
 

Lessenserie: Robots in de zorg 

LESBRIEF STERK TECHNIEK ONDERWIJS ALMELO E.O.  

 

ALGEMENE OPZET 

Hoofddoel: Kinderen van groep 7 en 8 kennis laten maken met het inzetten van robots in de zorg. 

De lessenserie wordt georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs Almelo e.o. in samenwerking met 
basisschool, vmbo-locatie en technisch bedrijf. 

 

 

VOORBEREIDING LEERKRACHT BASISSCHOOL  

In de zorg zijn al verschillende voorbeelden te vinden van robots die een handje meehelpen. Zo is er 

het zeehondje Paro, een knuffelrobot voor therapeutische doeleinden. Maar er is ook bloempotje 

Tessa, een robotje dat structuur geeft aan de dag van kwetsbare mensen door taken voor te lezen. Of 

Pepper, de eerste mensachtige sociale robot die gezichten en basisemoties kan herkennen. Leerlingen 

leren hoe een robot oude en hulpbehoevende mensen kan helpen. Ze gaan zelf een eenvoudig robot 

programmeren en besturen. 

Je maakt met de leerlingen een woordweb. Je kunt daarvoor het digibord gebruiken. LessonUp of 

Gynzy heeft ook een handige tool om een woordweb te maken. 

Op een groot vel papier maken leerlingen in 4-tallen een moodbord met daarop ideeën van leerlingen 

waar een robot in de ouderenzorg kan worden toegepast. Bv. Een foto van een bord eten. Ze kunnen 

erbij schrijven: een robot kan eten uit de keuken halen. 

Voor meer informatie over toepassingen van robots in de ouderzorg: 

Toepassing van zorgrobots 

 

LEERDOELEN: 

1. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 

evalueren. (kerndoel 45) 

2. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik (kerndoel 44) 

 

  

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/technologie/zorgrobots/


 

Les 1 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: Op de basisschool 

Tijd: +- 50 minuten 

Materialen: digibord, groot vel stevig papier om een moodboard op te maken (1 per 4-tal) tijdschriften 

Werkvormen: klassikaal in drie- of viertallen 

Extra opdracht: tekenpapier en (kleur)potloden en/of knutselmateriaal. 

 

INTRODUCTIE  

 

1. Je gaat met leerlingen een woordweb maken waarbij de volgende vraag 
centraal staat: Welke technische hulpmiddelen binnen en buiten huis kunnen 
oudere of hulpbehoevende mensen gebruiken? 

 

Stel vragen als: 

- Ken je een oud iemand die niet alle taken in huis zelf kan?  

- Welke hulp hebben oudere mensen thuis nodig?  

- Waar zou je zelf een robot voor willen/kunnen gebruiken? 

 

2. Maak nog een woordweb. Leerlingen bedenken hoe een robot het leven voor oudere mensen gemakkelijker 

kan maken.  

Stel vragen als: 

- Kun je iets bedenken wat een robot over zou kunnen nemen? 

- Hoe moet zo’n robot eruitzien? 

- Wat zijn de voordelen van Robots t.o.v. echte mensen 

3. Laat leerlingen het filmpje over robots in de zorg zien. Het Klokhuis: de Zorgrobot 

KERN 

4. Leerlingen maken in groepjes van 3 of 4 op een groot vel (A2) een moodboard met knipsels van tijdschriften. 

Bij de knipsels schrijven leerlingen welke functie de robot kan hebben. 

Welke hulp kan een robot ouderen bieden. Bv. Foto van eten: Eten geven van een bord (een robot kan eten uit 

de keuken halen) 

Extra: Heb je meer tijd? Laat leerlingen knutselen of een tekening maken van hun ideale robot. 

AFSLUITING 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4475/zorgrobot


 

7. Tot slot blik je vooruit op les 2 op de vmbo-locatie. Welke vragen zijn nog niet beantwoord? Maak 

hiervan een lijstje dat je mee kan nemen naar het vmbo om te vragen aan de ‘experts’/docenten. 

Bespreek ook de praktische zaken met betrekking tot het bezoek van de vmbo-locatie. 

 

  



 

Les 2 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: Op vmbo-locatie 

Tijd: +- 90 minuten 

Materialen: Mbot,  stofzuigerrobot, Androidrobot(Alpha Ubtech robot) 

Werkvormen: klassikaal en individueel maken met begeleiding. 

Aantal PO leerlingen: 10 leerlingen 

 

INTRODUCTIE  

1. De les begint met een welkomstwoordje voor leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders. Uitleggen wat 
ze vandaag gaan doen.   

2. Terugblikken op les 1. Wat weten jullie al over robots in de zorg. Hebben jullie zelf al eens een robot in elkaar 
gezet of bestuurt? 

3. Laat een robotstofzuiger zien. Stel vragen: 

Wat is de functie van deze robot?  

Als ik de robot op de grond zet en aan doe, wat gaat de robot dan doen?  

Waar moet de robot rekening mee houden? Denk aan: waar de robot is geweest, niet van de trap af vallen, van 
richting veranderen als de robot tegen een obstakel rijdt, teruggaan naar de lader als de batterij bijna leeg is, 
een signaal geven als de robot vast zit. (Wanneer er weinig response komt kun je leerlingen hints geven om op 
antwoorden te komen.  

4. Laat een Android robot in demostand zien (bijvoorbeeld een Alpha Ubtech robot) 

4. Zijn er nog vragen? (Eventueel uit les 1) 

 

 

KERN 

1. Leerlingen zetten hun eigen Mbot in elkaar. (30 minuten) https://www.youtube.com/watch?v=LZzer1SIidY 

2. In tweetallen gaan ze één van de Mbots verbinden met een app op hun mobiel of een Chromebook. (10 
min.) 

3. Nadat de Mbot verbinding heeft met het device gaan leerlingen de Mbot besturen met de app. (20 min.) 

4. Als afsluiting doen we een wedstrijdje met de Mbot’s. Wie is het snelst? (10 min.) 

 

AFSLUITING 

Terugblikken op het gemaakte werk. Hoe zou je zo’n robot kunnen gebruiken in de zorg? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZzer1SIidY


 

 

Les 3 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: We zijn nog bezig met een bedrijf die in deze wereld actief is. 

Tijd: +- 90 minuten 

Materialen:  

Werkvormen:  

INTRODUCTIE  

 

KERN 

 

AFSLUITING 

 

 


