?  

Rekenen /
Wiskunde

TaalRekenen /
Wiskunde

Taal Aardrijkskunde AardrijkskundeTechniek Techniek

Deze opdrachten zijn bedacht samen met Brandweer Drenthe. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met brandveiligleven@vrd.nl. 18 1918
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Telmat

Mat Sprookjes

De themamatten zijn een mooi hulpmiddel om Bee-Bot en 
Blue-Bot tot leven te brengen en vakoverschrijdend te werken. 
De matten kunnen ingezet worden voor het leren van ICT-
vaardigheden, rekenen / wiskunde, taal en nog veel meer. 

Mat Gekleurde 
figuren

Transparante 
mat met 

vakverdeling

Alfabetmat Mat Gekleurde 
figuren

Mat Naar het 
strand

Mat Drukke 
straat

Mat Transparant 
met zakken

Mat Schateiland

Mat Boerderij

BEE-BOT   STARTERSPAKKET
Alles wat nodig is om van start te gaan met de Bee-Bot!

• 1 x oplaadbare Bee-Bot en snoer
• 1 x mat Schateiland 
• 1 x mat Drukke straat
•  2 x transparante matten  

met vakverdeling
• 49 x richtingkaarten
• 10 x witte clip-on schilden

OPLAADBARE BEE-BOT
•  Laat jonge kinderen met de Bee-Bot 

spelenderwijs kennismaken met programmeren
• Oplaadbaar

6 STUKS MET GRATIS 
OPLAADSTATION
•  Ideaal voor de hele groep
•  Een uitstekend opslagapparaat

Accessoires voor Bee-Bot en Blue-Bot
BLUE-BOT
• Bluetooth gestuurd 
• Oplaadbaar 

BLUE-BOT 
KLASSENPAKKET
• Ideaal voor de hele groep
•  Een uitstekend opslagapparaat 

20

BLUE-BOT   TACTIELE LEZER
•  Bluetooth-connectiviteit
•  Voor het fysiek debuggen van sequenties en 

algoritmen
•  Aansluiting van maximaal 3 eenheden 
•  25 Tactiele tegels inbegrepen

BLUE-BOT   TACTIELE TEGELSET EXTRA
•  Aanvulset die een extra functie aan de standaard set biedt.  

Inclusief 45 graden bochten en herhalingen.

BLUE-BOT   TACTIELE 
TEGELSET STANDAARD
•  Aanvulset voor het vervangen of uitbreiden van 

uw Tactiele tegels.
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INO-BOT
• Bestuurd met Scratch 
•  Compatibel met tablets en pc’s
•  Experimenteer met het tekenen 

van vormen 

PROBOTIX SOFTWARE
Programmeer je Pro-Bot met deze on-screen Logo programmeersoftware.

Belangrijkste kenmerken:
• Eenvoudig te programmeren met behulp van richtingstoetsen of Logo-taal
• Pen omhoog/omlaag functie die ook op de vloerrobot getoond kan worden
•  Mogelijkheid om geprogrammeerde routes op het scherm te wijzigen en te verbeteren 
•  Mogelijkheid om uw sequenties te uploaden en te downloaden naar de vloerrobot
•  Wijzig de achtergrondafbeelding of maak uw eigen achtergrondafbeelding

INO-BOT 
OPLAADSTATION
•  Laad maximaal 6 InO-Bots 

tegelijk op met het InO-Bot 
oplaadstation.

TTS SPORTCAMERA MET 
WIFI
•  4k video-uitgang
•  Camera, videorecorder en afspelen
•  Wifi om verbinding te maken met tablets en pc’s

CAMERABEVESTIGING VOOR 
ROBOT
•  Passend bij TTS vloerrobots InO-Bot en Pro-Bot
•  Universeel ontwerp dat geschikt is voor elke digitale camera
•  Volg de bewegingen van de robot en maak direct een kort filmpje 

filmpje

Accessoires voor InO-Bot en Pro-Bot

PRO-BOT
• Robuust en duurzaam voor dagelijks gebruik
•  Ontdek meer complexe besturingsopdrachten
•  Teken routes met behulp van het eenvoudige penmechanisme 

en een viltstift

PRO-BOT   
KLASSENPAKKET
•  Oplaadbare vloerrobot 
•  Ideaal voor de hele groep
•  USB-oplaadstrip voor het 

opladen van uw Pro-Bots
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wait secs1

Set LED to2 Orange

wait secs1

Set LED to2 Off

Set LED to1 Red

Play sound note

set note to note + 1

when up arrow key pressed

5
up arrow

wait secs1

Set LED to2 Orange

wait secs1

Set LED to2 Off

Set LED to1 Red
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Meer weten? We helpen 
u graag verder!
info@b-bot.nl of
www.b-bot.nl

Onderdeel van: 
DO-IT @ School

Bieslook 2E, 6924 SG 
Didam

Leren 
Programmeren  

CODE: DOIT

Leer begrijpen 
wat algoritmen 

zijn en creëer en 
debug eenvoudige 

programma’s

Maak 
spelenderwijs 

kennis met 
programmeren!

Robotica voor 
alle leeftijden en 

onderdelen van uw 
leerplan


