
D
ROBOTICA
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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AFTEKENLIJST 
 

Planning In deze cursus maak je in totaal tien praktijkopdrachten. Hierbij leer 

je de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan vier praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde tijd Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Onderzoek zwerfafval 2 uur  

P2 Zwerf-bot ontwerpen 2 uur  

P3 Website Zwerfie 4-6 uur  

P4 Schakeling maken 2 uur  

Theorie   

Robotica 1 uur  

Robot ontwerpen 30 minuten  

Websites 30 minuten  

Wensen en eisen 30 minuten  

Plan en begroting 30 minuten  

Ontwerp schetsen 30 minuten  

Website maken 30 minuten  

Presenteren 30 minuten  

Wat is elektriciteit?  30 minuten  

Spanning en stroom 30 minuten  

Schakelingen 30 minuten   
 

 

Onderdeel 



 

D&P-TOTAAL ROBOTICA (PM4) DEEL 1 

9 

P2 ZWERF-BOT ONTWERPEN 
 

Opdracht 2 Op de site van Klean kan je zien hoeveel plastic er al wordt 

opgeruimd. Hiervoor worden ook robots ingezet.  

 

Heb jij bij het onderzoekje in praktijkpopdracht 1 iets gevonden over 

een drijvende robot die plastic uit zee haalt? Hoe zit dat met het 

zwerfvuil in jouw omgeving?  

 

Het is gezellig om met zijn allen buiten op te ruimen, maar kan het 

niet makkelijker? 

 

In deze opdracht ga je een ontwerp maken voor een robot. Deze 

robot moet zonder hulp zwerfvuil opzoeken, oprapen en sorteren.  

 

Je hoeft deze robot niet in het echt te bouwen en te programmeren. 

Je maakt alleen het ontwerp. 

 
Lees de theorie Robot ontwerpen 
 

 

Wat heb je nodig?  • Een woordspin en moodboard 

 

 2D ontwerp 

• Materialen voor het maken van een 2D ontwerp. Bijvoorbeeld: 

Papier, pennen, stiften, computer, iPad 

 

 3D ontwerp  

• Materialen voor het maken van een 3D ontwerp. Bijvoorbeeld: 

Karton, blik, hout of ijzer. 
 

 

Voorbereiden • brainstorm 

• moodboard maken 

• materialen verzamelen 

• planning maken  

 

 
Woordspin 
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Domotica in huis Door middel van domotica kun je in een elektrisch systeem de 

verschillende onderdelen met elkaar laten praten. Bijvoorbeeld: de 

thermostaatknop van de cv-installatie praat met de cv-ketel, of een 

timer die de lampen in huis op een bepaalde tijd aanzet. 

 

De verschillende onderdelen communiceren met elkaar door een 

busleiding en gebruiken elektrische signalen als woorden. 

 

Domotica biedt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met je 

smartphone op afstand een domoticasysteem aan te sturen. De 

smartthermostaat kun je tegenwoordig van tevoren overal ter 

wereld programmeren of vertellen dat hij het huis moet opwarmen 

tot een bepaalde temperatuur. Een ander voorbeeld is het met je 

smartphone aansturen van netwerkspeakers waarmee je je favoriete 

nummers van online playlists kunt afspelen. 

 

Welke systemen ook veel aangestuurd worden in huizen zijn de 

klimaatregeling (airco en luchtverversing), verlichting, 

keukenapparatuur, witgoed en speelgoed. 

 

Zo komen er bijna dagelijks nieuwe mogelijkheden die je door 

middel van domotica in je huis kunt aansturen.  

 
Smart thermostaatbediening 
 

  

Vraag 

 25  Welke vorm van domotica zie je tegenwoordig veel in 

woningen? 

 
 

 

 
Domotica controlesysteem 

 

 

 

 

We maken onderscheid tussen verschillende domoticasystemen: de 

simpele systemen als verlichtingstimers of lichtschakelaars met 

afstandsbediening en de moeilijkere systemen waarbij toch wel 

meer kennis nodig is om deze te bedienen en te installeren. 

 

Dit soort moeilijke systemen zijn ook weer te onderscheiden in twee 

varianten, een gesloten en een open systeem. Gesloten wil zeggen 

dat je dit systeem alleen maar kunt repareren of uitbreiden met 

componenten van dezelfde leverancier. Een open systeem is niet 

merkgebonden en kun je dus uitbreiden met componenten van 

andere fabrikanten 

 

 Vraag 

 
Verschillende domoticasystemen 
 

26  Bekijk het filmpje en geef aan welke pluspunten en welke 

minpunten jij belangrijk vindt bij het kiezen van een domotica-

controlesysteem. Geef de pluspunten aan met een groen vinkje 

en de minpunten met een rood rondje. 

 
 

  

 

https://link.dp-totaal.nl/verschillende-domoticasystemen/
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Begroting Voordat je een website gaat bouwen is het belangrijk dat je weet 

hoeveel geld (budget) er beschikbaar is. 

 

In de uitleg van de praktijkopdracht staat omschreven wat jouw 

budget is. Ook weet je al goed wat er allemaal op de website moet 

komen te staan. Dit heb je onderzocht bij de wensen en eisen, de 

brainstorm en de referenties die je hebt gezocht,   

 

Voordat je kunt beginnen aan de schetsen en het uiteindelijke 

bouwen van de website moet je toestemming krijgen van de 

opdrachtgever. Werk daarom eerst een begroting uit met alle kosten 

voor deze website. Een begroting is een overzicht van alle verwachte 

inkomsten en uitgaven.  

 

  

Vraag 

 34  Wat is een begroting? 

 

 
 

 

 

Stap 4 - een begroting opstellen Een begroting is een overzicht van inkomsten en uitgaven. Je 

inkomsten zijn het geld dat je ontvangt en je uitgaven zijn het geld 

dat je gebruikt. Het verschil tussen die twee is je resultaat. Het is 

belangrijk dat je binnen het budget blijft, dus je moet niet meer geld 

uitgeven dan je hebt ontvangen.  

 

Een begroting maak je meestal in Excel. Je maakt dan twee 

kolommen. In de ene kolom zet je de inkomsten zet en in de andere 

kolom de uitgaven. Aan het einde trek je deze van elkaar af zodat je 

het verschil weet. 

 

Dit is een voorbeeld van een begroting: 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Aanschaf van een 

programma om een 

website te bouwen 

 € 299,00 

Jaarabonnement voor het 

programma 

 € 359,88 

Geld van het bestuur voor 

het maken van een 

website 

€ 1.500,00  

Webhosting per jaar  € 48,00 

Totaal € 1.500,00 € 706,88 

Verschil € 793,12  
 

 
Begroting 
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WEBSITE MAKEN 
 

Stap 7 - website maken In deze stap ga je de website maken. Lees de praktijkopdracht nog 

een keer goed door. 

 

Checklist: 

• Je docent vertelt welk programma je gebruikt om de website te 

maken. 

• Verwerk alle eisen voor de website. 

• Bij het maken van de website gebruik je het stroomschema en 

de ruwe schets. 

 

Op deze pagina vind je belangrijke begrippen. Kom je er niet uit? 

Lees de theorie nog eens door of vraag hulp aan je docent. 

 

 

Software Je hebt al gelezen dat je met veel verschillende soorten software een 

website kunt maken. Je hoort van jouw docent met welk programma 

jij gaat werken. 

 

Een heel simpel programma is Mobirise. Werk je helemaal 

zelfstandig? Kijk dan de serie filmpjes. 

    

Leer werken met Mobirise 
 

 

Belangrijke begrippen  Cloud: een plek om dingen online op te slaan. Op deze plek kun je 

gegevens, software en bestanden opslaan of opvragen. Deze 

gegevens, software of bestanden staan niet op je eigen computer. 

 

Hosting: huren van ruimte voor een website. 

 
Belangrijke begrippen 
 

 

 
 

Opbouw van een url 

 

 

 

URL: een uniek adres naar één pagina van een website. 

 

Domeinnaam: een unieke naam op het internet. Een naam die 

niemand anders gebruikt: www.uniekenaam.nl. Een domeinnaam 

kun je kopen. Jij bent dan de enige die dit adres mag en kan 

gebruiken. 

 

Hyperlink: een tekst of afbeelding die je doorverwijst naar een 

andere pagina als je erop klikt met de muis. De knoppen in het menu 

zijn hyperlinks. Soms is er een afbeelding met 'mail me' op een 

website. Als je daarop klikt wordt je e-mailprogramma geopend. Die 

knop is ook een hyperlink. 

 

Functionaliteiten: jouw website moet bepaalde dingen kunnen, dat 

noem je functionaliteiten. Deze functionaliteiten bedenk je voordat 

je begint met het bouwen van een website. 

https://link.dp-totaal.nl/mobirise/
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Niet-geleiders Sommige materialen geleiden niet. Stoffen die niet geleiden noem je 

isolatoren. Je kunt het ook isolatie noemen. Voorbeelden van niet-

geleiders zijn: glas, plastic (kunststof), hout, rubber, porselein, olie 

en papier. 

 

 Kunststof wordt veel als niet-geleider gebruikt omdat kunststof 

goedkoop is en zich makkelijk laat vormen.  

 

In de foto zorgt de kunststof ervoor dat er geen contact gemaakt kan 

worden met de metalen kern van de verschillende draden. Mochten 

deze draden onverhoopt elkaar toch raken, dan loop je het risico op 

kortsluiting. Of dan er worden componenten ingeschakeld die je 

eigenlijk niet wilde inschakelen. 

 
Kunststof 
 

  

Vraag 

 44  Is kunststof wel of geen isolator? 

 
 

  

Vraag 

 45  Wat kan er gebeuren als de isolatie van bedrading niet goed 

werkt? 

 

 
 

 

 

Draden en sporen Voor het geleiden van de elektronenstroom kun je een draad 

gebruiken. Draden gebruik je vaak bij huishoudelijke apparaten en 

bij het opladen van je mobiel.  

 

De elektronenstroom kun je ook geleiden over een metalen spoor. Je 

ziet dat op een printplaat. De printplaat is van kunststof. In de 

printplaat zijn de geleiders dan gedrukt of geëtst. De sporen zorgen 

voor de geleiding van de stroom en verbinden verschillende 

onderdelen met elkaar. De sporen worden vaak van koper, tin of 

zelfs van goud gemaakt. 

 

Complete printplaten of afzonderlijke onderdelen van printplaten 

bevatten goud en andere edelmetalen. Hoe beter het materiaal 

geleidt, hoe efficiënter elektronica werkt. 

 
Printplaat met sporen 
 

  


