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1. Wat is een robot? 

Je mag een robot een robot noemen : 

Als de robot rond beweegt: 

lopen, rijden of draaien. 

Als de robot op zijn minst 
één arm kan bewegen. 

Als de robot zijn omgeving 
kan voelen. Als de robot meerdere 

taken kan uitvoeren. 

Als de robot intelligent 
gedrag vertoont. 

Als de robot menselijk of 
dierlijk gedrag laat zien. 

Als de robot alle taken 
uit kan voeren met de 
hulp van een  computer-
programma. 
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2. De robotarm 

In de fabriek 
De robotarm is de oudste en meest simpele 
robot. 
Deze robot bestaat uit een enkele arm. 
Je vindt deze robot vooral in fabrieken. 
Een robotarm kan allerlei taken uitvoeren: 
1. Lassen: De arm verbindt twee delen van 

metaal aan elkaar door hitte, 
2. Verplaatsen: De arm zet voorwerpen op een 

pallet. 
3. Inpakken: De arm verpakt voorwerpen in 

dozen. 
De robotarm wordt nooit moe.  
De arm werkt dag en nacht door en klaagt 
niet. 
De robotarm doet meestal werk dat door de 
mens saai of  gevaarlijk gevonden wordt. 
Ruimtevaart 
In de ruimtevaart wordt de robotarm (4) vooral 
gebruikt om dingen te repareren.  
De robotarm wordt door iemand binnen in het 
ruimtevaartuig bestuurd. 
Zo kunnen satellieten en ruimtestations van 

een veilige afstand gerepareerd 
worden. 
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3. Robots in het huishouden 
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Jibo, de hulp in huis 
Even voorstellen! Dit is Jibo (1). Jibo kan zien met 
twee camera’s. Hij kan foto’s nemen. Hij luistert 
met twee microfoons. Jibbo spreekt en leert. 
Wat kan Jibo allemaal? 
Jibo herkent de stemmen van de leden van het 
gezin. Hij kan iemand tijdens het ontbijt 
herinneren aan een afspraak op die dag. 
Hij kan bij het koken het recept vertellen. 

  
Nog meer hulp 
De kattenbakrobot (2) ruimt automatisch de poep 
van de kat op. Als de kat de bak uitspringt, haalt 
de robot de poep weg en stopt die in een aparte 
la. 
De stofzuigrobot (3) maakt de vloer schoon.  
In het filmpje zie je hoe deze robot werkt 

  
In de tuin 
In de tuin rijdt de sproeirobot (4) rond om de 
planten water te geven.  
De grasmaaierrobot (5) houdt het grasveld netjes 
bij. In het filmpje zie je je hoe deze robot werkt.  
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http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-stofzuigerrobot-robot-versus-de-mens/#q=robot
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-grasmaaierrobot-robot-versus-de-mens/#q=robot
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-stofzuigerrobot-robot-versus-de-mens/#q=robot
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-grasmaaierrobot-robot-versus-de-mens/#q=robot


4. Robots in het leger 

Onbemand vliegtuig 
Het onbemande vliegtuig of  de drone (1) is de 
bekendste robot in het leger. 
Het is een robot die op afstand bestuurd 
wordt  De drone kan gebruikt worden als een 
spion in de lucht, maar ook als wapen. 
De drone is stil en kan urenlang in de lucht 
rond blijven hangen. 
Aan boord vind je camera’s, sensoren, maar 
ook  radar. De piloot bestuurt de drone op 
afstand (2). Hij gebruikt daarvoor de camera’s 
aan boord van de drone (3) . 
Een andere persoon leest de sensoren en de 
radar. 
Een drone heeft contact met de piloot via een 
satelliet hoog in de lucht. 
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Militaire robots op de grond 
Er zijn veel soorten robots in het leger die 
hun werk op de grond doen. 
Ze worden allemaal op afstand bestuurd. 
Deze robots hebben allemaal camera’s  en 
sensoren.  
De mens kan met de hulp van deze robots 
gevaarlijk voorwerpen of  situaties 
onderzoeken. Zitten er vijanden in het 
gebouw? De robot kijkt met een camera 
naar binnen. Deze auto ziet er verdacht uit. 
De robot kan het voertuig onderzoeken.  
Menslevens lopen door deze robots geen 
gevaar meer. 
Sommige robots hebben grijparmen.  
Daarmee kunnen ze verdachte voorwerpen 
wegbrengen naar een veiliger plaats. 
Ten aanval 
Weer andere robots hebben een camera, 
sensoren of  een wapen.  
Zij onderzoeken, maar kunnen bij gevaar 
ook aanvallen. 
 



5. Robots voor onderzoek 

Mars 
De planeet Mars ligt verder van de zon dan de 
aarde. De temperatuur kan er nogal verschillend 
zijn: van wel min 143 graden Celsius tot plus 35 
graden Celsius. 
Geleerden willen alles weten over deze planeet 
die het meest op de aarde lijkt. 
Op dit moment is het onmogelijk mensen naar 
Mars te sturen. Op dit moment rijdt er een 
robotmet de naam Rover rond op de planeet 
Mars.  
Rover kwam op Mars aan als een opgevouwen 
pakketje (1). 
De robot zitten vol camera’s. Rover verkent de 
omgeving ermee. Andere camera’s werken als 
een microscoop. Aan boord zit een grijparm om 
stenen te pakken. Een boor boort in de steen. 
Het gruis uit de steen wordt onderzocht.  
De robot is een geweldig meetapparaat. 
Geleerden leren door de robot over: 
 Het klimaat op Mars 
 De bodem van Mars 

 De aanwezigheid van water op 
Mars. 
De robot moet er voor zorgen dat 

 

Hij volgde me naar huis. 
Zijn naam is Rover. 



Onder water 
Ook worden robots onder water gebruikt voor 
onderzoek. Ze kunnen afdalen tot grote diepte.  
Deze robots verkennen de zeebodem.  
Ze kunnen met een grijparm ook materiaal van 
de zeebodem meenemen. 
 

Sproeien en bemesten 
De robot “Het lieveheersbeestje (1) kan onkruid, 
plagen en ziektes in de landbouw bestrijden. 
De robot sproeit gif  op het land, maar kan ook het 
land bemesten. 
Deze boerenrobot werkt op zonne-energie. 
Onkruid 
De Bonirob (2) is een robot die onkruid kan wieden. 
De Bonirob ziet het verschil tussen de oogst en het 
onkruid dat ertussen groeit. 
In het geheugen van de robot zijn alle soorten 
onkruid opgeslagen. Met een camera herkent de 
robot het onkruid. Met een grijparm wordt het 
onkruid verwijderd. 
 

6. Robots en boeren 



Melkrobot 
De melkrobot staat op een vaste plaats,  
Deze robot maakt eerst de uiers van de koe 
schoon. Daarna plaatst de robot de melkbekers 
aan de spenen van de uier. 
De melkrobot herkent elke koe en houdt precies 
bij hoeveel melk het dier geeft.  
De koe loopt zelf  naar de robot als ze gemolken 
wil worden. Filmpje. 
 
Tuinbouw 
Sommige kwekers van planten gebruiken robot 
Harvey als hulpje bij het werk.  
Veel planten groeien in potten. 
De planten groeien snel. De potten staan 
opgesteld in keurige rijen en elke centimeter 
ruimte is belangrijk voor de kweker. 
Als een plant groter wordt, heeft hij meer ruimte 
nodig. De potten moeten dus steeds verplaatst 
worden. Vroeger was dat vervelend mensenwerk. 
Het was veel bukken en tillen.  
Nu doet Harvey alles zonder klagen. filmpje 
 

 ??  
 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=WnqeTJ_EMvs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p4J8TPOP-OM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WnqeTJ_EMvs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p4J8TPOP-OM


7. De dokter en robots 

Operatierobot 
De operatierobot (1) wordt op afstand bestuurd 
door de chirurg (2). 
Met de hulp van de robot kan de chirurg heel 
precies werken. Dat betekent kleinere operatie-
wonden, minder hechtingen en snellere 
genezing. Op een scherm ziet de chirurg 
precies wat hij doet. 
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De toekomst 
Geleerden zijn nu bezig met het maken van 
piepkleine robots. Je kunt ze met het blote oog niet 
zien. Het zijn nanorobots. 
Stel je voor je hebt al dagen koorts.  
Met een injectie brengt de dokter een nanorobot in 
je lichaam. Die robot reist door je lichaam.  
De nanorobot beweegt zich voort met een 
zwemstaart (3).  
Voorop zit een mini-camera (4) en binnenin zit een 
laadruimte voor medicijnen (5). De robot zoekt de 
oorzaak van je koorts op. Als de plaats gevonden 

is, geeft de robot het medicijn op de 
goede plek. 
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8. Robot-weetjes 

Robota 
De naam robot komt uit de Tsjechische taal. 
Daar bestaat het woord robota.  
Robota betekent saai, verplicht werk. 
Bedreiging of  gemak 
In veel landen worden robots als een bedreiging 
gezien. Mensen zien de robot als een gevaar.  
Ze nemen het werk over van mensen, ook al is het 
misschien saai werk. 
In Japan denken ze daar anders over.  
Daar zien ze een robot niet als een gevaar.  
Een robot is daar iets dat de mens helpt. 
In Japan probeert men de robot zoveel mogelijk op 
een mens te laten lijken (1). 
De helft van alle robots in de wereld kun je in Japan 
vinden. 
Film 
Allang voor er robots waren, bestonden ze al in 
films. Beroemde filmrobots zijn: 
Robocop (2), een politierobot die de misdaad 
aanpakt. 
R2D2 (3), een grappige en handige ruimterobot. 
Johny 5 (4), een militaire robot die door de bliksem 

getroffen wordt. Daardoor gaat hij steeds 
meer op een mens lijken. 
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9.Filmpjes 

Het klokhuis: Kleine robots 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-kleine-robots/#q=robot  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kleine-robots/#q=robot
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-kleine-robots/#q=robot






Bronnen 

http://idahoptv.org/sciencetrek/topics/robots/facts.cfm 
http://www.galileo.org/robotics/intro.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robot 
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