
Naam: ………………………………….. 

 
 

 

Experience 
 

Maatje Zorgrobot 
 

 
 

  



 

 

 

Maatje leren gebruiken 
 

- Zorg dat Maatje is opgeladen (|USB type-C) 

- Ga naar: robot-maatje.nl 

 
- Type het juiste serienummer in. 

o 030008KFK18123101564 

- Log in met de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord 

o Gebruikersnaam: rian 

o Wachtwoord: rian 

 

- Klik op start 

- Je komt in een keuzemenu voor allerlei mogelijkheden met Maatje 

 

  



 

 

- Binnen deze omgeving kan je allerlei functies uitproberen. 

- Ga naar: Bewegingsoefeningen 

 
- Probeer de schuttershouding. Wat voor een beweging is dat? Omschrijf die beweging hier: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Laat een balansoefening doen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Probeer de knikoefening uit. Hoe vaak knikt Maatje bij die oefening? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Wat moet je doen om Maatje 10x achter elkaar te laten knikken? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

 

- Ga naar: Realtime acties 

 
- Probeer verschillende acties uit. 

- Hoe zou je de verschillende opties van Maatje kunnen gebruiken bij een leuke activiteit voor 

een dagopvang voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar oud? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     
 

- Ga naar: Meldingen 

  



 

 

- Je ziet in dit scherm geprogrammeerde meldingen staan.  

 
- Voeg een melding toe. Programmeer de melding zo dat hij over ongeveer 3 minuten een 

opdracht geeft aan een klasgenoot. 

- Schrijf hier de melding op die je hebt ingevoerd. Laat de melding staan. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Denk na over de mogelijkheden van deze functie. Hoe kan deze functie helpen bij het 

begeleiden van demente mensen die nog thuis wonen? 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

- Ontdek verder wat er allemaal mogelijk is met Maatje. Er kunnen liedjes door Maatje worden 

afgespeeld, Maatje kan helpen bij het overhoren van een toets en zelfs van stem veranderen. 

Probeer zo veel mogelijk uit! Zo leer je Maatje pas goed kennen! 

 

  



 

 

Activiteiten organiseren met Maatje 
 
Jullie gaan Maatje gebruiken om leuke activiteiten te doen op school. 
 
De programma invulling moet aan de volgende eisen voldoen: 

- Minimaal één van jullie zit achter het besturingsscherm om Maatje te kunnen besturen. 
- De mensen die mee doen aan de activiteit worden door Maatje toegesproken. 
- Maatje zal vertellen wat de bedoeling is van de activiteit. 

 
Opdracht 1. 

- Er moet gedanst worden door meerdere mensen samen met Maatje 
- Maatje doet het voor, de deelnemers doen het na. 

 
Opdracht 2.  

- Maatje laat een liedje horen. 
- Door de deelnemers moet er worden geraden welk liedje het is. 

 
Opdracht 3. 

- Maatje doet een beweging voor die  
door de deelnemers moet worden nagedaan. 

- Dit wordt 3x herhaald, 
steeds met een andere beweging. 

 
Opdracht 4 

- Verstop Maatje ergens in de ruimte. 
- Zorg dat Maatje af en toe grappige geluiden maakt. 
- De deelnemers moeten Maatje zoeken. 

 
Opdracht 5. 

- Verzin een programma met Maatje voor een kinderfeestje: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Extra Opdracht: 
- Ontdek ook Alpha Mini! Die robot ziet er precies zo uit als Maatje, maar werkt op een andere 

manier. Programeer beide robotjes nu zo dat ze een gesprekje met elkaar voeren, waarbij: 
o Maatje iets vraagt en Alpha Mini antwoord geeft. 

o Alpha Mini iets voordoet en Maatje het nadoet. 

o Alpha Mini en Maatje naar elkaar toe lopen tot ze vlak voor elkaar staan en het dan 

tegen elkaar opnemen in een sportieve challenge.  


