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SLIMME TECHNOLOGIE
Deel: 1-2

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

 



 

ORIËNTATIE 

4 

ORIËNTATIE 

AFTEKENLIJST 

 

Planning 

 

  BB KB Datum afronden Paraaf Beoordeling 

Oriëntatie       

Casus x x    

Inleiding x x    

Slimme technologie      

Robots en machines x x    

Het brein van de robot x x    

Robot ontwerpen x x    

Welke robot (her)ken je? x x    

Voor- en nadelen KI x x    

Programmeren      

Instructies x x    

Programmeertalen x x    

De mirco:bit x x    

Evaluatie      

Checklist x x    
 

 

Onderdeel 
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CASUS 

 

Casusomschrijving 

 

Xperience festival 

Op jullie school wordt komend schooljaar een festival georganiseerd: 

het Xperience Festival. 

 

Alle derde en vierdejaars D&P-leerlingen gaan eraan meewerken. Op 

het festival worden alle keuzevakken gepresenteerd en zijn er voor 

de bezoekers allerlei leuke dingen te zien en te doen. 

 

Ook vanuit jouw klas is er iets te zien: jullie programmeren de 

robotauto Maqueen. Bezoekers van het festival zetten een parcours 

uit voor de Maqueen waar hij overheen kan rijden. 

 

Over Slimme technologie 

Je hebt gekozen voor het keuzevak Slimme technologie. Voordat de 

bezoekers de kunsten van Maqueen kunnen gaan zien, leer jij eerst 

hoe je hem moet programmeren. De Maqueen kan straks zelfstandig 

over een zwarte lijn rijden, net zolang toeteren tot het obstakel dat 

op de route staat is weggehaald en een mini lichtshow geven met de 

ledjes onder de auto.  

 

Veel plezier bij deze cursus! 

 

 

Kennen en kunnen Om alle opdrachten van Slimme technologie uit te kunnen voeren 

heb je geen voorkennis van robotica nodig. 

 

Je kunt met de computer omgaan. 

 

Je gaat leren: 

• wat robots zijn en kunnen; 

• hoe je een robot kunt programmeren; 

• wat een micro:bit is; 

• een Maqueen robotauto te programmeren; 

• een activiteit uitwerken voor het festival; 

• de activiteit presenteren. 
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SLIMME TECHNOLOGIE 

ROBOTS EN MACHINES 

 

Soorten Robots 

 

 

Robots komen voor in alle onderdelen van de maatschappij. We 

vinden ze terug in operatiekamers, tuinen, het huishouden, het leger 

en de zorg. 

 

Categorieën waar robots vaak worden ingezet zijn: 

• in de industrie; 

• in het leger; 

• in de zorg; 

• in het huishouden; 

• in onderzoek en wetenschap; 

• voor publieke taken zoals dijkbewaking en openbare orde. 

 

 
Ontmoeting tussen mens en robot 
 

 

 
De mensrobot of humanoid 
 

 

De mensrobot of humanoid 

Deze robot komt qua uiterlijk het dichtste bij de mens. Zijn 

menselijke uiterlijk is juist belangrijk want hij moet vertrouwen 

opwekken en wordt vooral ingezet als assistent, vriend, leraar, 

verpleger en overige taken en diensten waar een menselijk karakter 

bij hoort. 

 

 
De industriële robot 
 

 

De industriële robot 

De nadruk ligt geheel op het veilig en efficiënt kunnen uitvoeren van 

taken. Alle fysieke onderdelen zijn puur aanwezig en bedacht om 

goed te kunnen functioneren. Schoonheid en design is van 

ondergeschikt belang. 

 

 
De machine robot 
 

 

De machine robot 

Het uiterlijk en ontwerp van deze robot is voornamelijk gebaseerd 

op de werkomgeving waarin deze ingezet wordt en op de taak die hij 

moet uitvoeren. Denk aan de maanlander, robotgrasmaaier of 

stofzuiger. Als het om een luxeartikel gaat zal er wel aandacht 

worden geschonken aan design en detail. 
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HET BREIN VAN DE ROBOT 

 

Het brein  Het brein van de robot is de computer. Een robot moet daarom 

worden geprogrammeerd. Robots voeren geheel zelfstandig de 

voorgeprogrammeerde opdrachten uit. Dat maakt een apparaat tot 

een robot en geen machine. 

 

De programmeur 

Hoe slim en handig een robot ook kan overkomen, deze slimheid en 

handigheid is eerst uitgedacht en geprogrammeerd door een 

programmeur. Het programmeren gebeurt in een computertaal. 

 

De computer  

Allereerst heb je om te kunnen programmeren een computer nodig. 

Maar om een geprogrammeerd programma te kunnen uitvoeren 

heb je ook een computer nodig. Dus zowel de programmeur als de 

robot werken met een computer. 

 
Een robot moet worden geprogrammeerd 
 

  

Vraag 

 7  Op weke manier wordt een robot geprogrammeerd? 

 

 
 

 

 

Kunstmatige intelligentie De mens kan denken, beslissingen nemen, vooruitkijken, conclusies 

trekken en leren van ervaringen. Dat vermogen noem je intelligentie. 

 

Robots en kunstmatige intelligentie 

Met kunstmatige intelligentie wil je robots laten nadenken. Kunnen 

robots hiermee op dit moment al zelfstandig denken? In principe 

kunnen ze dat niet. Maar je kunt robots wel leren zelfstandig 

problemen op te lossen. Dat noem je kunstmatige intelligentie, 

afgekort KI. 

 

Data en algoritmes 

Data en algoritmes vormen de basis van kunstmatige intelligentie. 

 

Data zijn signalen uit de omgeving zoals een stem die tegen een 

robot praat.  

 

Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het 

een instructie, een stukje code, om een probleem om te lossen. Als 

een algoritme op basis van de data of signalen uit de omgeving 

zelfstandig beslissingen kan nemen en ervan kan leren, dan noem je 

dat kunstmatige intelligentie. 

 

Zo kun je bijvoorbeeld door een machine honderdduizenden 

afbeeldingen van honden en katten te tonen deze uiteindelijk zelf 

laten beslissen of op de foto een hond of kat afgebeeld staat. 

 
Kunnen robots hiermee op dit moment al 

zelfstandig denken? 
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VOOR- EN NADELEN KI 

 

Opdracht  Kunstmatige intelligentie heeft veel voordelen, denk maar aan 

zorgrobots. Kunstmatige intelligentie heeft ook veel nadelen. 

 

Zoek op internet naar de voor- en nadelen van kunstmatige 

intelligentie en beantwoord de vragen. 

 
Lees de theorie Het brein van robot 
 

 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• een computer met internet 

• theorie Het brein van de robot  

 

 

Uitvoeren Beantwoord de volgende vragen. 

 

 Vraag 

 
Robot als gezelschap 
 

17  Als robots en machines steeds beter zelfstandig situaties 

kunnen inschatten, beslissingen kunnen nemen en zelfstandig 

actie ondernemen. Welke voordelen kan dat dan voor de mens 

opleveren? 

 

 Bedenk drie voordelen van kunstmatige intelligentie. 

 

1    
 

2    
 

3   

 
 

  

Vraag 

 18  Als robots en machines steeds beter zelfstandig situaties 

kunnen inschatten, beslissingen kunnen nemen en zelfstandig 

actie ondernemen, kan dit dan ook leiden tot nadelige 

gevolgen voor de mens? 

 

Bedenk drie nadelen van kunstmatige intelligentie. 

 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    
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DE MICRO:BIT 

 

Kleine computer De micro:bit is een kleine computer waarmee je op een heel leuke 

en creatieve wijze kennis kunt maken met programmeren en 

robotica. 

 

Wat kan de micro:bit allemaal? 

Dat piepkleine micro:bit-kaartje is dus een heuse computer. Vanuit 

zichzelf doet hij niets. Jij moet deze computer gaan vertellen wat hij 

moet gaan doen.  

 

Standaard kan je de micro:bit teksten en pictogrammen laten tonen 

met behulp van zijn 25 ledlampjes. Hij is uitgerust met een aantal 

sensoren waardoor de micro:bit kan reageren op zijn omgeving en 

op beweging.  

 

De temperatuursensor 

De temperatuursensor meet de temperatuur van de lucht. Je kunt 

hem dus als een thermometer programmeren. 

 

Het kompas 

Met dit digitale kompas kun je bijvoorbeeld het noorden, oosten, 

zuiden en westen opzoeken. 

 

De bewegingssensor 

De bewegingssensor detecteert of de microbot naar links, rechts, 

vooruit, achteruit, omhoog of naar beneden wordt bewogen.  

 

De drukknoppen 

Drukknoppen zijn zogeheten inputs. De micro:bit heeft twee 

indrukknoppen die je kunt programmeren en een resetknop als je 

het programma op de micro:bit wilt herstarten.  

 

Radio- en bluetooth-antenne 

Met de radio- en bluetooth-antenne kun je met behulp van 

radiogolven berichten zenden en opvangen. 

 

De lichtsensor 

De ledlampjes van de micro:bit worden niet alleen gebruikt om op te 

lichten maar ook om licht te meten.  

 

De processor 

De processor is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de 

micro:bit. Het is het brein van de computer. 

 
De micro:bit 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


