De Bibliotheek rolt door

ROBOC@R

MAAK KENNIS MET DE ROBOC@R
De Roboc@r is een flexibele ‘programmeer- en experimenteermobiel’. Kinderen, maar
ook volwassenen, kunnen in korte tijd kennismaken met de basisprincipes van
automatisering, elektrotechniek en programmeren. Zo werken ze op een speelse manier
aan hun oplossend vermogen en ontdekken ze hoe dagelijkse dingen werken, zoals een
wasmachine, een voetgangerslicht of een draaimolen.
De Roboc@r is ontwikkeld in samenwerking met fishertechnik door Bibliotheek
Brummen I Voorst, Bibliotheek Nijkerk en Bibliotheek Noord-Veluwe en mede
mogelijk gemaakt door Rijnbrink.

“Ik was ineens ook zelf
aan het programmeren.
Het moment dat het
kwartje valt, dat het is
gelukt om iets te laten
werken, dat is zó mooi!”
Diana Pater,
projectleider Roboc@r
Veluwse Bibliotheken
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“Vanuit de
Bibliotheek zagen
we kansen en ook de noodzaak om
iets te doen met technologie. We zijn
aan de slag gegaan zonder te weten
wat we tegen zouden komen. Met het
enthousiasme van het team hebben we veel meer
voor elkaar gekregen dan ik van tevoren had gedacht.”
Roel Zuidhof, directeur Bibliotheek Nijkerk

#

DROMEN

Drie Veluwse bibliotheken wilden
‘iets doen met technologie’.
Maar hoe pak je dat aan? Het
begon met een paar gemotiveerde
mensen en groeide uit tot een project
met na anderhalf jaar een prachtig resultaat:
vier Roboc@rs die op verschillende momenten
en plekken worden ingezet om kinderen en
volwassenen te laten kennismaken met robotica
en programmeren.

#

DENKEN

Een van de eerste stappen was de werving van een ‘Willie Wortel met didactische vaardigheden
en netwerkskills’. De bibliotheken zochten gezamenlijk naar een verbinder met kennis van
robotica en programmeren. Met het ‘invliegen’ van deze educatiespecialist werd de nodige
kennis binnengehaald om een sterk en educatief doordacht idee te ontwikkelen.

“Alle lessen van de
Roboc@r zijn SMART en
opgebouwd rond een beproefd
didactisch concept met goede
instructies, uitvoerbare opdrachten
en afgestemd op de mogelijkheden
van de leerling. De Roboc@r
biedt alles om jongeren te
interesseren voor
robotica en
automatisering.”
Theo Last,
educatiespecialist

#

DURVEN

De bibliotheken hebben er bewust voor
gekozen om veel medewerkers actief te
betrekken. Niet iedereen heeft ervaring
met techniek en dat voelt soms als een
drempel. In de praktijk blijkt het erg mee
te vallen; de insteek van de Roboc@r is
juist ‘leren door te proberen’. Het
resultaat is dat de Roboc@r inmiddels
breed gedragen wordt en dat meerdere
medewerkers met vertrouwen de
workshops begeleiden.

“Voor
sommige
mensen
is het best
spannend
om met de
Roboc@r te werken.
Maar je hoeft het niet perfect te
kunnen, het gaat erom dat je kinderen op
weg kunt helpen. De kunst is om het als een
ontdekkingstocht te zien. We hebben onze
maandelijkse activiteit met de Roboc@r niet
voor niks ‘Samen prutsen met techniek’
genoemd.”
Petra Boessenkool, programmamanager Bibliotheek Nijkerk

#

DOEN

De Roboc@r en de bouwmodellen die
erin worden gebruikt, zijn samen met
het bedrijf fischertechnik ontwikkeld.
Fischertechnik heeft vier karren
gemaakt met elk twee sets van
zes verschillende te
programmeren modellen.
Kinderen kunnen zo iets
opsteken over moderne
technologie in combinatie
met het zelf programmeren
op de tablet.

“Ik ben met techniek
grootgebracht; mijn opa was
dorpssmid en een echte vakman.
Met fischertechnik heb ik de
mogelijkheid om kinderen technische
basisbegrippen en werkingsprincipes
te laten leren. Het Roboc@r project
sluit hier geweldig bij aan. Ik hoop dat
we hiermee een beetje bijdragen aan
het opleiden van vakmensen
voor de toekomst, net zoals mijn
opa dat vroeger was.”
Erwin van de Poll,
Fischertechnik

#

DOORZETTEN

De Roboc@r is makkelijk te verplaatsen en flexibel in te zetten. Tot nu toe is hij vooral ingezet
bij activiteiten in de Bibliotheek en op basisscholen. Er is veel enthousiasme bij gebruikers en
er zijn al diverse ideeën voor de doorontwikkeling van het project. Een greep uit de
mogelijkheden:
>
>
>
>

uitbreiding naar het voortgezet onderwijs
workshops voor senioren
ontwikkeling van een educatief programma
inzet voor gezinsaanpak: ouders en kinderen

“Als school willen we kinderen voorbereiden op de wereld van vandaag
en morgen; een wereld vol techniek. Op verschillende manieren helpen
we leerlingen bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden zoals
probleem oplossen, computational thinking en informatievaardigheden.
De Roboc@r kan een erg mooie aanvulling zijn op het onderwijsprogramma. De kinderen zijn in elk geval razend enthousiast!”
bron: inventarisatie Techniek op school & de Veluwse bibliotheken

#

DELEN

Fotografie: Harry Koelewijn Nijkerk

De Roboc@r rolt door!
Wil je ook op een laagdrempelige manier
aan de slag met technologie in de Bibliotheek?
Ben je benieuwd hoe de Roboc@r bij jou in
de Bibliotheek iets in beweging kan brengen?
Neem dan contact op met projectleider Diana Pater
via: dpater@bibliotheeknoordveluwe.nl.

De Stentor maakte een mooi
filmpje over de Roboc@r tijdens
de Zomerschoolactiviteiten.
Klik op de QR-code om het
fimpje te bekijken.
Meer informatie vind je ook
op: www.geldersebibliotheken.nl/
robocar
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