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TOEKOMSTIGE RAKET NAAR MARS?
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Techniek en ICT samen
Bij robotica wordt het bouwen van een robot gecombineerd met het programmeren, 
waardoor de robot opdrachten kan uitvoeren.Voor elke robot maak je een ander 
programma waarmee de robot zelfstandig kan functioneren. Er zijn veel soorten 
robots die ieder hun eigen taak hebben.

Samenwerken, want met elkaar bereik je meer dan in je eentje. Je maakt gebruik 
van elkaars sterke kanten en leert dat je effectiever kunt zijn als je met elkaar aan 
de slag gaat.

Doelgericht werken, want je werkt net zolang totdat je doel bereikt is. Je maakt 
fouten, maar leert om die fouten op te lossen. Zo kom je steeds een stapje verder 
naar je doel.

Doorzetten, want doorzetten is nodig als je je doel wilt bereiken. De ervaring dat j
e iets eerst niet kon, maar nu door oefenen wel, is een levensles waar je de rest 
van je leven iets aan hebt.  Uitdagingen zien en deze willen oplossen, want juist 
techniek en ICT vragen om creatieve denkers die ‘out-of-the-box-oplossingen’ 
kunnen verzinnen.

WAT IS ROBOTICA?

COMPETITIE

PROGRAMMEREN

WAT LEER JE EIGENLIJK NOG MEER BIJ ROBOTICA?

PROGRAMMEERTALENT?

SAMEN MAAK JE DE 
BESTE ROBOT.

AAN JE 

ROBOT BOUWEN 

IN DE LUDIEKE 

WEEK.

youtu.be/zBz2MVWjkCE 

In de eerste en tweede klas leer je de basis van het program-
meren. Als je dit onder de knie hebt kun je verder met een 
snellere robot bouwen of een robot bouwen en programmeren 
die nog veel meer kan. Er zijn natuurlijk oneindig veel soorten
apparaten te programmeren…

Bij programmeren train je jezelf ook in analytisch denken en leer je de 
‘taal van de toekomst’. Zowel technische als minder technische mensen 
kunnen deze vaardigeden leren en het is erg leuk als een robot precies doet 
wat jij uitgedacht en daarna geprogrammeerd hebt!

In de Ludieke Week kun je een week lang aan je robot verder bouwen. 

In de bovenbouw zijn er leerlingen die nog steeds dol zijn op het programmeren 
en die hun vaardigheden blijven uitbreiden. Het zelf maken van
robots met 3D printers, losse onderdelen uit China bestellen 
en met eigen ideeën een robot maken, maakt de 
mogelijkheden nog veel groter. 

Naast de leuke uitdaging kan je het robotica-project
dus uitbreiden tot je profielwerkstuk in 5 havo of 
6 vwo. Dan maak je jouw eigen hobby een 
onderdeel van je eindexamen! 

Dus bouw mee!

Er zijn wedstrijden waar je aan mee kunt
doen tijdens speciale robotica-meetings. 
Op zo’n meeting zijn er ook veel andere 
robots en krijg je waarschijnlijk nog meer 
ideeën over de mogelijkheden voor je eigen robots.

filmpjes



Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

LET’S GO!


