NEDERLAND LEEST EN PROGRAMMEERT!

Op 1 november begint Nederland Leest, de landelijke campagne ter promotie van het boek en
natuurlijk van het lezen daarvan. Gedurende de hele maand kunnen leden van de Bibliotheek een
gratis boek ophalen bij hun lokale bieb. Het thema van 2017 is Robotica en geheel in stijl kunnen
volwassenen de science fiction klassieker ‘I, Robot’ ophalen, waarin Isaac Asimov voor het eerst
de drie wetten der robotica beschrijft.
Voor de jeugd is dit jaar gekozen voor Cyberboy van Tanja de Jonge, dat het verhaal vertelt van
de jongen Kevin die na twee jaar zijn doodgewaande vriend Bjorn weer tegen het lijf loopt, maar
hem nauwelijks nog herkent. Superspannend! En natuurlijk is lezen over robots ook spannend en
fantastisch, maar nog cooler is het om zelf aan de slag te gaan met het bouwen of programmeren
van robots. Daarom hebben we een lijstje samengesteld met acht robots die ontwikkeld zijn om
je 21ste eeuwse vaardigheden te verbeteren.
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CUBETTO

Cubetto is ontwikkeld voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf drie jaar kunnen al aan de slag met dit
robotje en het bijbehorende controlebord, opdrachtblokken en prachtige vormgegeven speelmatten.
Met behulp van de gekleurde blokken sturen de kinderen de robot over de plattegronden. Elke kleur
staat voor een andere opdracht. Cubetto is ontwikkeld met het gedachtegoed van Maria Montessori
in het achterhoofd.
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Cue is het nieuwe, slimmere broertje van Dash, dat blauwe robotje met een hoge aaibaarheidsfactor.
Aan de buitenkant lijkt er op dat kleurtje na weinig te zijn veranderd, maar aan de binnenkant
heeft Cue een flinke upgrade gekregen. Met nog meer sensoren en vier persoonlijkheden waaruit
de gebruiker kan kiezen, is Cue een veelzijdig robotje geworden dat via de vernieuwde apps op
verschillende manier geprogrammeerd kan worden.
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Ozobot zal voor de meeste mediawijze bibliotheekmedewerkers inmiddels een oude bekende zijn,
maar mag nog steeds niet ontbreken in een lijstje zoals dit. De manier van besturen met behulp
van viltstiften in vier kleuren maakt dat Ozobot al voor jonge programmeurs erg interessant is. Het
feit dat Ozobot ook geprogrammeerd kan worden met OzoBlockly maakt deze eigenwijze opdonder
alleen maar interessanter.
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DIMM

Dimm is een kartonnen robot met een hart van koper. Deze zelfbouwrobot wordt namelijk
aangestuurd door een Micro:Bit, de microprocessor die is ontwikkeld door de BBC. De Micro:Bit
wordt standaard meegeleverd wanneer je DIMM aanschaft. Het bouwpakket bevat naast deze
processor verschillende kartonnen onderdelen, stickers en de nodige sensoren waarmee DIMM
interactie heeft met zijn omgeving. Via de visuele interface leer je razendsnel de mogelijkheden van
de Micro:Bit kennen.
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LEGO Mindstorms en LEGO WeDo zijn al lang succesvolle onderdelen binnen de educatieve leerlijn
van de Deense blokjesfabrikant. Sinds de zomervakantie is Boost daarbij gekomen, een set die qua
moeilijkheid tussen Mindstorms en WeDo in ligt. Met deze nieuwe set kunnen vijf verschillende
modellen gebouwd worden, die vervolgens via de gratis app geprogrammeerd kunnen worden om
verschillende taken te verrichten.

DROID INVENTOR KIT

Sinds LittleBits de handen ineen geslagen heeft met Disney, zaten we er al op te wachten:
een LittleBits kit met Star Wars thema. Met de komst van de Droid Inventor Kit is deze droom
werkelijkheid geworden. Met deze nieuwe set kunnen aspirant Jedi Knights hun eigen R2D2 bouwen,
programmeren en besturen alsof zij The Force beheersen. De Droid Inventor Kit biedt voldoende
vrijheid om je R2D2 naar eigen wensen aan te passen.
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Voor de meer gevorderde programmeur is mBot wellicht een mooie optie. Deze zelfbouwrobot is
in 10 minuten in elkaar te zetten en kan daarna met behulp van mBlock geprogrammeerd worden.
De techniek is gebaseerd op Arduino en mBot vormt zo een mooie opstap naar dit open source
platform. Het instapmodel is goed te betalen en er zijn diverse uitbreidingen en sensoren voor het
robotje aan te schaffen. Je raakt dus nooit uitgespeeld!

MECCANOID

Vraag je opa of hij nog met Meccano gespeeld heeft en hij zal met een weemoedig gezicht de
herinneringen aan boutjes, moertjes en ijzeren balkjes ophalen. Gelukkig is Meccano, dat al meer
dan 100 jaar bestaat, ook met zijn tijd meegegaan en kunnen robotliefhebbers er terecht voor de
levensgrote Meccanoid G15 en G15KS. Deze zelfbouwrobots van respectievelijk 60 en 120 cm hebben
spraakherkenning en kunnen geprogrammeerd worden met behulp van bewegingen.

PIPEROID

Er hoeft natuurlijk niet altijd een stekker aan een robot te zitten om er leuk en leerzaam speelgoed
van te maken. Piperoid is een gigantische rage in Japan: robotjes die jezelf in elkaar zet door
gekleurde rietjes te verknippen en te vouwen. Het doet denken aan andere Japanse papierkunsten
zoals Origami en werkt even rustgevend. Voor de creative leerling.
Voor vragen of meer informatie over deze producten neem contact op met Ruud Brok via rbrok@probiblio.nl

