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Welkom in onze brochure!

Spelenderwijs de nieuwe generatie voorbereiden 
op de toekomst!
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B-Bot.nl is dé specialist op het gebied van educatief speelgoed. Het is onze missie om de nieuwe 
generatie spelenderwijs voor te bereiden op de snel veranderende toekomst. Deze missie is niet 
voor niets ontstaan, de wereld ontwikkelt zich namelijk snel en ICT ligt aan de basis van deze 
ontwikkeling. Veel huidige maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken zijn dermate 
complex dat zij niet zonder hulp van computertechnologie opgelost kunnen worden.

Ons brede assortiment kwalitatieve en innovatieve producten is samengesteld op basis van STEAM: 
Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Dit zogenaamde STEAM-onderwijs 
stimuleert competenties als ontdekkend & ontwerpend leren, programmeren, samenwerken en 
creatief denken. Door middel van ons assortiment willen wij het onderwijs aantrekkelijker, 
betekenisvoller en eigentijdser maken. Met onze producten willen we een extra belasting voor de 
docent voorkomen: ze zijn namelijk direct vanuit de doos door de leerlingen in gebruik te nemen en 
perfect te combineren met het huidige lesplan. Vanzelfsprekend zijn onze producten niet alleen op 
school, maar ook thuis in te zetten!

In deze brochure hebben we een aantal categorieën op een rijtje gezet. Binnen deze categorieën 
vallen al onze producten die het mogelijk maken de nieuwe generatie toekomstbestendig te maken. 
In de categorie ‘Voor de allerkleinsten’ richten we ons op kinderen van vier jaar of jonger. 
Deze producten zijn vooral bedacht om actie-reactie, de fijne motoriek en oorzaak-gevolg te 
stimuleren bij deze jonge kinderen. Daarnaast laten we binnen de categorie ‘Programmeren’ onze 
producten zien die het denken in sequenties, debuggen, algoritmes en coderen stimuleren. 
Vervolgens tonen we in ‘Bouwen’ ons constructiespeelgoed, waarbij het probleemoplossend 
vermogen, wetenschappelijke kennis, verbeelding en creativiteit wordt verworven. Binnen de 
categorie ‘Communiceren’, die zeker niet kan ontbreken binnen de 21-eeuwse vaardigheden, vind je 
onze producten die niet alleen helpen bij communicatie, maar ook samenwerken, overleggen, 
formuleren, luisteren, articuleren en zelfs zingen! Tenslotte geven we in de categorie ‘Onderzoeken’ 
producten weer die kinderen in staat stellen associaties te maken tussen opgedane kennis en nieuwe 
informatie, zelfstandig te leren denken, initiatieven te leren nemen, te plannen, uitvoeren en 
reflecteren.

Interessant? Neem ook eens een kijkje op B-Bot.nl en volg ons op Facebook en Instagram.

Wij wensen je veel programmeerplezier!
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Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!

Een mooie manier om 
kinderen bewust te 
maken van actie-reactie. 
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Door middel van deze vrolijke producten ontwikkelen kinderen hun hand-oogcoördinatie, kracht, het leren 

kennen van actie-reactie en oorzaak-gevolg. Hierdoor worden de fijne motorische vaardigheden aangeleerd. 

Natuurlijk is dit al helemaal fijn met deze collectie aan houten objecten.

Fijne motoriek

Kiezels Stapel & bouw blok

Spiegel plateaus Glitter cirkels
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Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!

Meerdere varianten op B-Bot.nl



Glow
Welkom in de wonderbaarlijke wereld van licht en verbeelding. Deze producten 

zijn geschikt voor (zeer) jonge kinderen. Creëer de mooiste bouwwerken, richt complete 

snoezelruimtes in en laat kinderen al spelend meer ontdekken over vormen, kleuren en structuren.
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Gloei, Stapel & 
Bouw Toren 

Lichtgevende 
bouwstenen 

Lichtgevende 
kubussen 

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!
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Lichtgevende 
tollen 

Lichtgevende 
bollen 

Oneindigheids- 
spiegel

Lichtgevende 
kiezels 

Motoriek bord Lichtgevende 
tandwielen 

Lichtgevende 
kokers 

Lichtpaneel

Bekijk al onze lichtpanelen op B-Bot.nl

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



Magik Play  
Magik Play is een innovatieve set van houten 

bouwstenen die in interactie staan met een iPad. 

Door het neerzetten of stapelen van blokjes voor de iPad 

moeten kinderen diverse opdrachten uitvoeren, problemen 

oplossen of uitdagingen aangaan. Leren door te doen dus! 

De vier apps zijn gratis te downloaden en kunnen zowel alleen 

als in groepsverband gespeeld worden. Hierdoor wordt 

samenwerking tussen kinderen gestimuleerd. 

Magik Play is eenvoudig te gebruiken, de blokjes hoeven niet 

verbonden te worden en er zijn geen batterijen of kabels nodig! 
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Met vier leuke educatieve games

1 2

3
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Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Marbotic
Speel en leer met jouw device! De producten van Marbotic 

stimuleren creativiteit en verbeeldingskracht bij jonge 

kinderen. Het combineert de traditionele houten stempels 

met touchscreen technologie. De producten zijn ontwikkeld 

door leerkrachten en onderwijsexperts, waardoor het perfect 

aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. 

Kinderen leren door middel van vier gratis apps het alfabet, 

de klank en vorm van letters, en honderden woorden kennen. 

Hierdoor oefenen ze, heel geleidelijk, hun leesvaardigheid.  

Ook zijn er drie gratis apps beschikbaar om tot 10 te leren tellen, 

bekend te raken met tientallen, getallen tot 100 op te bouwen en 

optellen en aftrekken te oefenen. 
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Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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De Slimme Katten bundel is een set van vier 
robots die bewegen door middel van een 
simpele afstandsbediening. Ze bewegen 
voorwaarts en kunnen draaien.

De poezen robots zijn geschikt voor jonge 
kinderen en hebben een vrolijke uitstraling. 
Bovendien miauwen ze wanneer je ze aait. 

Voor kinderen is dit een aangename manier 
om het bewustzijn te ontwikkelen, de ideale 
introductie om te werken met robots, en te 
leren over actie en reactie (oorzaak-gevolg 
relaties).

De Slimme 
Katten bundel

Lego Coding 
Express 
De DUPLO Coding Express is een DUPLO trein 
set waarmee peuters en kleuters al op jonge 
leeftijd spelenderwijs kennis kunnen maken 
met het programmeren en coderen. 

Dit kunnen ze leren met behulp van 5 
gekleurde actiestenen die ze op de rails 
plaatsen. 

Onderaan de trein bevindt zich een sensor 
die reageert op de actiestenen. 

Elke kleur actiesteen heeft een eigen 
betekenis/opdracht.

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Qobo
Qobo is een kleutervriendelijke programmeer robot voor 

kinderen vanaf 3 jaar. Deze robotslak is te programmeren 

door middel van programmeer-puzzels en leert kleuters de 

basis van het programmeren op een zo spelenderwijs 

mogelijke manier. Daarnaast wordt het kind uitgedaagd om in 

oplossingen te gaan denken.

De Qobo slak is voorzien van een interactief gezicht dat begint 

te lachen wanneer je het aanraakt, een luidspreker en een 

slakkenhuis voorzien van LED verlichting. Tevens biedt de 

bovenkant van Qobo de mogelijkheid om bouwstenen, zoals 

die van Lego, te monteren. Zo kan de programmeerbare slak 

gepersonaliseerd worden naar ieders fantasie!

Leert kleuters vanaf 3 jaar 
de basis van programmeren

Te programmeren via 
puzzels (schermloos) 
maar ook digitaal (pc)

Inclusief lesmateriaal

Inclusief 30 
programmeerbare puzzels

Klaar voor de volgende stap? Bekijk pagina 21!
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Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



Bee-Bot accessoires?
Zie pagina 13+14

Ook verkrijgbaar als klassenbundel

Bee-Bot is een uitdagende en programmeerbare vloerrobot, 

die ook nog eens oplaadbaar is door middel van een 

USB-kabel. Met de 7 knoppen op zijn rug kun je hem alle 

kanten op laten lopen.

Bee-Bot is het ideale middel om de eerste stadia van 

programmeren te leren. Bee-Bot kan worden gebruikt om 

kinderen te leren begrijpen wat algoritmes zijn en hoe 

eenvoudige programma's gemaakt en vervolgens uitgevoerd 

kunnen worden. 

Bee-Bots vriendelijke en simpele design leent zich perfect voor 

het beginnend programmeren bij jonge kinderen. Door de grote 

keus in Bee-Bot matten is Bee-Bot vakoverstijgend in te zetten. 

Laat programmeren, taal, rekenen en geografie op eenvoudige 

wijze samenkomen met Bee-Bot. 
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Bee-Bot® 3

Ideaal voor de eerste stadia 
van het programmeren 

Helpt bij het leren van 
algoritmes

Robuust en makkelijk in 
gebruik

Herkent en detecteert 
andere Bee- & Blue-Bots

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Blue-Bot accessoires?
Zie pagina 13+14

Ook verkrijgbaar als klassenbundel

Blue-Bot is familie van Bee-Bot. Blue-Bot kan, naast de 7 

knoppen op de rug, ook via bluetooth geprogrammeerd 

worden door middel van de TacTile Reader (pagina 14) 

of de app die gratis te downloaden is.

Door de transparante buitenkant kunnen kinderen goed zien 

uit welke onderdelen Blue-Bot is opgebouwd en welke 

onderdelen in werking worden gezet wanneer Blue-Bot in 

actie komt. De Blue-Bot kan tot en met 200 stappen worden 

geprogrammeerd, waardoor een eindeloze variatie aan 

routes kan worden gemaakt. 

Sinds de nieuwste update kunnen Bee- & Blue-Bots elkaar 

herkennen en begroeten. Ze spelen een standaard geluid af, 

of leerlingen kunnen een geluid inspreken. Bovendien 

kunnen leerlingen nu een uniek geluid voor iedere knop 

opnemen!

Blue-Bot®

Via tablet of PC bestuurbaar

Compatibel met iOS, 
Android, Windows en 
Mac OS

Oplaadbaar, geen 
batterijen nodig

Kan tot wel 200 stappen 
geprogrammeerd worden 

3
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Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



13

ACCESSO
IRES

Accessoires
Voor Bee-Bot en Blue-Bot

Bee/Blue-Bot Tas Penhouder
Een handige tas met verplaatsbare 

vakken om de Bee-Bot en Blue-Bot 

gemakkelijk op te bergen

Klik de penhouder op de Bot, stift 

erin en tekenen maar! 

Schuiver Schildjes
Verplaats voorwerpen van het ene naar 

het andere vakje met deze schuiver 

voor Bee-Bot en Blue-Bot. 

Tover het uiterlijk van je Bot om 

met deze leuke schildjes! 

Aanhangwagen Tunnels
Vervoer spulletjes van A naar B met 

een echte aanhangwagen! 

Creëer een ware 3D belevenis op je 

eigen mat met deze leuke tunnels.  

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Accessoires
Voor Bee-Bot en Blue-Bot

Doolhof Routekaarten
Maak je eigen doolhof voor Bee-Bot en 

Blue-Bot! Wie programmeert het snelst 

naar de uitgang? 

Door middel van deze routekaarten leer 

je op een speelse manier hoe de 

Bee-Bot geprogrammeerd moet worden 

om een gewenste route af te leggen. 

Vriendendorp Straatkaarten
Maak je eigen dorp met deze straat-

kaarten. Lukt het jou om Bee-Bot en 

Blue-Bot door het dorp te programmeren? 

Creëer eindeloze routemogelijkheden 

met deze straatkaarten. 

Tactile reader
Leerlingen kunnen hiermee op afstand de 

Blue-Bot voorprogrammeren.

Leg de reeks uit, druk op GO en de Blue-Bot 

begint te rijden. 
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Ook geschikt voor Ruige Robot! Zie pagina 17

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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Matten
Maak het leren met onze educatieve robots nog interessanter met onze matten. 

Er zijn zowel vakspecifieke als vakoverstijgende matten om je lessen nog leuker te maken!

ABC Transparante pocket Boerderij

Wereld Europa 

Topografie Beroepen 

Ook in stof
4x6

5x5
Ook in stof

Nederland 

Ook in stof

Belgie 

Ook in stof

Duitsland 

Ook in stof

Ganzenbot 

Ook in stof

Vormen- en kleuren 

Ook in stof

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



16

M
ATTEN

SchrijfstijlenLetter startset Taal

Cijfers Honderdveld Rekensommen

Boerderij-lerenBreuken-percentages- 
combinaties

Vormen Zeeleven Schateiland 

Groentetuin

Matten

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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Naar het strand Naar de markt Beestjes in de tuin 

Dino Dierentuin Platteland 

Dienstverleners Transport en Industrie Verhalen 

Drukke straat Sprookjes Stadswegen

Matten

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!
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Matten

Verkeer Dag en Tijd Digitale geletterdheid

Het lichaam Sporten Beroepen

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



De stoere broer van Bee- & Blue-Bot is hier: de Ruige Robot! 

Deze robot is de eerste programmeerbare robot die speciaal is 

ontworpen om buiten te gebruiken. Klaar om het klaslokaal 

naar buiten te verplaatsen? 

De Ruige Robot is uitgerust met alle bluetooth 

functionaliteiten die Blue-Bot ook heeft. Naast de knoppen op 

zijn rug, is hij dus ook door middel van de app of met de 

TacTile Reader te programmeren. Met een geheugen van tot 

wel 256 stappen kan de Ruige Robot de meest uitdagende 

activiteiten uitvoeren en door de drie snelheden kunnen 

leerlingen zelf bepalen hoe snel de robot beweegt. 

De Ruige Robot beschikt daarnaast over een obstakelsensor 

die kan worden aan- en uitgezet om de leerlingen voor te 

bereiden op de nog complexere programmeeropdrachten. 

Snel naar buiten dus, want deze robuuste robot is klaar voor 

iedere uitdaging!

Ruige Robot
Kan tegen een stootje

Geschikt voor buitengebruik

Ook te gebruiken met de 
TacTile Reader

Met obstakelsensor

3
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NIEUW: de data logging backpack

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Pro-Bot®

Oplaadbaar door middel 
van een USB-kabel

Programmeerbaar tot 
wel 200 stappen

Bevat een pen 
mechanisme voor 
kunstige tekeningen

Bevat diverse sensoren

Ook te programmeren 
met behulp van externe 
software

Pro-Bot is de logische opvolger van Bee-Bot.  
Deze vloerrobot kan complexere routes uitvoeren, 
waardoor het vooruitdenken van leerlingen sterk wordt 
gestimuleerd.

Pro-Bot kan zowel met de pijltoetsen als met de 
nummertoetsen worden ingesteld. Daarnaast is Pro-Bot te 
gebruiken met de aanvullende software.

De licht-, voel- en geluidssensoren van Pro-Bot zijn los van 
elkaar in te schakelen. Evenals het pen mechanisme voor 
het maken voor kunstige tekeningen. 

Door de K-Nex® bevestigingspunten kan Pro-Bot worden 
voorzien van een bouwwerk. De Pro-Bot is oplaadbaar 
door middel van een USB-kabel. 

7

Pro-Bot 
matten? Zie 
pagina 16

20
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Ook verkrijgbaar als klassenbundel

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



Photon
Photon is een interactieve educatieve robot voor thuis en op 

school, die kinderen in de wereld van nieuwe technologieën 

introduceert. Door te experimenteren met Photon doen 

kinderen ervaring op en ontwikkelen ze hun 

basisvaardigheden.

Photon helpt kinderen om kennis te maken met kleuren en 

geluiden, hun creativiteit te ontwikkelen en om logisch 

denkvermogen en ruimtelijk inzicht te verbeteren. Photon leert 

kinderen van A tot Z spelenderwijs programmeren. Dit begint 

met het oefenen in de fijne motoriek door middel van een 

joystick, en eindigt bij daadwerkelijk programmeren in 

JavaScript. Het is de eerste robot die samen met het kind mee 

ontwikkelt. De vaardigheden, en het niveau dat Photon 

aanneemt, zijn namelijk nauw verbonden met die van het kind. 

Groeit met het kind mee

Voor alle leeftijden

10 sensoren die o.a. 
aanraking, geluid, licht en 
obstakels waarnemen

Meer dan 200 challenges 
op de gratis app

Inclusief lesmateriaal 
voor diverse niveaus
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Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Maak Photon compleet
Educatieve Mat
De mat maakt lessen nog geavanceerder door het 

creëren van een virtuele ruimte. 

De mat helpt een kind bij het verbeteren van de 

ruimtelijke oriëntatie, afstandsinschatting, analyse 

en planning zowel in het primaire onderwijs, als op 

het voortgezet onderwijs.

Photon Flashcards
De route van Photon nog inzichtelijker maken? 

Het kan met de Flashcards! 

Deze set van 24 dubbelzijdige kaarten dienen 

als extra visueel hulpmiddel bij het 

programmeren van Photon.

Magic Dongle
Photon programmeren via een computer of 

digibord? Of meerdere Photons tegelijk 

aansturen? Het lukt met de Photon Magic 

Dongle!
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Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



23

O
H

BO
T & PICO

H
Picoh is het jongere broertje van Ohbot en 
staat voor je klaar om geprogrammeerd te 
worden! Leer over Artificial Intelligence, 
emoties en veel meer met deze 
toegankelijke, vrolijke robot.

Het programmeren van Picoh is simpel. Via 
de Windows applicatie zijn instructies voor 
Picoh gemakkelijk te geven. Ook kun je 
leerlingen Picoh laten programmeren met 
een download voor macOS, Raspberry Pi, 
Windows of Chromebook.

Picoh

Ohbot
Ohbot is een veelzijdige robot die kinderen 
met behulp van artificial intelligence leert 
programmeren. Dit betekent dat de robot 
taken kan uitvoeren waar normaal gesproken 
menselijke intelligentie voor nodig is. 
De robot is van alle markten thuis. 
Je kunt hem bijvoorbeeld laten praten en 
verschillende gezichtsuitdrukkingen laten 
tonen.

Kinderen leren programmeren met Ohbot heeft 
enorm veel voordelen. Het leert ze 
spelenderwijs over bijvoorbeeld algoritmen, 
problemen vinden en oplossen, samenwerken 
en evalueren. De leerlingen kunnen Ohbot 
veel handelingen laten uitvoeren. Zo kan de 
robot zijn hoofd draaien en van boven 
naar beneden bewegen. Ook kunnen 
de ogen, dankzij LED-verlichting, 
verschillende emoties uitdrukken 
en kunnen de lippen ook emoties 
uitdrukken: deze zijn namelijk 
beweegbaar. 

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Q-scout spreekt iedereen aan met zijn grote 
ogen en leuke glimlach! 
De Robobloq Q-scout is hét hulpmiddel om 
programmeervaardigheden te leren én 
ontwikkelen. Of het nu gaat om een jonge 
basisschoolleerling of een wat oudere student: 
de Q-scout robot is voor iedereen geschikt.  
Het plezier begint al bij het bouwen van 
Q-scout. 

Het bouwen van de robot is namelijk binnen een halfuurtje voltooid, en het brengt de creativiteit van 
ieder kind naar boven. Wanneer Q-scout volledig in elkaar is gezet, is het tijd voor de nóg leukere 
activiteit: het programmeren! 

Dit kunnen de leerlingen gemakkelijk doen via een smartphone, tablet of pc. Dankzij zijn ingebouwde 
sensor kan Q-scout lijnen volgen en obstakels ontwijken. Deze robot is dus een echte genie!

Qoopers 
De Robobloq Qoopers biedt leerlingen de kans 
om op een leuke manier de programmeer 
vaardigheden te ontwikkelen. 

Tijdens het bouwen en het programmeren van 
de Qoopers wordt het “computational thinking” 
gestimuleerd. 

Leerlingen worden uitgedaagd om nieuwe 
ideeën tot leven te brengen op innovatieve en 
creatieve manieren. 

Het wordt niet voor niets de “coolest metal robot 
to build and code” genoemd! 
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Q-Scout 8

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



Scottie Go!
Scottie is een vriendelijk ruimtewezen dat op aarde is geland. 

Hij moet zijn ruimteschip herstellen en jij mag hem hierbij 

helpen! Scottie Go! is een innovatief spel om de basis van 

programmeren aan te leren. Het is een combinatie van 

kartonnen tegels, die door de spelers worden gebruikt om 

programmeercommando’s te creëren, en een app vol 

opdrachten en uitdagingen. Scan de klaargelegde tegels met 

de app om Scottie en zijn vrienden in beweging te krijgen.

Met de tegels schrijven spelers commando's uit, die door 

Scottie worden uitgevoerd. Hierdoor zien spelers welke 

opdrachten ze voor Scottie klaarleggen en leren ze basis 

programmeercommando’s zoals loops (herhalingen), 

variabelen, condities en functies. 

Met de app kunnen de tegels worden gescand, dit gaat door 

middel van een foto of video. Zodra de tegels zijn gescand, 

voert Scottie de commando’s stap-voor-stap uit en zien de 

spelers direct of de opdracht tot een goed einde wordt 

gebracht!

Modulair in te zetten, dus 
ook voor kinderen die al 
kunnen programmeren

Een unieke vorm van 
programmeren: 
on- en offline worden 
gecombineerd

Stimuleert de samen-
werking tussen kinderen

Uitdagende spelvormen 
vol leuke opdrachten
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Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!
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64 individuele RGBs

Creëer patronen

Programmeer vormen 
of letters

Verander kleuren

Te gebruiken met de 
Scratch Controller

De Scratch Rainbow Matrix is ontworpen met de echte 
wereld in gedachten. De Matrix heeft 64 individuele RGB’s 
die allemaal kunnen worden ingeschakeld. Hierdoor kan 
iedere kleur en helderheid worden weergegeven.

Leer met de Matrix alles over hoe pixels werken en hoe pixels 
ervoor zorgen dat wij scherpe beelden kunnen bekijken op 
televisie- en computerschermen. 

De Scratch Controller is compatibel met de Scratch Rainbow 
Matrix, waardoor kinderen uitgedaagd worden om hun 
Scratch-programmeervaardigheden te verbeteren. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld een slangengame ontwerpen 
die door de Controller wordt bestuurd en wordt afgespeeld 
op de Matrix.

Scratch 
Rainbow Matrix

7

Let op: om te 
communiceren met 

Scratch is de Scratch 
Launcher nodig - bekijk 

onze website voor 
compatibiliteit

Plug
and

Play

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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Micro:Bit
De micro:Bit is een kleine computer die je kunt 

programmeren, aanpassen en bedienen om je 

digitale ideeën, games en apps te combineren met 

de echte wereld. 

Het computertje is slechts 4 cm bij 5 cm en 

eenvoudig in gebruik. 

Je kan van alles maken met de Micro:bit, het enige dat je nodig hebt is fantasie 

en creativiteit om je ideeën tot leven te laten komen. De micro:bit is volledig 

programmeerbaar. Dit betekent dat elke LED individueel geprogrammeerd kan 

worden, net als de knoppen, inputs en outputs, accelerometer, magnetometer en 

Bluetooth.

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!
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Ga één stap verder en ontdek de wereld van 
elektronica, mechanica en hydraulica. 
Tobbie II werkt samen met Micro:bit en is 
daarom het coolste en meest intelligente 
robotvriendje ooit. 

Deze grotere broer van Tobbie the Robot is 
een bouwrobot met 6 poten en een roterend 
lichaam, voorzien van alle nodige 
elektronica, IR-sensor en zoemer, waardoor 
hij een interactieve speelkameraad is. 

Met behulp van de meegeleverde Micro:bit 
kun je eenvoudig coderen en programmeren 
via de Javascript Blocks of Python-editor op 
de computer, laptop of smartphone.

The Robot

Tobbie II

Tobbie
Je echte eigen robot! Tobbie de Robot is 
dankzij zijn geluidjes en emoties de meest 
schattige robot ooit. Tobbie heeft twee 
verschillende standen: volgen en 
verkennen. 

In de volgen stand blijft Tobbie jouw hand 
of een ander voorwerp volgen. In de 
verkenningsstand zal Tobbie helemaal uit 
zichzelf op avontuur gaan, dit door middel 
van zijn infrarood sensor. 

Robots werden vroeger alleen door 
professionele wetenschappers gemaakt, 
maar die tijden zijn voorbij. Jij gaat Tobbie 
namelijk he-le-maal zelf in elkaar zetten!

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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Dash
De Dash robot van Wonder Workshop is een 

speelkameraadje, vriendje of huisdier voor kinderen. 

Haal deze vrolijke avonturier uit de doos en hij is direct 

klaar om te spelen. 

Dash is de robot waar ieder kind van droomt! Met al zijn 

ingebouwde sensoren reageert hij op stemmen, kan hij 

dansen, om objecten racen, zingen en ehmm... zelfs boeren! 

Met diverse accessoires wordt spelen met Dash nog leuker! 

Kun jij Dash zo programmeren dat hij xylofoon kan spelen? 

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Dot
Dot is klein, maar superslim. Dot kan praten, 

grappige geluiden maken en heeft verschillende 

lichteffecten. Voor een robot die zelf niet 

beweegt, kan Dot eigenlijk ontzettend veel! 

Afhankelijk van de leeftijd en ervaring van het 

kind kan het niveau worden aangepast. 

Een kind blijft hierdoor uitgedaagd op een leuke 

en effectieve manier! Dot heeft diverse 

spelletjes voorgeprogrammeerd zoals ’Magic 

Dot Bal’, ’Dot of Music’ en ‘Light Sword’.

30

DASH
, DO

T & CU
E

Cue
Op zoek naar een speelse robot voor tieners?

Zoek dan niet meer verder! Deze slimme robot 

is de opvolger van Dash en is geschikt voor 

kinderen vanaf 11 jaar. 

Ten opzichte van de Dash is Cue een echte 

CleverBot met verbeterde sensoren, 

processoren, een uitgebreid geheugen en het 

vernieuwde Emotive Al systeem. 

De Cue-app zit vol met uitdagingen en 

voorbeeldprogramma's die leerlingen laten 

zien hoe ze Cue op een leuke en creatieve 

manier kunnen programmeren! Het is mogelijk 

tussen Block-building en ‘echt’ 

Javascript-programmeren te switchen.

11

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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Ozobot
Maak kennis met ’s werelds kleinste programmeerrobot. 

Ozobot maakt programmeren kinderlijk eenvoudig! 

Aan de onderkant heeft Ozobot een aantal sensoren 

waarmee hij kleuren kan herkennen.

Door het herkennen van deze kleuren kan Ozobot 

geprogrammeerd worden. Dat begint met het tekenen 

van lijnen op papier die Ozobot kan volgen. 

Bovendien kent Ozobot een aantal kleurcodes waarmee 

ook complexere programmeeropdrachten gegeven 

kunnen worden. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar

Coderen middels lijnen en 
kleuren of Ozoblockly

Diverse bewegingssensoren

Veel gratis (online) 
lesmateriaal beschikbaar

6

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Ozobot
Ozobot kan echter niet alleen via lijnen en kleuren geprogrammeerd worden, ook met Ozoblockly! 

Met deze gratis online programmeertool is programmeren met echte codetaal heel eenvoudig. 

Sleep blokjes aan elkaar en creëer zo een code, als je klaar bent zet je Ozobot tegen het scherm aan 

en laad je de code in. Het scherm knippert diverse kleuren en Ozobot herkent de code. Hoe cool is 

dat? Bekijk ons complete assortiment op: 
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Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



BYOR
Build Your 
Own Robot 
BYOR is een set elektronica waarmee je 

zelf binnen no-time een werkende robot, 

apparaat of kunstobject bouwt. 

De elektronische onderdelen van de 

BYOR-kit zijn makkelijk te gebruiken 

en veelzijdig toe te passen in 

materialen zoals karton, hout en plastic. 

Gebruik materialen zoals oud papier, oude verpakkingen en verschillende knutselmaterialen om het 

bouwwerk helemaal eigen te maken. Als de creatie klaar is, kan deze zelfs geprogrammeerd worden 

door het toevoegen van de Micro:Bit. Met BYOR leer je alles over ontwerpen, programmeren en 

hergebruik op de meest actieve en leuke manier!
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Engino
Met de producten van Engino leren kinderen letterlijk out-of-the-box denken. Haal het deksel van 

de kist af en gaan! De fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en probleemoplossend denken wordt 

met Engino getraind. Er zijn producten voor de allerkleinste, maar ook voor gevorderde bouwers. 

Dit spreekt de toekomstige engineers zeker aan!

Met de sets van Engino bouw je robots, dieren, auto’s en racewagens, maar ook de Eiffeltoren, een 

reuzenrad, brug of werkende plantenkas behoort tot de mogelijkheden. De blokjes en bouwstenen 

van Engino werken met de bekroonde snap-fit connectiviteit, waardoor constructies 

altijd stevig vast zitten, maar ook weer heel eenvoudig uit elkaar te halen zijn. 

Hierdoor zijn de producten niet eenmalig leuk, maar kunnen ze iedere 

keer opnieuw gebruikt worden!

Engino STEM Amusement Park set
Pretparken staan bekend om de spannende snelle ritten of 

het romantische, langzame reuzenrad dat een spectaculair 

uitzicht van bovenaf biedt. Haal nu deze set binnen en laat 

kinderen de constructies van de attracties waarin wereldwijd 

veel plezier beleefd wordt ontdekken. Deze set bestaat uit een 

motor om vier grote amusementsattracties aan te drijven. 

Daarnaast kunnen met de tandwielen ook vier kleinere 

modellen gebouwd worden, zoals een versnellingsbak, 

een kraan, een carrousel en een planetarium.

Engino STEM Junior Robotics set
Junior Robotics is een set speciaal ontworpen voor 

kleuterschool- en basisschoolleerlingen van 5-8 jaar. 

De set is een ideale oplossing om leerlingen kennis te laten 

maken met de wereld van de robotica.

Engino STEM & Robotics Produino set
Deze set is speciaal ontworpen voor middelbare scholieren vanaf 14 

jaar en ouder, en zelfs voor hobby-ingenieurs! De nieuwe geavanceerde 

Produino controller, die de robots aandrijft, werkt met Bluetooth, Wi-Fi, 

een USB-poort, een display met 6 programmeerknoppen, een 

oplaadbare batterij, een touchsensor, een kleurensensor, 

infraroodsensoren, een ultrasone sensor, een kompas/magnetometer 

en diverse motoren! De innovatie Produino biedt het open source 

Arduino platform, waardoor het mogelijk is om externe sensoren en 

zelfs programmeersoftware te gebruiken.
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Mindstorms
Bouw maar liefst vijf robots met Lego Mindstorms. 

Het bouwen gaat makkelijk en snel met behulp van 

de programmeer-app op je tablet. Daarna kun je 

met de intuïtieve 'drag-and-drop' interface je robot 

laten praten, lopen en denken - en hem allerlei 

opdrachten laten uitvoeren.

Lego Spike Prime
Lego Spike Prime is een combinatie van kleurige 

LEGO bouwelementen, gebruiksvriendelijke 

hardware en intuïtieve op Scratch gebaseerde 

programmeersoftware. Via speelse acitviteiten 

daagt de Lego de leerlingen uit tot kritisch nadenken 

en het oplossen van complexe problemen. 

Lego Wedo 2.0
Met Lego Wedo maken leerlingen kennis met de 

wetenschap. Met de veelzijdigheid van LEGO stenen en 

de programmeermogelijkheden van digitale technologie 

worden studenten aangemoedigd om de grenzen van 

creativiteit te verleggen, te onderzoeken, te ontwerpen, 

innovatieve ontwerpen te creëren en hun ideeën te delen.

Lego Boost
Met meer dan 840 Lego-onderdelen kun je met Lego Boost 

maar liefst 5 verschillende robots maken. Bouw bijvoorbeeld 

Vernie, de pratende robot. Praat tegen Vernie en hij zal 

reageren met gezichtsuitdrukkingen die zijn humeur 

weergeven. Vernie kan in alle richtingen en met verschillende 

snelheden bewegen op zijn grote rupsbanden, voorwerpen 

en kleuren zien, afstanden inschatten, accessoires 

vastpakken en meenemen, handgebaren maken en dartpijlen 

afvuren vanaf de schieter die aan zijn schouder is bevestigd! 

Vernie is om te bouwen naar 4 andere robots, die allemaal te 

bedienen zijn via een tablet of app. 

Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Gravitrax
Met het interactieve GraviTrax® kogelbaan-systeem 
kun je je eigen knikkerparadijs bouwen door creatief 
gebruik te maken van de wetten van de zwaartekracht. 

Gebruik de diverse bouwelementen om een parcours 
vol actie te maken en de kogels met behulp van 
magnetisme, kinetica en zwaartekracht naar de finish 
te brengen.

Met het GraviTrax® kogelbaan-systeem kun je 
spelenderwijs de zwaartekracht ontdekken en met 
verschillende uitbreidingen kan het worden uitgebreid 
voor grenzeloos bouw- en speelplezier! Nog meer 
snelheid? Neem dan eens een kijkje bij onze 
verrassende uitbreidingssets! 
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Interactief kogelbaan 
systeem

Werken met zwaartekracht

Ruimtelijk inzicht 
ontwikkelen

Spelenderwijs ontdekken

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



KITT
Maak kennis met Kitt: de nieuwe en exclusieve 

vakoverstijgende begeleidingsrobot. Kitt is het 

perfecte leermaatje dat helpt bij de dagelijkse 

ondersteuning van de ontwikkeling bij 

kinderen vanaf 5 jaar oud. Kitt is ontworpen 

om de ontwikkeling van communicatie, taal en 

lezen en schrijven te stimuleren. Met 

ingebouwde luidsprekers, microfoons en een 

opnamegeheugen, kan Kitt de dagelijkse 

blootstelling van kinderen aan spraak en taal 

vergroten door meer mogelijkheden te bieden 

om te spreken, te luisteren en te oefenen.

Kitt biedt leerkrachten de mogelijkheid om het leren te differentiëren en aan te passen door audio, 

video of afbeeldingen te uploaden die kinderen zelfstandig kunnen openen om hen te ondersteunen op 

hun eigen leertraject.

Ter ondersteuning van het leren op school, kunnen leerlingen ook hun gevoelens vastleggen, 

emotionele bronnen raadplegen en zelfs KITT aankleden en hem meenemen op avontuur - dit alles 

bevordert de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfregulering.
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Deze handige knijpers kunnen tot 10 
seconden aan geluid opnemen. 
De Sprekende Knijpers kunnen aan 
allerlei objecten worden bevestigd, 
zoals een tekening of kaart. 

Zo is het mogelijk om kinderen de naam 
van een object te leren of werkstukken 
en tekeningen van een kort verhaaltje te 
voorzien. De Sprekende Knijpers zijn per 
zes te bestellen. 

Sprekende Boek

De Sprekende Muur

Sprekende 
knijpers

De Sprekende Muur is een echte aanrader voor elk klaslokaal! Plaats foto's, objecten, woordkaartjes 
of tekeningen in de hoesjes en neem vervolgens 10 seconden aan geluidsmateriaal op. 
Spreek bijvoorbeeld een vraag in en laat leerlingen de vraag beantwoorden. 

De Sprekende Muur is voor zowel 
leerkrachten als kinderen eenvoudig 
te gebruiken. 

Tips voor inspreekboodschappen:

      Rekensommen
      Identificeren van objecten
      Alfabet
      Afbeeldingen/foto's
      Planbord/dag planning
      Quizvragen
      Emotiebord
      Klassenregels
      Leerlingen van de klas

OOK 
GESCHIKT 

VOOR 
BUITEN!

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



Het prachtige Talk-Time-assortiment 
bestaat uit eenvoudige kaarten met 
opnamemogelijkheid en een afneem- 
baar schrijfoppervlak. Uitermate 
geschikt voor het bevorderen van de 
spreek- en luistervaardigheid van 
kinderen. Benieuwd naar welke 
Talk-Time Kaarten er nog meer zijn? 
Kijk op www.b-bot.nl

Talk-Time Kaarten
COMBINEER BEELD, 
GELUID EN CREATIVITEIT 
OP UITDAGENDE WIJZE 
MET DEZE COMMUNICATIE-
PRODUCTEN. 

Creëer sprekende verhalen, dag- 
roosters of vraag- en antwoord- 
spelletjes op dit bord met 
opnamemogelijkheid. Het bord is 
eenvoudig te gebruiken: kinderen of 
leerkrachten kunnen maximaal 6 
beelden of woorden invoegen en 
vervolgens een bijbehorend bericht van 
10 seconden per scherm inspreken. 
U hoeft alleen maar op de knop te 
drukken om het bericht af te spelen!

Verhalen Volgorde

www.b-bot.nl 

Kijk voor meer communicatieproducten op 

Dit prachtige houten wandpaneel met 
vijf magische deuren is ideaal om 
kinderen op een spelende en 
onderzoekende manier te laten leren. 
Personaliseer elke deur met berichten, 
verhalen of instructies en gebruik de 
sleufruimte achter elke deur voor eigen 
inbreng. Elke deur bevat 30 seconden 
opnametijd.

Magisch 
Wandpaneel
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Bestellen? Kijk op www.b-bot.nl!



Deze vrolijke spreekpunten kunnen 
10 & 30 seconden geluid opnemen 
en afspelen. Gebruik ze voor 
kringgesprekken, een speurtocht, 
vraag- en antwoordspelletjes en ga 
zo maar door! De spreekpunten 
hebben een luid en helder geluid.

Spreekpunten 
(kleur & zwart)

Elk boek bevat een aantal kunststof 
vakken voor het invoegen van 
tekeningen of foto's. Op elke pagina 
kan een bericht opgenomen worden 
ter ondersteuning van de afbeelding 
of tekst, de opnameknop bevat 10 
seconden opnametijd. 

Sprekend 
Fotoalbum 

Het Sprekende 
Klembord

Een ideaal hulpmiddel om 
spraakklank of talen te leren. 
Betrek leerlingen zowel zichtbaar als 
hoorbaar bij hun leerproces. 

Op elk vierkant kan een afzonderlijke 
opname worden vastgelegd.

Sprekende Bord

De Spreekpunten komen in diverse 
uitvoeringen, kijk op www.b-bot.nl 
voor alle mogelijkheden.

Met dit innovatieve sprekende 
klembord kunnen kinderen tekenen, 
schrijven en spreken combineren waar 
ze ook zijn. Het Sprekende Klembord 
beschikt over een kindvriendelijke clip. 
De clip heeft een opnamefunctie voor 
berichten van maximaal 40 seconden. 
Kinderen kunnen zo beschrijven wat 
ze aan het tekenen zijn of hun eigen 
verhalen toelichten. 
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Elke tegel neemt maximaal 10 
seconden aan geluid op, klik de tegels 
vervolgens bij elkaar en druk op play 
om te horen hoe de opnames 
samengevoegd klinken. 

Kunnen jullie een lopende zin maken? 

Slimme Tegels
Druk op de opnameknop en spreek uw 
boodschap in, knijp vervolgens in de 
schildpad om het bericht af te 
luisteren. Deze waterdichte beestjes 
zijn geweldig voor het hardop laten 
uitspreken van een getal om 
rekenkundig begrip te versterken.

Set van 10 Set van 10

Sprekende 
Schildpadden

Schitterende lichtgevende knoppen 
die ook nog eens geluiden opnemen! 
Druk op de bovenkant om op te 
nemen, de knop zal dan rood kleuren. 
Als de knop klaar is met opnemen zal 
deze automatisch groen kleuren en 
klaar zijn om af te spelen. Elke knop 
heeft een opnametijd van 60 
seconden.

Lichtgevende 
Sprekende 
Knoppen

De kubus heeft zes zijden. Op elke zijde 
kunnen berichten van 10 seconden 
opgenomen worden. Deze kunnen 
geactiveerd worden door de kubus te 
rollen of door op de afspeelknop te 
drukken. Daarnaast heeft elke zijde een 
insteekhoesje waar een foto, afbeelding 
of tekst in gedaan kan worden. Gebruik 
de kubus om verhalen te creëren, voor 
rekensommetjes, voor nieuwe woorden, 
voor een opdrachtenspel of gewoon als 
normale dobbelsteen. 

Sprekende kubus
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Deze microscoop met 60x en 250x 
duo-focuspunten en 4 LED's met instelbare 
intensiteit is ideaal voor de basisschool. 

Hij is makkelijk in gebruik, heeft veel opties 
en kan in de hand of in de speciale houder 
gebruikt worden. 

Beelden kunnen worden vastgelegd met de 
one-touch snapshot functie of via de 
meegeleverde software.

Digitale Microscoop
Flex-View 
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EASI-SCO
PE & FLEX-VIEW

Easi-Scope
Deze populaire handmicroscopen zijn verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen. De microscoop is uitermate 
gebruiksvriendelijk en een geweldig middel voor 
onderzoeksactiviteiten in de klas.

Maak foto's of video-opnames met een 
maximale vergroting van tot wel 43x! 
De draadloze Easi-Scope heeft een 
bereik van 10 meter vanaf een device 
en is eenvoudig op te laden door middel 
van een USB-kabel. 

De Easi-Scope is verkrijgbaar in diverse varianten. 
Kijk op www.b-bot.nl voor alle mogelijkheden.

Nu ook met ingebouwde display

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!



Geïnspireerd raken door 
te doen: workshops!
Het zou toch zonde zijn als je aangeschafte robots na verloop van tijd in de kast stof staan te verzamelen? 
Om dit te voorkomen verzorgen wij complete workshops bij jou op school, over alles wat je moet weten 
van onze robots. 

Tijdens een workshop laten wij zien hoe je de robots kunt inzetten binnen het bestaande curriculum, 
in een volledige leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. Hierdoor wordt programmeren géén extra belasting voor 
de leerkracht, maar juist een manier om spelenderwijs te leren!

Ben je nog niet bekend met onze bots maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan geheel 
vrijblijvend een adviesgesprek aan! Wij verzorgen alle materialen, en zorgen ervoor dat het team nadien 
boordevol inspiratie naar huis gaat.  

Liever een sessie samen met leerlingen of een workshop op maat?
Liever een sessie samen met leerlingen of een workshop op maat compleet afgestemd op jouw specifieke 
wensen? Stuur een mailtje naar info@b-bot.nl en vraag naar de mogelijkheden!
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Op zoek naar leuke en 
creatieve lesideeën met 
de Bee- of Blue-Bot?
Op onze website download je gratis de leukste lesideeën voor onder andere de Transparante Mat. 
De meeste lesideeën zijn verbonden aan thema’s die in de les jaarlijks aan bod komen, bijvoorbeeld: 

En ga zo maar door! 
Check het snel op: 

Het Dierendagspel
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Het Prinsjesdagspel

Het Vaderdagspel

Het Moederdagspel

Het Paasspel

De Adventskalender

www.b-bot.nl/producten/downloads/  

Heb jij zelf een leuk 
lesidee bedacht? 
Heb jij zelf een leuk lesidee bedacht? En wil je die 
delen met collega's in heel Nederland en België? 
Deel je lesidee via info@b-bot.nl en wie weet wordt 
jouw idee straks in alle klaslokalen gebruikt!

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op www.b-bot.nl!
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