Sterk groen techniekonderwijs: Robotica - programmeren
met Arduino techniek
Robotica en andere vormen van automatisering nemen een grote vlucht in de groene sector. Zelf rijdende
trekkers, plukrobots, onkruid bestrijdende drones. Hoe bereid je leerlingen voor op hun werk met deze
technologieën? Kom naar deze eendaagse training!
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
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Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken: ‘Robotica’, ‘Het groene
machinepark’, ‘Groei en Oogst’, ‘Groei
voorbereiden’, ‘Slimme technologie’ en
profielmodule 1 ‘Groene Productie’.

Inhoud
Robotica en andere vormen van automatisering nemen een grote vlucht in de groene sector. Zelf
rijdende trekkers, plukrobots, onkruid bestrijdende drones, slimme klimaatsystemen; de lijst van
voorbeelden is eindeloos. Maar hoe bereiden wij als groen onderwijs onze leerlingen en studenten voor
op hun werk met deze technologieën? Dat kan alleen als wij zelf de basis begrijpen die verborgen ligt
achter deze systemen.

In deze training maakt u kennis met de techniek achter deze systemen. Op een laagdrempelige manier
en steeds met een verbinding naar het onderwijs van vandaag.

U gaat kennismaken met:

verschillende technologische ontwikkelingen in de groene sector;
de werking van digitale besturingssystemen;

het vastleggen en bewerken van gegevens;
verschillende manieren van data analyse;
hoe je complexe technologie op een aantrekkelijke manier kunt introduceren in de klas.

Uitvoering
Arduino maakt het mogelijk systemen te maken die reageren op hun omgeving door middel van digitale
en analoge inputsignalen. De inputsignalen (zoals schakelaars, sensoren, bewegingsmeters) verwerkt
een Arduinomodule naar outputsignalen, waardoor motoren, lampjes, pompen en beeldschermen
worden aangestuurd. Tijdens deze training gaat u aan de slag met Arduino. Onder begeleiding van de
docent maakt u een Arduino schakeling. Het gesprek over hoe u dit kunt inzetten in uw eigen lessen
staat centraal.

Docent: Serge de Beer.
Zelf meenemen: Laptop met rechten om een programma te installeren.

Doelgroep
Zowel tech(niek) als beroepsgerichte docenten die binnen het vmbo groen lesgeven. De training heeft
raakvlakken met de inhoud van de keuzevakken: ‘Robotica’, ‘Het groene machinepark’, ‘Groei en Oogst’,
‘Groei voorbereiden’, ‘Slimme technologie’ en profielmodule 1 ‘Groene Productie’. Maar bovenal laat
deze training u kennismaken met de procestechnologie in de land- en tuinbouw. De inhoud draagt
daarmee bij aan sterk groen techniekonderwijs.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Aeres Hogeschool Wageningen

Soort aanbieder:

lerarenopleiding

Contactpersoon:

Hanneke Maassen

E-mailadres:

h.maassen@aeres.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.

Prijs:

35 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
We houden rekening met de regels rond Covid-19.

