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Eindrapportage iXperium designteam Yuverta 2020/2021 

Robotica/AI 
 

Aanleiding en praktijkvraag  

In het kader van de professionalisering van onderwijsprofessionals op het gebied van leren en 
lesgeven met ict wil Yuverta (voorheen Helicon, Wellant en Citaverde) invulling geven aan het 
kwalificatiedossier digitale geletterdheid en heeft Yuverta een aanvullende waardepropositie 
geformuleerd: een veilige ruimte bieden om docenten te professionaliseren op leren lesgeven 
met ict door elkaar te inspireren en samen te experimenteren en het borgen van de aansluiting op de 
arbeidsmarkt van de toekomst. Yuverta is enthousiast over de aanpak van een iXperium designteam 
als manier om innovatie met ict in het onderwijs op gang te brengen. Vanuit een docent kwam het 
idee voor een designteam met als onderwerp een open houding ten aanzien van ict.  
 
Robotisering staat prominent in de nieuwe koers ’20-’25 van Yuverta-opleidingen. Binnen agenda van 
Yuverta (mbo) wordt Robotisering genoemd in het kader van opleiden voor arbeidsmarkt van de 
toekomst. Vanuit dit budget is al een NAO-robot aangeschaft.  
 
Yuverta voorziet dat robotisering een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de maatschappij en ziet 
het als haar taak om studenten voldoende bagage mee te geven voor deze toekomstige 
maatschappij. Daarbij streeft Yuverta naar een gepersonaliseerd onderwijsaanbod waarbij studenten 
op hun eigen tempo leren en werken. Het doel van het designteam is om te verkennen welke 
behoefte er is binnen Yuverta ten aanzien van AI en robotisering en mede via de inzet van Hero (de 
NAO-robot) bekendheid en urgentiebesef voor het onderwerp te genereren. Het basisidee is om een 
opleiding voor leerlingen vmbo en studenten mbo te ontwikkelen, waarbij Robotisering en AI en hun 
rol in de maatschappij invulling krijgen. De focus ligt daarbij op een algemene kennisbasis en 
aandacht voor de ethische vraagstukken die hierbij een rol spelen. Het idee is dat docenten door het 
volgen van deze training kunnen bepalen hoe Robotisering en AI een plek kunnen krijgen in hun 
opleiding, waardoor het ook een weerslag heeft op het aanbod aan studenten. 
 
De concrete praktijkvragen zijn: 

• Welke beelden hebben docenten op het vmbo en mbo bij robotisering en AI?  

• Welke plaats krijgt dat in het onderwijs bij Yuverta?  

• Hoe kunnen we iets ontwerpen dat we up-to-date kunnen houden op het gebied van 
robotica?  

• Hoe kunnen we met behulp van AI/robotisering leerlingen motiveren voor het onderwijs in 
de praktijkvakken en AVO door tegemoet te komen aan hun behoefte en ze hulpmiddelen 
aan te reiken om tot leren te komen? 

• Hoe kunnen we de NAO gebruiken als eerste stap om docenten, studenten en leerlingen 
kennis te laten maken met AI/robotisering en de nieuwe manieren van leren die daar bij 
horen? 

 

Werkhypothese 

Het designteam heeft de volgende werkhypothese geformuleerd:  

Door gebruik van een doorlopende leerlijn Robotisering en AI van vmbo (niveau basis) tot mbo-4: 

• Met afstemming op de voorkennis van leerlingen als ze op het vmbo komen 

• Met afstemming vmbo – mbo (aansluitingsvraag) 

• Met aansluiting op de beginsituatie van mbo-studenten die niet van Yuverta afkomen (gap) 
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• Met als einddoel het gewenste eindniveau mbo-4 en met afstemming op het hbo 

• Met inhoudelijke basis aandacht voor digitalisering, wat robotisering is, de basiskennis 
coderen en algoritme, in het vmbo 

• Met aandacht voor integratie van toekomstige robots uit de sector, ethische kwesties, 

maatschappelijke gevolgen, bewustzijn, toekomst-denken in het mbo 

Verwacht ik voor: de algemene vorming en ict-geletterdheid van leerlingen/studenten – binnen 
algemene vakgebieden AVO/ Loopbaan & burgerschap 
 

Onder leerlingen/studenten van alle niveaus en opleidingen binnen Yuverta 
 

Te bereiken dat leerlingen/studenten een basis hebben om verantwoord en ethisch te kunnen 
nadenken over Robotisering en AI. Op het mbo te bereiken dat studenten robotisering en AI kunnen 
toepassen zodat ze voorbereid zijn op de maatschappij van de toekomst. 
 
De vakinhoudelijke koppeling voorzien we in een spin-off wanneer docenten geïnteresseerd raken en 
zelf de vakinhoudelijke relevantie van AI en Robotica in hun opleidingen integreren en via 
Communities of Practice (COP Robotisering Lego Mindstorms). 
 

Doordat 
Leerlingen/studenten kennis aangeboden krijgen over de technieken achter robotisering en AI en de 
ethische kwesties die hierbij een rol spelen, zodat ze deze snappen, kunnen toepassen, en kunnen 
blijven toepassen. En doordat studenten (tijdens stage en in hun dagelijks leven) bewust worden van 
hoe AI en Robotisering een plek hebben in de (toekomstige) maatschappij. 
 

En dat zie ik aan 
Het behalen van vmbo-diploma waarbij Robotisering en AI een plek heeft in het curriculum (te zien in 
het PTA) en op het mbo dat studenten een visie hebben op de arbeidsmarkt van de toekomst en 
welke impact robotisering/AI heeft en dit beschreven staat in hun portfolio van LOB. Leerlingen/ 
studenten die hun AI-diploma behalen. 
 
En parallel hieraan docenten die de cursus AI via volgen. 
 

Activiteiten  

Vraag verhelderen en praktijkverkenning 
Bij de start van het designteam wilden de docenten een overzicht van innovatieve technologische 
ontwikkelingen bieden met de daar bijbehorende didactische inzetbaarheid, om daarmee het 
onderwijs toekomstgericht te maken. Al snel kwam het inzicht dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn, 
en dat onderzocht zou moeten worden welke ict-gerelateerde competenties leerders en werkers 
nodig hebben voor de snel veranderende samenleving, hoe ze deze competenties kunnen leren en 
wat dat betekent voor de opleidingen. Door het formuleren van de werkhypothese gingen de 
docenten nadenken over welke resultaten ze dan wilden zien bij de docenten en studenten.  
 

Kennis opdoen en delen 
De docenten hebben zich in literatuur verdiept en verschillende cursussen gevolgd om zelf 
inhoudelijk beter op de hoogte te zijn. Hierbij ging het over thema’s als Humanoids, 
toekomstdenken, robotisering, AI, maatschappij, motivatie, programmeren en ethiek. Ze hebben zelf 
de Nederlandse AI-cursus gevolgd en het webinar ‘How are humanoid robots designing the 
classroom of the future?’ (https://www.youtube.com/watch?v=HJq_2E4aE5o). Ook is een 
bijeenkomst van ‘Robots in de klas’ bezocht om concrete beelden te krijgen bij hoe ze Hero concreet 
in de klas konden inzetten. Tevens heeft één docent de AI-900 cursus gevolgd. Er is een 

https://www.youtube.com/watch?v=HJq_2E4aE5o
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bronnenpadlet (https://hanuniversity.padlet.org/pieter_van_rooij/HeRo) aangemaakt met relevante 
bronnen en op basis van de leerdoelen die de docenten willen dekken met het aanbod 
robotisering/AI zijn deze bronnen gestructureerd. 
 
De docenten hebben verschillende presentaties binnen en buiten de opleiding gegeven over het 
designteam en Robotisering/AI. Ze hebben onder andere een workshop bij SaMBO-ICT gegeven, en 
een workshop bij de meet-up van de Gelderse Professionaliseringsagenda / Onderzoekswerkplaats 
Gepersonaliseerd leren met ict. Ook hebben de docenten gepresenteerd op de 
Onderwijsinnovatieconferentie. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de docenten in gesprek gegaan met 
collega’s over robotisering en AI en de plek hiervan in het huidige curriculum. Op basis van deze 
gesprekken werd het de docenten duidelijk dat hun collega’s vaak nog niet echt een beeld hebben 
van wat robotisering/AI inhoudt, welke aspecten er allemaal bij komen kijken en welke rol dit al heeft 
in de beroepspraktijk waarvoor zij hun studenten opleiden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat er meer 
tijd is gegaan naar een stukje awareness creëren bij docenten, als voorwaarde om aanbod te 
realiseren voor studenten.  
 

Formuleren van ontwerpeisen 

Op basis van alle verzamelde input zijn ontwerpeisen opgesteld. Het designteam heeft hiervoor 
gekeken naar inhoudelijke aspecten van het ontwerp, dus welke inhoud wenselijk is in de 
doorgaande leerlijn, naar procesmatige ontwerpeisen, ontwerpeisen ten aanzien van de aansluiting 
op het niveau van de instromende leerlingen uit het po en goede afstemming van vmbo op mbo. Een 
paar voorbeelden van de ontwerpeisen zijn: opbouw in complexiteit, koppeling aan het vakgebied, 
vooral de basis en bewustwording in het vmbo en ethische kwesties in mbo-3/4. De ontwerpeisen 
hielpen de docenten bij het vormen van concrete beelden bij het ict-rijke leerarrangement en de 
opbouw van het aanbod van vmbo naar mbo.  

 
Ontwerpen en experimenteren 

Tijdens de looptijd van het designteam speelde de fusie tussen Helicon, Citaverde en Wellantcollege. 
Vanwege de fusie is besloten om op basis van de leerdoelen ten aanzien van Robotica/AI in het vmbo 
en mbo een praatplaat te ontwikkelen, om in beeld te brengen wat er bij de verschillende 
instellingen al is aan aanbod Robotisering/AI en welke aspecten dan nog nadere ontwikkeling vragen. 
Daarnaast is vanwege de lockdown een vrijwillige programmeerchallenge voor vmbo-leerlingen met 
Hero uitgeprobeerd, is de lessenserie AI vertaald naar afgebakende modules en is daarvoor een 
docentenhandleiding geschreven. Deze modules zijn in verschillende mbo-3 en 4-opleidingen 
aangeboden. 

 

Product/ontwerp  

Het concrete opgeleverde ontwerp is een opzet voor programmeren met Hero, bestaande uit drie 
lessen waarin vmbo-leerlingen aan de slag gaan met het programmeren van Hero en het herontwerp 
van de cursus AI voor studenten naar afzonderlijke modules. Daarnaast is er een  
praatplaat gemaakt voor urgentiebesef voor integratie van robotisering in het onderwijs en er is een 
inventarisatiematrix opgesteld om in kaart te brengen wat er al is aan robotisering/AI-aanbod binnen 
de opleidingen van de verschillende fusiepartners en waar dat aanbod precies uit bestaat. Daarnaast 
heeft het designteam diverse interne en externe verbindingen gelegd waarop doorgepakt kan 
worden en is verkend op welke plekken in het curriculum (vmbo én mbo) robotisering een plek kan 
krijgen. 
 
 

https://hanuniversity.padlet.org/pieter_van_rooij/HeRo
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Figuur 1 - Praatplaat robotisering/AI 

 

Figuur 2 - Inventarisatiematrix aanbod robotisering/AI 
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Mate van differentiatie en zelfsturing en rol van ict  

Het ontwikkelde aanbod omvat losse modules van de AI-cursus die nog wel als geheel binnen mbo-3- 
en mbo-4-opleidingen wordt aangeboden en een facultatieve programmeerchallenge met Hero. De 
modules van de cursus maken meer flexibel aanbod mogelijk. Tevens zullen in het komende leerjaar 
de modules vertaald worden naar mbo-2-niveau, dan is er dus echt differentiatie naar niveau en 
leerdoel, waarbij in het vmbo echt een basiskennis wordt aangeboden, en naar het mbo meer naar 
vakgerichte invulling van het aanbod wordt gekeken en ethische kwesties vanaf mbo-3 onderdeel zijn 
van het aanbod. 

  

Onderzoek leerarrangement  

De docenten hebben als vooronderzoek in kaart gebracht hoe hun collega’s aankijken tegen 
Robotisering/AI en welke plek zij Robotisering/AI willen geven in hun onderwijs. Hieruit kwam naar 
voren dat veel docenten nog te weinig een beeld hebben van wat robotisering/AI inhoudt en hoe dit 
relevant is voor het onderwijs. Daarnaast hebben de docenten relevante bronnen voor de 
doorgaande leerlijn in kaart gebracht en met onderwijskundigen besproken welke aspecten aandacht 
behoeven wanneer een doorgaande leerlijn vmbo-mbo wordt ontwikkeld. 
 

Kennis en inzichten 

De docenten in het designteam hebben inzichten opgedaan over hoe collega’s aankijken tegen 
Robotisering/AI en dat zij Robotisering niet automatisch koppelen aan groen onderwijs. Daarnaast 
hebben zij verschillende inhoudelijke cursussen gevolgd om zichzelf te scholen op dit thema en 
kennis en inzichten op te doen die zowel betrekking hebben op de basiskennis Robotisering/AI, als de 
ethische kwesties die hierbij een rol spelen. Door contacten met de TU/e is tevens verkend welke 
robots in de toekomst een plek gaan krijgen in het beroepenveld en hoe het mbo daarop kan 
aansluiten. Daarnaast hebben de docenten meer geleerd over de verschillen tussen het vmbo en 
mbo en de manier waarop het onderwijs in deze sectoren georganiseerd is. Door de bijeenkomst van 
‘robots in de klas’ kregen de docenten bovendien concrete ideeën over de inzet van Hero in de klas 
en is de programmeerchallenge bedacht. Helaas was dit op afstand vanwege de lockdown, maar hier 
willen de docenten zeker een vervolg aan geven. 
 
Tijdens het proces van het designteam hebben de docenten veel externe relaties gelegd. Een inzicht 
dat zij daarbij kregen is dat robotisering/AI al zo verweven is in alles om ons heen. Dit was echt een 
eyeopener. De opbrengst ten aanzien van de professionalisering van de docenten is volgens de 
leidinggevende hoog. De deelnemers zijn in staat om zelfstandiger te werken, het lukt beter om 
verbinding te maken tussen verschillende mensen en ze pakken beter hun rol als expert.  
 
Daarnaast heeft het designteam met een grafisch vormgever gevisualiseerd wat de opbrengsten en 
resultaten waren van het team, met als resultaat de praatplaat (zie figuur 1). Tijdens dit proces bleek 
het best lastig voor de vormgever om alle aspecten waar het designteam mee aan de slag is gegaan 
samen te brengen tot een geheel. Hierdoor kreeg het team het inzicht dat het niet eenvoudig is om 
als buitenstaander, wanneer je niet in het designteam hebt gezeten, de complexe materie te 
bevatten en dat het lastig is om het verhaal eenvoudig over te brengen. De praatplaat heeft veel 
vormen gekend, maar biedt nu echt handvatten om het hele verhaal duidelijk over te brengen naar 
collega’s. 
 
Er is een start gemaakt met een keuzevak voor robotisering in het vmbo (de programmeerchallenge) 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise uit het designteam. Dit zorgt voor gedegen 
onderbouwing in de keuzes die er worden gemaakt voor het curriculum. Volgens de leidinggevende 
met wie bij de afronding van het designteam is gesproken worden de designteamleden door 
meerdere collega’s uitgenodigd om in de les te werken met de robot. Ze gaan dan samen met de 
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leerlingen programmeren. Collega’s krijgen op deze manier nieuwe inzichten in innovatieve 
onderwijsvormen waardoor ze wellicht gemakkelijker een koppeling kunnen maken tussen het 
beroep waar ze voor opleiden en robotisering. Bovendien komen de leerlingen op deze manier op 
een leuke manier in aanraking met robotisering en AI. 
 

Bevorderende en belemmerende factoren 

De deelnemers hebben de samenwerking in het designteam als prettig ervaren. Er was een goede en 
natuurlijke taakverdeling. In het begin was het even wennen aan een nieuwe/andere rolverdeling 
(bijvoorbeeld als projectleider of juist het loslaten van een leidinggevende rol). Vanaf de start was er 
een veilige sfeer in het team en enthousiasme om met dit thema aan de slag te gaan. Het evidence-
informed werken volgens de principes van design thinking en de betrokkenheid van de onderzoeker 
worden ook als stimulerende factoren gezien. 
 
De kracht én de achilleshiel van dit team was dat het enthousiasme voor het onderwerp alle kanten 
op ging. Voor de procesbegeleider was het zoeken naar de balans tussen focus aanbrengen 
(bijvoorbeeld op basis van de werkhypothese) en het behouden van de energie in het team.  
Een andere bevorderende factor binnen dit team was dat de docenten goede contacten hebben 
binnen hun eigen opleidingsteam, maar ook instellingsbreed. Hierdoor hebben ze robotisering en AI 
bij meerdere opleidingen op de agenda gekregen. De leidinggevende geeft echter aan dat het nog 
onvoldoende lukt om de designteams een podium te geven, bekendheid in de breedte van alle 
opleidingen. Er was een online platform in de voormalige werkomgeving ‘Mijn Helicon’ gebouwd 
waar alle successen van designteams gevierd konden worden. Bij Yuverta moet dit opnieuw een plek 
krijgen. Op intranet (Yunet) is al een plek georganiseerd om innovatieve ideeën met elkaar te delen. 
Dit moet nog op gang komen en onder de aandacht worden gebracht. Het is aan het team en de 
projectleider om ervoor te zorgen dat het designteam hier gebruik van maakt. Daarnaast kan het 
designteam zichzelf presenteren op studiedagen.  
 
Volgens de leidinggevende is het succes is nu nog te sterk afhankelijk van de deelnemers aan het 
designteam, terwijl zij niet altijd de kracht of het mandaat hebben om iets door te voeren. Het 
eigenaarschap moet op instellingsniveau liggen. Dit probeert Yuverta nu bij de Y-office onder te 
brengen.  
 

Implementatie en vervolg  

De verwachting was dat het designteam een doorlopende leerlijn voor robotisering zou opleveren. Er 
is een start gemaakt met de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn en de ontwikkelde praatplaat 
en matrix bieden houvast om het gesprek over robotisering en AI te voeren met collega’s, de huidige 
activiteiten rondom dit thema in kaart te brengen en de hiaten in het aanbod te vinden, om zo een 
compleet aanbod te creëren. Het leerarrangement dat is ontwikkeld wordt kleinschalig ingezet. In 
mbo-3 en -4 vinden lessen plaats, er is een mbo-2-aanbod in ontwikkeling en ook in het vmbo vinden 
activiteiten plaats gericht op robotisering en AI. Er moet wel ondersteuning voorhanden zijn vanuit 
het digiteam om geïnteresseerde leraren op weg te helpen.  
 
Behalve een op te leveren product was het de verwachting dat de docenten zouden kennismaken 
met manieren om hun werkwijze te valideren. Het evidence-informed werken in combinatie met 
design thinking en de koppeling met de onderzoeker hebben hier zeker aan bijgedragen.  
 
Er volgt een tweede designteam op dit thema: robotisering/AI 2.0 met dezelfde docenten en 
onderzoeker en de procesbegeleider die aan het einde van het traject van het eerste designteam 
robotisering/AI is aangehaakt. De docenten gaan daarbij ook verder met de implementatie van 
robotisering/AI in het curriculum. Op basis van de ontwikkelde documenten gaan ze in gesprek met 
managementteams en docenten om de noodzaak van aandacht voor robotisering en AI duidelijk te 
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maken, te zoeken naar mogelijkheden en het uitvragen van specifieke behoeften voor verdere 
ontwikkeling van het aanbod vanuit de context van de opleiding. De tijd vanuit het designteam 
gebruiken ze als ontwikkeltijd voor de doorlopende leerlijn en bijpassende lespakketten. Bij de 
ontwikkeling van lespakketten gaan ze in overleg met de betrokken docenten om optimaal rekening 
te kunnen houden met de doelgroep en de rest van het curriculum. 
 

Verantwoording  

Dit iXperium designteam maakte deel uit van de Gelderse Professionaliseringsagenda (GPA) van de 
Gelderse mbo’s. Het designteam bestond uit twee docenten van Yuverta Den Bosch (vmbo en mbo) en 
een onderzoeker en procesbegeleider van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. 

 

 


