
 

 

 

 

ZAANDAM – Van 13 maart t/m 6 

april 2017 zag het programma er 

op de Brede School Academie iets 

anders uit dan normaal. Dit keer 

geen thema van een week met 

daarin op dag 1 een leestekst en op 

dag 2 het onderzoek, maar vier 

weken aan de slag rondom een 

thema en daarmee echt de diepte 

in! BSA leerlingen waren in de ban 

van robotica!  

In dit themanummer van de BSA 

courant kunt u hier alles over lezen 

en tonen kinderen in verschillende 

artikelen wat zij hebben geleerd. 

 

Het thema startte heel gewoon, met 

een tekst. Kinderen lazen: “Waar gaat 

het heen met de robots?”. Het gaf 

kinderen inzicht in de geschiedenis 

van de robot, maar ook een blik in de 

toekomst. Zijn er beroepen waarin 

straks geen mensen meer werken, 

worden we zelfs overbodig?! 

In verschillende deelteksten gingen 

leerlingen vervolgens zelf op 

onderzoek naar allerlei robots. Zo 

ontdekten zij hoe een robot geboren 

wordt en welke mooie toepassingen 

er zijn in bijvoorbeeld de medische 

wereld. Zij merkten al snel dat er ook 

gevaren zijn aan de ontwikkeling van 

de robot. Wanneer alles automatisch 

en op afstand kan, moeten we wel 

zorgen dat de robot niet in verkeerde 

handen valt. 

 

 

 

 

Één van de hoogtepunten van het 

robotica-thema was het bezoek van de 

studenten van de Universiteit van 

Amsterdam. 

Zij kwamen uitleg geven over robots 

en vervolgens mochten de BSA 

leerlingen zelf aan de slag. Via een 

stappenplan leerden zij een robot 

programmeren! Bij veel leerlingen 

lukte het zelfs om de robot al kleine 

opdrachten uit te laten voeren. 

Tijdens het vervolg van het thema 

werkten de leerlingen hun onderzoek 

verder uit. Ze gingen op zoek naar 

informatie en aan de hand van een 

schrijfplan maakten zij een opzet voor 

het uiteindelijke artikel. Hiervoor was 

het belangrijk dat zij goed konden 

samenwerken en informatie uit 

verschillende bronnen konden 

samenvoegen. Daarna gingen zij een 

eigen tekst schrijven. De feedback van 

zowel medeleerlingen als van de BSA 

docenten op deze opzet verwerkten 

zij in het uiteindelijke artikel. 

Het resultaat hiervan ligt voor u. Een 

prachtige BSA courant gevuld met 

artikelen door BSA leerlingen, 

geselecteerd door een strenge 

redactie. Wij zijn er bijzonder trots op 

dat leerlingen van groep 6, 7 en 8 in 

staat zijn om artikelen van dit niveau 

te produceren. 

Wanneer u de BSA leerlingen aan het 

werk wilt zien, bent u altijd welkom 

om eens bij ons binnen te lopen! 
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BSA WERKT AAN ROBOTICA 

Houssain en Yassir bekijken het resultaat nadat zij een robot geprogrammeerd hebben. 



 

 ROBOT 

 

NAAR EEN IDEE VAN ADAM  

 

1, Waar komt het woord robot 

vandaan? 

A. Griekenland 

B. Japan 

C. Tsjechïë 

D. China  

 

2. Welke kleur hebben de meeste 

robots? 

A. Grijs 

B. Zwart 

C. Donkerblauw 

D. Wit 

 

3. Waar worden robots in het 

ziekenhuis de laatste jaren steeds 

vaker voor gebruikt? 

A. Het restaurant  

B. Operaties 

C. Gang vegen 

D. Eten geven aan patiënten  

 

4. Wat eten robots? 

A. Pizza 

B. Hamburgers 

C. Pasta 

D. Niks 

 

5. Hoe heet de test die Alan Turing 

heeft gemaakt? 

A. Alan Turing Test 

B. Captcha 
C. Turing Test 

D. Internet Test 

 

6. Hoe heet de intelligentie van 

elektronische apparaten? 

A. RAM 

B. AP (Apparaat Intelligentie) 

C. Kunstmatige intelligentie 

D. ROBOT POWR SYSTEM 

 

7. Hoe vond je deze quiz? 

A. Leuk 

B. Super leuk 

C. Beetje leuk 

D. Niet zo leuk 

 

Je vindt de antwoorden op pag.4 

 

 

  

 

Door onze verslaggevers: Ilayda, 

Alanur en Zohra.   

 

Afgelopen week is er op de BSA 

onderzoek gedaan naar robots. Wij 

hebben gekozen voor 

programmeren en onze vragen 

waren:  “Wat is programmeren en 

hoe werkt het?” 

Programmeren is het maken van een 

computerprogramma. Als je wilt 

programmeren is het niet moeilijk, 

maar het kost wel veel tijd. Om  te 

kunnen programmeren heb je veel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door onze verslaggever Sahar 

Wij wilden meer weten over de 

geschiedenis van de robots, want 

robots kunnen nu heel veel. We 

gebruiken ze nu in ziekenhuizen, thuis 

en op school. We zien ze overal! En we 

wilden weten hoe het allemaal begon 

met de robots. 

Het jaar 0 t/m 1800 

Ongeveer 2000 jaar geleden dachten 

mensen al aan robots net als hoe wij 

nu denken aan vliegende auto’s. Maar 

pas in 1495 ontwierp de Italiaanse 

kunstenaar en uitvinder, Leonardo Da 

Vinci een pop die beweegt, met behulp 

van een tandwiel. Dat is een soort 

metalen rondje met hoeken dat een 

apparaat in beweging zet. In 1700 

werden automaten heel erg populair.  

 

 

 

 

kennis van computers nodig. Je hebt 

ook het juiste programma nodig om te 

kunnen programmeren. Als 

programmeur moet je duizenden 

opdrachten geven in een stappenplan, 

want de computer doet het niet 

zomaar vanzelf.  Zo’n stappenplan 

heet een programma. Er is ook een 

taal voor programmeren. De 

programmeertaal zorgt ervoor dat je 

de computer instructies kunt geven en 

dat  hij doet wat  je wilt. En de 

computer heeft ook een eigen taal. Die 

heet de binaire code en gebruikt 

nullen en enen (zie afbeelding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral bij volwassenen, het was een 

soort speelgoed voor hen! In 1800 

bouwde Pierre Pja een automaat met 

zijn zonen. Ze gebruikten veren, 

schroeven, moeren en een paar 

andere materialen. 

Het jaar 1920 t/m 1973 

In 1920 werd de computer 

uitgevonden,  hij was ENORM en hij 

kon minder dan de huidige chip in je 

telefoon! Als die computers er niet 

waren geweest, waren er nu geen 

robots! In 1949 werd de eerste 

elektronische robot uitgevonden, hij 

kon alleen maar naar zijn oplader als 

zijn batterij bijna leeg was. In 1960 

werkte De Unimate als eerste in de 

fabriek. Hij deed laswerk in de 
autofabriek in Amerika. Dus ze 

gebruikten hitte om metaal te  

 

 

 

 

Als je wilt leren programmeren is het 

niet moeilijk, maar het kost wel tijd en 

je hebt er wel het juiste programma 

voor nodig. 

 

Operatierobot 
Door onze verslaggevers: Buse & Hoda  

Wij hebben dit artikel geschreven 

omdat het ons leuk leek om een keer 

onderzoek te doen over 

operatierobots, en omdat we wilden 

weten of robots al het werk doen. 

Weten jullie of robots al het werk zelf 

doen? 

Een robotoperatie is in feite een 

kijkoperatie. De operatierobot moet 

heel precies werken. De robot oefent 

eerst met een robotchirurg. De 

operatierobot heeft een speciale 

camera om heel precies te werken. 

Een bekende robotchirurg is Da Vinci. 

Da Vinci voert elke dag heel veel 

operaties uit. De robot wordt wel 

bestuurd door een chirurg. Een goede 

chirurg heeft wel een vaste hand 

nodig. Bij hem werkt ook een 

robotverpleegster, zij heet Pene Lope 

zij geeft alle spullen aan die er nodig 

zijn (bij een operatie) 

Wij willen zelf misschien dokter 

worden, maar de meeste robots 

nemen bijna al het werk over! Is er 

straks wel werk voor ons?  

 

 

 

verbinden. In 1973 werd de eerste 

robot gemaakt die op een mens leek! 

 

Tegenwoordig 

Nu zijn er veel soorten robots zoals 

speelgoedrobots, robots die les geven, 

en robotklonen (een kopie van een 

mens). Best eng hoor! Zelfs robots die 

koffie voor je schenken! 

Jullie weten nu hopelijk meer over de 

geschiedenis van de robot. Ik vind het 
heel cool hoe er zo veel groei in de 

robots zit en hoeveel robots we nu 

hebben! Maar  niemand weet wat er in 

de verre toekomst gaat gebeuren…  

 

 

Worden alle banen overgenomen of…. 

worden WIJ overgenomen…? 

 

 

2 

Wat is programmeren en hoe werkt het? 

Van bewegende pop naar robotkloon! 



 

 

Door onze verslaggevers Suhaani, 

Zehra, Ollie en Wessel. 

 

Nanobots zijn piepkleine robots. Zo 

klein dat ze in je lichaam kunnen! 

Maar wat doen ze daar dan? 

In 1 mm kunnen er wel 1000 

Nanobots. De Nanobots kun je ook 

niet zien onder een microscoop. Ze 

zijn zo geprogrammeerd dat ze hun 

werk zelf doen in het lichaam. 

Nanobots vechten bijvoorbeeld alleen 

tegen de slechte cellen als je kanker 

hebt. De Nanobots worden in je bloed 

gespoten. Ze kunnen ook de foutjes in 

je lichaam controleren zoals 

bijvoorbeeld bij een verstopte ader. 

De Nanobots zwemmen naar de 

verstopte ader en laat de medicijnen 

los, omdat ze de medicijnen bij zich 

dragen. Ze weten nog niet of het veilig 

is voor een mens. Het duurt nog 

ongeveer 10 jaar voordat de Nanobots 

echt ingezet kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door onze verslaggevers: Youssra 

en Agnesa. 

Hugh Herr, de bedenker van 

vernieuwende protheses, maakt 

steeds betere ontwerpen. Zijn 

nieuwste ontwerp kun je besturen 

met je zenuwstelsel. Tegenwoordig 

is het mogelijk om een hand- en 

armprothese te besturen met een 

app! 

Hugh Herr was in 1982 17 jaar oud 

toen hij beide onderbenen verloor 

tijdens het bergbeklimmen. Daarna 

bedacht en maakte hij protheses. Deze 

versies verbeterde hij steeds.  

Zijn nieuwste  protheses zijn de High 

 

 

 

 
 

Nanobots zouden olie vlekken op zee 

kunnen opruimen. Ze zijn zo klein dat 

ze in de stoffen van de olie kunnen 

zitten en dan de slechte stoffen 

verwijderen. Ook dat gaat helaas nog 

wel 10 jaar duren. We moeten dus nog 

even geduld hebben, maar men zegt 

dat het over zo’n 10 jaar mooi is om 

ziek te worden, omdat Nanobots je 

heel snel beter kunnen maken!  

Wij vinden Nanobots cool en handig. 

Ons antwoord op onze vraag is: ze 

doen veel verschillende 

werkzaamheden, we hebben daar wat 

voorbeelden van  gegeven. 

Onze bronnen waren: Gezondbezig.nl 

en nemokennislink.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tech protheses. Die kan je besturen 

met je zenuwstelsel. Dan werkt dat 

net zoals een echte arm maar  ziet hij 

er uit als een robotarm. 

Prothese besturen met een app 

Tegenwoordig kan je ook hand- en 

armprotheses besturen met een app. 

Er zijn dan 24 verschillende 

grippatronen die je kunt selecteren. 

Grippatronen zijn de bewegingen die 

je maakt om iets op te pakken oftewel 

hoe je je vingers beweegt. Gelukkig 

ziet je hand er niet uit als een 

grijpmachine op de kermis. Zo kan je 

bijvoorbeeld een kopje oppakken of je 
fietsstuur vasthouden.  

Functies van robots 

Door onze verslaggevers Prithvi, 

Samy en Walter. 

Robots nemen al diverse taken van 

mensen over, zoals taken in het 

huishouden. Mensen worden luier en 

sommige mensen denken zelfs dat 

robots straks al ons werk overnemen. 

Auto’s met robots 

Robots besturen ook auto’s maar je 

moet wel achter het stuur blijven 

want het kan fout gaan en je moet 

kunnen ingrijpen als het moet. In 

2015 waren voor de eerste keer 

vrachtwagens die zelf reden. Maar, er 

moest daarvoor wel een auto rijden 

die bestuurd werd door een mens. 

Anders wisten de vrachtwagens niet 

waar ze heen moeten. Nadelen zijn dat 

er op de snelwegen veel fout kan gaan. 

Voordelen zijn dat als mensen een 

handicap hebben aan hun been, ze ook 

gewoon alleen kunnen rijden in plaats 

van met een bus.  

Robots in de ruimte  

Robots doen in de ruimte ook 

onderzoek naar planeten of er water 

is of levende wezens zijn. Dus wij 

gebruiken als het ware hun ogen. 

Van mens naar robot 

Veel mensen denken dat robots 

gevaarlijke bedreigingen zijn en dat ze  

alles overnemen zoals de aarde en dat 

ze de baas van de mens worden. Ze 

nemen ook banen over. Maar, andere 

mensen denken dat robots handig zijn 

omdat ze ons werk gaan doen. 

Conclusie 

Robots helpen mensen met diverse 
dingen die de mens niet kan doen 

bijvoorbeeld gemakkelijk naar de 

ruimte gaan. 

Prithvi : “robots zijn erg handig met 

diverse dingen.”  

Samy : “ik vind dat je met robots leuk 

en grappig kunt spelen.”  

Walter: “ik vind dat Samy gelijk heeft 

ik vind ongeveer hetzelfde.” 

 

 

 

 
Verschillende protheses 

Je kunt ook een beenprothese hebben. 

Er bestaan protheses die alleen voor 

je onderbenen gemaakt zijn, die 

protheses (voor je been) kun je niet 

besturen met een app,  maar wel met 

je zenuwstelsel.  

Kortom: protheses worden steeds 

mooier en protheses zijn steeds 

makkelijker om te besturen. het kan 

zelfs zo zijn dat later protheses beter 

werken dan echte ledematen. 

 

 

BSA robot-les 
Van onze verslaggever Anthony 

Op woensdag 29 maart hadden we op 

de BSA een speciale les: een robot-les. 

We hadden een les waarbij we 

allemaal kleine onderzoeken deden 

met robots. Eerst kregen we een 

presentatie te zien die werd 

gepresenteerd door Anniek en 

Froukje,   twee studenten van de 

Universiteit van Amsterdam. 

Wel of geen robot? 

In de presentatie die ze hadden 

gemaakt lieten ze foto’s zien van 

elektrische apparaten en vroegen dan 

of we die apparaten robots vinden of 

niet. Zo lieten ze bijvoorbeeld een 

wasmachine en een bestuurbare 

drone zien. Dat vonden we geen 

robots, want ze beslissen niet voor 

zichzelf zoals de meeste robots doen. 

Ze lieten ook robots uit Star Wars zien, 

en een stofzuiger die zelf stuurt en 

stofzuigt, dat vonden we wel robots 

omdat die  wel voor zichzelf konden 

beslissen. 

Experimenten 

Na de presentatie werden we 

verdeeld in groepjes. Elk groepje 

kreeg een robot, een 

opdrachtenboekje en zijn eigen 

antwoordenblad. Daarna moesten we 

kleine experimenten doen en kijken 

wat de robot allemaal kon doen. Zo 

kon de robot afstanden meten van de 

muur tot zijn camera.  Als je de meet- 
opdracht af had dan kon je de robot 

met een ingebouwde camera boven 

een kleur houden, dan liet hij op een 

klein schermpje zien welk nummer hij 

de kleur gaf. Als je dat had 

opgeschreven moest je de getallen van 

zwart en wit bij elkaar doen en dan 

gedeeld door twee. Daarna moest je 

een laptop halen, op die laptop moest 

je dat getal (van de som) in een 

programma voegen, dan moest je het 

alleen nog uploaden naar de robot. 

Zodra het  was geüpload kon je de 

robot op een soort witte mat met een 

zwarte lijn erop zetten, dan ging de 

robot vanzelf de zwarte lijn volgen! 

Als de robot de lijn volgde was het 

experiment gelukt en was je klaar. 

 

Op het laatst moesten we de robots en 

de laptops afsluiten, we gaven de 

studenten een hand en toen gingen we 

weg.  

En de conclusie? Het was een leuke en 

interessante les, het was ook heel 

leerzaam! Zo heb ik bijvoorbeeld 

geleerd wat een robot kan en hoe je 
hem kan programmeren. Een ding 

weet ik zeker: als het kon deed ik de 

hele les zo nog een keer! 
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Kleine robots, groot werk 

Je prothese besturen met een app! 



 

 

 

 

 

           

 
 

Hoe slim zijn ze 

tegenwoordig? 
 

Door onze verslaggevers : Aya  en 

Chiara. 

Afgelopen week is er onderzoek 

gedaan op de BSA (Brede School 

Academie) in Zaandam, door de 

wetenschappers Aya en Chiara. Ze 

vroegen zich af wat de verschillen 

zijn tussen robots van vroeger en 

van nu. 

‘Aanvankelijk zagen de robots er heel 
anders uit dan nu,’ dat concluderen de 

wetenschappers Aya en Chiara. 

Vroeger was het uiterlijk van de robot 

heel anders dan nu, vroeger waren het 

bijvoorbeeld mechanische eenden, 

hanen of poppen, maar nu hebben 

robots echt een eigen kenmerk zoals 

grijs en een vierkant hoofd. Ook 

werkten robots vroeger op stromend 

water of stoom, maar inmiddels weten 

we wel beter: namelijk met batterijen 

of op elektriciteit.  

 

‘Robots van nu lijken ook steeds meer 

op mensen,’ concluderen Aya en 

Chiara. Ze zijn groot en bewegen bijna 

als mensen, ze zijn nu ook heel erg 

populair. Vroeger was dat anders, 

toen waren ze nog klein en helemaal 

niet populair. Terwijl we ons nu geen 

wereld meer kunnen voorstellen 

zonder robots. Ook hebben robots nu 

echt een functie. Ze werken en helpen 

bijvoorbeeld bij operaties, in 

fabrieken, maken auto’s en doen 

klusjes. Vroeger hadden ze vrijwel 
geen functie, anders dan zorgen voor 

plezier. Ook zijn robots de afgelopen 

tijd steeds slimmer geworden, dat 

noemen we kunstmatige intelligentie. 

Nadat je dit allemaal hebt gelezen 

vraag je je vast en zeker af: gaan 

robots de wereld overnemen? Nou, 

dat weet nog niemand! Zelfs de 

wetenschappers Aya en Chiara weten 

dat nog niet. 

 

 

Door onze verslaggevers: Cio, Yusuf 

en Anouar. 

De Robolympics zijn de Olympische 

Spelen voor robots, waarin de knapste 

koppen uit  de hele wereld met elkaar 

concurreren in meer de dan 50 

verschillende onderdelen. 

Niet alle RoboGames zijn ruw en hard. 

In de ArtBot-musical-competitie 

treden robots op die zelf muziek 

maken.  

Sumoworstelaar-robots treffen 

elkaar in een ring. Elke robot probeert 

de andere uit de ring te duwen. De 

eerste robot die twee van drie keer 

wint, wint de wedstrijd. 

Wij vonden de robot-worstelaars het 

meest interessant, omdat de 

wedstrijden er heel cool uitzien, 

omdat ze er heel hard aan toe gaan. De 

meeste van deze robots nemen geen 

banen in beslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door onze verslaggevers: Delaja, 

Khaled en Maryam 
Mensen leren zonder al te veel 
moeite wat een woord betekent. 
Een computer moet heel veel 
moeite doen om taal te leren.  
Computers zijn een soort hersenen 
van robots. Er zijn meerdere 
manieren om een computer of 
robot taal  te leren. 
  
Mensen leren meestal snel wat een 
woord betekent. De mensen weten 
namelijk dat een stoel en een tafel 
allebei meubels zijn, maar dat is 
verwarrend voor een robot. 
Een ander probleem is  dat je een 
woord zegt die twee betekenissen 
heeft en dan kiest de robot een 
betekenis die hij kent. Bijvoorbeeld: 
we zagen papa dan denkt hij dat hij 
papa moet zagen, maar je bedoelt dat 
je papa zag. Een computer heeft ook 
dit soort informatie nodig. 
 
Er zijn meerderen manieren om een 
computer/robot taal te leren. 
 

 

 

Door onze verslaggevers: Ferhat en 

Samet. 

In de ruimte worden er veel robots 

gebruikt. Logisch want de robots 

hebben geen moeite met de zware 

omstandigheden van de ruimte zoals 

bijvoorbeeld zuurstofgebrek en de 

afwezigheid van zwaartekracht.  

Tegenwoordig wordt er een robot 

gebruikt genaamd De Gecko Gripper. 

Deze robot is ontwikkeld door NASA 

en wordt gebruikt om onderhoud uit 

te voeren aan bijvoorbeeld aan 

ruimtevaartuigen. Hij tilt mensen op 

in de ruimte en klimt op steile 

hellingen om te kijken wat er in de 

kraters zit. Hij heeft klevende voeten, 

waardoor hij niet de lucht in vliegt en  
hij niet van steile hellingen afvalt. 

Robots kunnen dingen in de ruimte 

beter dan mensen en de Gecko 

Gripper is een van de beste robots die 

in de ruimte wordt gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bijvoorbeeld door de robot informatie 
uit een tekst te laten halen door een 
tekst te lezen met 100 miljoen 
woorden. En door de robot te leren 
welke woorden bij elkaar, en met 
elkaar te maken hebben. De robot 
heeft heel veel woorden nodig om ze 
te kunnen vergelijken.  
 
Het probleem is dat robots nog niet de 
mensentaal kennen. Het is belangrijk 
dat robots de mensentaal leren 
kennen, omdat de robots anders 
problemen kunnen veroorzaken. 
Stel dat je een robot inzet om oude 
mensen te gaan helpen. Dan vraagt 
een oma of je een kussen wil gaan 
halen, maar de robot verstaat het niet. 
Daarom is het belangrijk dat robots de 
mensentaal leren kennen.  
 
Toekomst? 
Mensen willen dat robots in de 
toekomst de mensentaal leren kennen 
zodat ze de mensen kunnen helpen. In 
bijvoorbeeld een ziekenhuis en een 
verzorgingshuis voor oude mensen.  
Dat zou toch geweldig zijn!? 

Wat zijn  babyrobots? 

Door onze verslaggevers: Elif en 

Lina. 

Voor het eerst hebben robots een 

babyrobot gemaakt! Wij vragen 

ons af wat babyrobots zijn. Er 

bestaan wel robots maar hebben 

jullie ooit gehoord  van 

babyrobots? Wij willen weten wat 

dat zijn en daarom onderzoeken 

wij het. 

Hoogleraar Guszti Eiben en zijn 

collega’s van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam presenteren een echte 

robot. Maar deze babyrobot is 

gemaakt door andere robots. Twee 

robots hebben zelf een partner 

gezocht. Toen hebben ze hun DNA 

samengevoegd. Je DNA is zeg maar dat 

wat jij bent. Je eigenschappen. De 

samengevoegde DNA werd naar een 

3D printer gestuurd. Die printte de 

babyrobots uit. De eigenschappen van 

de ouders  worden willekeurig 

gecombineerd. Dat betekent dat de 

moeder bijvoorbeeld sterk is en de 

vader slim is dan komen die 

eigenschappen samen in de baby- 

robot. De normale robots worden 

door wetenschappers  bedacht aan de 

tekentafel.  

Babyrobots kunnen niet groeien, 

maar wel slimmer worden. 

Babyrobots leren van elkaar en van 

wetenschappers. Robots krijgen 

opdrachten van de computer. Samen 

met wetenschappers van andere 

universiteiten maakte Eiben de 

afgelopen jaren al een plan voor een 
‘geboortekliniek’, een ‘kleuterschool’ 

en een arena waar robots worden 

geboren, leren lopen, leven en 

werken! 
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© BSA Zaanstad, niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming 
worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan ter promotie BSA. 
 
Voor meer info: 
BSA Zaanstad 
De Weer 79 
1504 AK Zaandam 
www.bsa-zaanstad.nl 
Twitter: #BSA_Zaanstad 
 
 
 
Antwoorden op de quiz van pog.4: 
1C 2A 3B 4D 5C 6C 7ALLES 

4 

 

Robots in de ring               Ruimtevaart-robots 

Robots moeten leren praten 

http://www.bsa-zaanstad.nl/

