
Industrie 4.0 & Robotica

Ecosysteem voor Onderwijs en Research
VMBO | MBO | HBO



Open source 6-assige robotarm

Vision set

Aanvoerhelling

6 herkenbare containers

Autonome transportband

Laadplatform



Waarom robotica?



De 7 essentiële technologieën



De 7 werelden van techniek

Bron JetNet



Wat is robotica?

Een machine die kan:
• Waarnemen
• Plannen
• Uitvoeren

CONNECT

WiFi
BT

Lora

THINK

Singelboard
Computers

BUILD

Constructie
Mechanica

ACT

Actuatoren

SENSE

Sensoren
Software



Vele soorten robots



https://www.youtube.com/watch?v=yc5Dj2ov_WQ

https://www.youtube.com/watch?v=yc5Dj2ov_WQ


Onderwijs robotarm

Lesmethode 



Programmeren & protocol
BLOCKLY

PYTHON

ROS

MODBUS

MATLAB

3D simulatie



Leerdoelen

Robotica
Mechanica, Elektronica, programmeren en 3D printen

Kennis en vaardigheden van industriële processen en 
toepassingen

Efficiënt lesgeven
Met een echte robot train je vaardigheden en zijn 
leerlingen meer betrokken

Industriële prototyping
Gebruik de robotarm om in een geautomatiseerde lijn 
met bestaande industriële machines te koppelen en  te 
testen

VMBO en MBO



Ecosysteem voor industrie 4.0
Open source 6-assige robotarm

Vision set

Aanvoerhelling

6 herkenbare containers

Autonome transportband

Laadplatform

https://www.youtube.com/watch?v=Hl-h0qoZbuE

VMBO en MBO

https://www.youtube.com/watch?v=Hl-h0qoZbuE


Industriële processen reproduceren

Industriële prototyping binnen handbereik
• Eenvoudig te koppelen met andere machines
• Geautomatiseerde lijn met industriële machines testen
• ROS, MODUS, MATLAB

MBO en HBO



Research & Development

Prototyping en technologische intelligentie
• Meerdere Niryo One Robots synchroon aansturen
• Kleine assemblagelijnen creëren
• Geautomatiseerde games



Lesmethodes

https://www.youtube.com/watch?v=ChsbJSLiLG4

https://www.youtube.com/watch?v=ChsbJSLiLG4


Implementatie in bestaande leerroutes
“ Net zoals we rekenen en schrijven in alle vakken toepassen, zouden we dat ook met programmeren en robotica 

moeten doen. Niet als vervanging maar aanvullend.”



Training & Support

• Docent faciliteert, coördineert en coacht
binnen onderzoekend en 
ontwerpend leren

• Training en support bij implementatie
van Niryo One en/of STEAM in je 
onderwijs systeem



Samenvatting

• Ecosysteem voor aanleren en toepassen industriële robotica
• 6-assige industriële open source robotarm
• Toepasbaar binnen elke leerroute en niveau
• Hulp en advies bij implementatie
• Gratis software en updates
• Gratis lesmethode



Meer informatie?

Een gratis demo van de Niryo bij jou op school? 
Meld je aan via www.techniscience.com en 

ontvang een gratis onderwijsplan en training

http://www.techniscience.com/
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