
Bionics4Education
Bionics Kit 

De natuur als bron van ideeën 

Bionica betekent leren van de 

natuur en deze kennis 

toepassen op technische 

toepassingen. Daarom 

onderzoeken ingenieurs tal van 

natuurlijke rolmodellen en 

ontwikkelen daarbij optimale 

oplossingen en technologieën 

die zeer eenvoudig complexe 

vragen beantwoorden. 

In het Bionic Learning Network 

heeft Festo de afgelopen jaren 

veel bionisch geïnspireerde 

innovaties ontwikkeld en zo 

oplossingen gevonden voor de 

huidige technische uitdagingen 

voor industriële toepassingen.

Deze oplossingen zijn 

ontworpen om leerlingen te 

inspireren voor bionica en zijn 

ideaal voor het onderwijs.

Bionics4Education

Met Bionics4Education wordt 

het bionisch denken en werken 

naar de klas gebracht. Bionica is 

een interdisciplinair onderwerp 

en daarom zeer nauw 

verbonden met het STEM 

onderwijs. (Science, 

Technology, Engineering, and 

Maths).

Integraal Didactisch Concept 

Bionics4Education combineert 

analoog en digitaal leren in een 

didactische vorm: een 

praktijkgericht lespakket.  

met begeleidende digitale 

leeromgeving. Bionica en 

technisch onderwijs worden op 

een zinvolle manier 

gecombineerd, omdat de 

bouwpakketten het 

probleemoplossend vermogen, 

het kritisch denken, de 

creativiteit en het 

spelenderwijs leren versterken.

www.festo-didactic.com

Hoofdpunten

• Leer over technische 

innovaties geïnspireerd 

door de natuur

• Gebruik van digitale 

media 

• Toepassen van een 

microcontroller

• Programmeren met 

Open Roberta

• Bouwen van drie 

bionisch geïnspireerde 

robotdieren

• Besturing via smart-

phone

• Testen van 3D-

printtechnologie

• Het leren via een 

interactief leerpad
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Drie bionische robots uit een modulair bouwpakket

Bionics4Education
Bionics Kit 

Modulair concept

Met de Bionics Kit 

kunnenachtereenvolgens drie 

bionisch geïnspireerde robots 

worden gebouwd:

1. Bionische vis

2. Bionische olifant

3. Bionische kameleon 

Begeleidend lesmateriaal zoals 

montage-instructies en achter-

grondkennis zijn vrij beschik-

baar op de Nederlandstalige 

website.

Digitale vaardigheden 

De robotdieren worden 

aangedreven door servo-

motoren en bestuurd door een 

microcontroller via smartphone 

of tablet. Bovendien kan de 

Arduino-based microcontroller 

door de leerlingen worden 

geprogrammeerd met de 

grafische programmeer-

interface Open Roberta 

(lab.open-roberta. org). 

De broncode is beschikbaar.

Stimuleren van creativiteit 

De Bionics Kit is gericht op 

jongeren (vanaf 14 jaar) en 

bevordert hun doorstroming 

naar de natuurwetenschappen 

en technologie. Daarnaast 

kunnen eenvoudige verbruiks-

artikelen zoals karton of plastic 

worden gebruikt om 

individualisering en creativiteit 

te stimuleren. 
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Interactieve leerposter

Digitale vaardigheden 

Na een succesvolle montage 

wacht een digitale beloning: 

de robotdieren worden in 

Augmented Reality getoond.

Het interactieve leertraject 

combineert dus analoog en 

digitaal leren en helpt om 

digitale hulpmiddelen zoals 

mobiele apparatuur in de klas 

op een zinvolle en speelse 

manier te gebruiken.

Zelfstandig leerproces

De Interactive Learning Poster 

begeleidt het gebruik van de 

Bionics Kit in de klas. Door het 

scannen van QR-codes krijgen 

de leerlingen toegang tot de 

digitale inhoud en worden ze bij 

de assemblage van de 

robotdieren met 3D-animaties 

begeleid. Tegelijkertijd wordt de 

achtergrondkennis  over-

gebracht met behulp van online 

leerinhoud. 
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