
LES 
BEE-BOT 

Schrijver: Emilie Resink  
Doelgroep: onderbouw (groep 2) basisonderwijs 
Datum: 2 maart 2012 



2 

Over Bee-Bot 

De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van 
een bij. Kinderen kunnen de robot bedienen met de 
zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B 
te komen moet hij de Bee-Bot van tevoren de juiste 
commando’s geven. Bijvoorbeeld twee stappen 
vooruit, een keer naar rechtsdraaien en dan weer een 
stap vooruit. De robot onthoudt tot veertig stappen en 

kan zo uiteenlopende opdrachten uitvoeren. 

In verschillende opdrachten laten leerlingen de Bee-Bot een parcours op variërende 
matten afleggen. Er zijn diverse matten op de markt met de meest uiteenlopende 
opdrachten. Voor taal- en leesopdrachten, is er bijvoorbeeld een lettermat verkrijgbaar. 
De robot rijdt van letter naar letter, om een woord te maken. Ook bij topografie, verkeer 
en techniek kan met de Bee-Bot worden gewerkt. Het aantrekkelijke van de Bee-Bot 
voor de lespraktijk is dat de docent ook zelf opdrachten kan ontwerpen. Met accessoires 
en zelf ontworpen illustraties, landkaarten, vormen, letters of cijfers, kan de docent 
leerlingen een op maat gemaakte les aanbieden.  

Ongeacht voor welke lesjes de Bee-Bot wordt ingezet, de uitdaging voor de leerling is 
steeds om vooruit te denken. De complexiteit wordt bepaald door het niveau van de 
opdracht. Door de eenvoudige bediening is de Bee-Bot in de onderbouw van het PO goed 
inzetbaar. Opdrachten kunnen naar complexiteit opgebouwd worden, daarom is de Bee-
Bot ook in de middenbouw nog interessant.  

Opdrachten met de Bee-Bot dragen bij aan een oefening in logisch denken en probleem-
oplossende vaardigheden. De leerlingen maken een plan, testen en evalueren en wijzigen 
het programma als dat nodig is. Strategieën die 
vooral door kinderen gebruikt worden zijn1:   

• tijd nemen om na te denken

• een probleem doelmatig aanpakken

1 (http://oponoa-programmeertalen.wikispaces.com/Waarom+werken+we+met+de+Bee-
Bot%3F) 
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• een plan maken, een schema tekenen

• veronderstellingen doen

• schatten en meten

• observeren

• testen en evalueren

D e  lessenreeks 

In deze lessenreeks zijn zes lessen opgenomen die opvolgend of los van elkaar kunnen 
worden gebruikt. De doelgroep is groep 2. In groepjes van 6 kunnen leerlingen onder 
begeleiding aan het werk met een Bee-Bot en het lesmateriaal.  
De lessen worden steeds ingeleid door een kort verhaaltje waarin 6 kinderen met elkaar 
op reis zijn. De verhaaltjes sluiten op elkaar aan, maar zijn ook los in te zetten. 
Leerlingen leren in deze lessen tellen, terugtellen en de getallen 1 t/m 6 identificeren. 
Bovendien ontwikkelen ze ruimtelijk inzicht en leren ze strategie bepalen en logisch 
vooruit te denken. Het gaat er immers  altijd om een zinnige route voor de Bee-Bot te 
bepalen. 

Het is goed mogelijk dat u de opdracht of de indeling van de mat voor het niveau van uw 
leerlingen aan wilt passen. Deze lessen dienen vooral als een suggestie, waarbij het altijd 
mogelijk is de les naar eigen inzicht aan te passen. 
De lessenreeks kan uiteraard ook bestudeerd worden als voorbeeld voor zelf te 
bedenken lessen. Zoals deze lessen, zijn er nog legio te bedenken. Wellicht komt u bij het 
doorlezen van deze lessen op andere ideeën voor het werken met de Bee-Bot. Dat is juist 
zo aantrekkelijk aan de Bee-Bot als lesmateriaal. Met dat ene apparaat zijn verschillende 
verhalen en bijpassende opdrachten te verzinnen. 
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H andleiding Bee -B o t   
(naar: http://oponoa-programmeertalen.wikispaces.com/Bee-Bot) 
 
C o m m and o ’s: 
 

15 cm vooruit 

 
90° rechtsom 

 
15 cm achteruit 

 
90° linksom 

     GO Start 

   CLEAR Wis het geheugen. Doe dit voor elke nieuwe opdracht. 

   PAUSE De Bee-Bot pauzeert een seconde. 

G ebruik /  onderhoud  
• De Bee-Bot kan maximaal veertig commando’s onthouden. 
• Geluiden en lichtsignalen ter bevestiging van keuzes 
• Altijd batterijen van hetzelfde type gebruiken. 3 x AA-batterijen. 
• Haal de batterijen eruit als je de Bee-Bot voor een langere tijd niet gebruikt. 
• Alleen met een vochtige doek schoonmaken. 
• Niet in fel zonlicht plaatsen. 
• Pas op met water. 
• Als de Bee-Bot twee minuten niet wordt gebruikt, klinkt er een geluidje en valt de 

Bee-Bot in slaap. Hij gebruikt dan heel weinig stroom. Na het indrukken van een 
knop wordt de Bee-Bot weer wakker. 

Problem en  
Probleem Oplossing 
De Bee-Bot doet niets meer. Controleer of de schakelaar op “ON” staat. 

Vervang de batterijen. 
Controleer of de contacten schoon zijn. 

De lampjes doen het wel, maar hij 
rijdt niet of hij rijdt een willekeurige 
route. 
 

Vervang de batterijen. 

Hij geeft geen geluid. 
 

Controleer of de schakelaar op “ON” staat. 

Hij rijdt niet in een rechte lijn. Kijk of de wielen vrij kunnen draaien. 
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Controleer of het loopoppervlak van de wielen 
schoon is.  
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LES 1  
 
Leerdoel  
 
Tellen 
Identificeren getallen tot 6 
 
B e n o d ig d h e d e n: 
      

- Bee-Bot 
- Tegels van les 1 (6 stuks, zie bijlage)  
- strookmat (6 mapjes achter elkaar)                
- Verhaal les 1 
- Kaartjes van les 1 

 
V erh aal  
 
Op een mooie schooldag gingen 6 kinderen met elkaar op reis. Het zonnetje scheen en 
alle kinderen waren vrolijk. Ze zouden niet ver van huis gaan, maar mochten wel in een 
echt hotel logeren. Een voor een kwamen de kinderen daar aan. Ze wisten niet wat ze 
zagen!  
Het hotel leek een beetje op een paleis. Er was een hele mooie tuin, met heggetjes en 
bloemen en gras. Allerlei prachtige dieren, zoals een fonkelend wit paard, een eigenwijs 
varkentje, maar ook een machtige olifant en een hele luie leeuw liepen er los rond. Het 
hotel was oogverblindend mooi. Het was gebouwd uit marmer en versierd met 
diamanten. Het hotel was ook bijzonder groot. Met je hoofd in je nek kon je de top van 
torentjes nog maar net onder de wolken zien.  
De kinderen wachtten op elkaar voor het hotel. Toen ze er alle zes waren, gingen zij het 
grote hotel binnen. Door reuzendeuren kon je het hotel binnengaan. Daar was een grote 
schitterende hal. Een meneer in een rood kostuum wachtte de kinderen op. Hij liet weten 
dat ze bij hem de sleutel van hun eigen kamer mochten ophalen. Dat vonden de kinderen 
natuurlijk heel erg spannend. Ze konden niet wachten en vlogen op de man af. Van schrik 
deinsde de man achteruit, maar struikelde over zijn eigen voeten! Daar vlogen de 
sleutels van de kamers al door de lucht. Ze belandden door elkaar heen op de glanzende 
spiegelvloer.      …………...…Laten we maar eens gauw bekijken: wie krijgt nu welke 
sleutel? 
 
K laarleg g en  
 

- Stop de 6 tegels van les 1 in willekeurige volgorde in de mapjes van de strook-
mat. 

- 6 kaartjes, corresponderend met de mat-tegels. 
 
O p d racht 
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Deel de kaartjes uit. Op het kaartje staat het figuur en cijfer van de corresponderende 
sleutelhanger op een van de 6 tegels. Als eerste mag degene met de ‘1’ met de Bee-Bot 
naar zijn sleutelhanger lopen. 
Daarna mag degene met ‘2’ de Bee-Bot naar de juiste sleutelhanger sturen.  
De Bee-Bot wordt voor iedere leerling weer bij het begin neergezet.  
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LES 2  
 
Leerdoel  
 
Tellen 
Identificatie van getallen 1 t/m 6 
Vooruitdenken 
 
B e n o d ig d h e d e n 
 

- Bee-Bot 
- Tegels van les 2 (6 plaatjes, 9 leeg, 1 start,  
- zie bijlage) 
- transparante mat 4 X 4 mapjes  
- Verhaal les 2 
- 6 kaartjes van les 2                                                

 
V erh aal  
 
(vervolg op verhaal les 1) 
Weet je nog? De 6 kinderen zijn met elkaar op een reisje. Ze zijn niet ver van huis, maar 
mogen die nacht een avondje in een echt hotel logeren. Hier zie je de plattegrond van het 
hotel. Op de plattegrond kun je niet zien dat het hotel van binnen misschien nog wel 
mooier is dan van buiten.  
De marmeren vloer in de lange gangen is glanzend opgepoetst. Het lijkt wel een ijsbaan. 
Op sokken roetsjen de kinderen door de gangen. Ze glijden voorbij de zilveren muren en 
zien zichzelf weerspiegeld in de blinkende spiegels. Ze zijn nu wel erg nieuwsgierig naar 
hun eigen hotelkamers.                       
Laten we maar gauw naar de kamers gaan. 
 
K laarleg g en  
 

- Stop de 6 tegels van les 2 met daarop de hotelkamers, in willekeurig vakjes 
verspreid in de transparante mat. 

- 6 kaartjes, corresponderend met de mat-tegels. (De sleutels van de kamers) 
 
 
O p d rachten  
 
In les 1 hadden de leerlingen allemaal de sleutel van de hotelkamers ‘opgehaald’. Als ze 
het nog weten, hebben ze nu dezelfde sleutel nodig. Geef de leerling die vorige les ‘1’ 
had, nu weer het kaartje met ‘1’, enz.  
Op het kaartje staat de sleutelhanger met het nummer van de corresponderende 
kamernummer. De leerling die mag beginnen, begint bij een vakje onderaan de mat. Hij 
moet de Bee-Bot de juiste opdracht geven om naar de hotelkamer te komen. Als het 
deze leerling niet in een keer lukt, mag hij het opnieuw proberen. De andere leerlingen 
mogen helpen.  
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Als het gelukt is, mag de volgende leerling de Bee-Bot vanaf hetzelfde startpunt naar 
zijn hotelkamer sturen. En mag deze het (met hulp van andere leerlingen) net zo vaak 
opnieuw proberen tot de Bee-Bot zijn route vindt. 
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LES 3  
 
Leerdoel  
 
Tellen 
Vooruit denken 
Strategie bepalen 
 
B e n o d ig d h e d e n 
 

- Bee-Bot 
- Tegels van les 3 (4 bomen, 1 vijver, 1 start, 1 picknick, 

zie bijlage) 
- transparante mat 4 X 4 mapjes  
- Verhaal les 3                                                

 
 
 
V erh aal  
 
De kinderen hebben de kamer is het droomhotel bewonderd en hun tas daar alvast 
achtergelaten. De kamers waren prachtig, maar de kinderen zijn niet op reis om de hele 
dag in het hotel te zijn.  
Tussen de middag staat een picknick in het bos op het programma. Vlak achter het hotel 
ligt een groot bos. Het is een bos met wonderlijke bomen in verschillende kleuren. Er 
huppelen eekhoorntjes door de takken. Net als de konijntjes op de grond, zijn ze niet 
bang. Ook is er een bosvijver met hele bijzonder vissen, die je niet mag vangen. Het is 
een mooie dag voor een wandeling. Ergens in het bos is een veldje waar je heerlijk kunt 
picknicken. De kinderen hebben grote trek, en ze hebben veel minder zin om een lange 
wandeling te maken.  
Weten jullie een snelle weg naar de picknick-plek?  
  
K laarleg g en  
 

- Leg op de transparante mat een bos klaar. Leg in de linkerbenedenhoek de start-
tegel, leg in de rechterbovenhoek de picknick-tegel. 

 
O pdrachten  
 
De Bee-Bot begint bij start en moet bij de Picknick-tafel uitkomen. De Bee-Bot mag 
natuurlijk niet over de bomen, of over de vijver heen.  
 
Eenvoudiger: 

De eerste leerling programmeert wat de Bee-Bot eerst doet (bijvoobeeld, 3 X 
vooruit).  

De volgende leerling programmeert wat de Bee-Bot vanaf daar doet 
(bijvoorbeeld,  
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draai naar rechts). Enzovoort totdat de leerlingen met elkaar de picknicktafel 
hebben  

bereikt. Mogelijk sturen de leerlingen de Bee-Bot op dezelfde wijze weer terug 
naar start. 

 
Complexer: 

De leerlingen proberen de Bee-Bot van start tot picknick te programmeren. Dus 
het  

hele parcours van te voren intoetsen. Als het niet lukt: opnieuw. Het bos kan voor 
iedere leerling weer anders worden neergelegd. 
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LES 4  
 

Leerdoel  
 
Tellen 
Identificeren getallen t/m 6 
Strategie bepalen 
Vooruitdenken 
 
B e n o d ig d h e d e n 
 

- Bee-Bot 
- Dobbelsteen 
- Tegels van les 4 (6 X speelgoed, 9 X leeg, 1 start, zie 

bijlage) 
- transparante mat 4 X 4 mapjes  
- Verhaal les 4                                              

 
 
V erh aal  
 
Na de picknick in het bos, wandelen de kinderen terug naar het hotel. In hotel is een grote 
speelkamer. Daar is het mooiste speelgoed te vinden. Er is een springtouw in alle kleuren 
van de regenboog, er zijn auto’tjes in de snelste modellen, er staan bakken vol duplo, 
zakken vol knikkers. Er is vouwpapier in ieders lievelingskleur, plaksel, kleurpotloden en 
allerlei andere knutselspullen. Er is een ballenbak, maar ook een zand- en een waterbak 
om te spelen met de molentjes, emmertjes en schepjes. En de kinderen vinden een 
bellenblaas, rolschaatsen, een voetbal, knuffels, een splinternieuw skateboard, 
goochelspullen, een blokkendoos, een poppenhuis en zelfs een afstandsbestuurbare 
boot.  
De kinderen doen een spelletje met de dobbelsteen. Ze gooien een getal tussen de 1 en 
6. Bij het getal dat ze gooien hoort speelgoed. Welk getal gooi jij? 
 
K laarleg g en  
 

- Verdeel de tegels met het speelgoed over de mapjes van de transparante mat.  
- Leg een dobbelsteen klaar. 

 
O p d rachten  
 
De eerste leerling gooit met de dobbelsteen. De Bee-Bot moet naar het speelgoed op de 
tegel met het corresponderende getal. De leerling voert in hoe de Bee-Bot van start naar 
de tegel met het geworpen getal komt. In de eenvoudige variant, mag de Bee-Bot over 
alle tegels heen. In een complexere variant moet hij om de andere speelgoed-tegels 
heen. Als het niet goed gaat, mag de leerling het opnieuw proberen, andere leerlingen 
mogen helpen. 
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Complexere mogelijkheden. 
- De Bee-Bot begint niet altijd op start, maar gewoon vanaf waar hij gebleven was. 
- De Bee-Bot mag niet over de andere speelgoedtegels heen. 
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LES 5  
 
Leerdoel  
 
Terugtellen 
Identificatie getallen t/m 6 
Getal 0 
Strategie bepalen 
Vooruitdenken 
 
B e n o d ig d h e d e n 
 

- Bee-Bot 
- Tegels van les 5 (6 X pizza, 10 X leeg) 
- transparante mat 4 X 4 mapjes  
- Verhaal les 5                                              

 
 
 
V erh aal  
 
De avond breekt aan in het paleis-hotel. De kinderen zijn moe van het spelen met zoveel 
moois in de speelgoedkamer. Gelukkig kunnen ze elk moment aan tafel. De kinderen zijn 
benieuwd wat er op tafel komt in zo’n mooi hotel. Misschien hoort bij zo’n mooi hotel wel 
heel deftig eten. Spruitjes met biefstuk en puree? Of misschien vis met lastige graatjes, 
die alleen hele nette mensen lekker vinden.. De kinderen houden eigenlijk meer van 
patat, pannenkoeken of spaghetti. Eén van de kinderen hoopt op pizza, daarom doet hij 
een wens. Hij weet niet dat de kok van het hotel al de hele middag pizzadeeg heeft staan 
kneden. Hij was allang van plan om pizza aan de kinderen te serveren.  
Daar komt de eerste pizza al aan. Alle kinderen pakken een punt van de pizza. Hij is 
precies in zessen gesneden. Voor ieder kind is er precies een stuk. We beginnen met de 
hele pizza, maar het wordt steeds een stukje minder.   
 
K laarleg g en  
 

- Verdeel de plaatjes van de pizza over de mat zoals aangeven op het plaatje. 
 

O p d racht 
 
De eerste leerling begint op het plaatje met de complete pizza. Herhaal voor iedere 
leerling de volgende instructie: 
‘Jij eet nu een stuk pizza van dit plaatje op. Hoeveel stukjes hou je nog over?’  
‘Stuur de Bee-Bot naar dat plaatje.’ 
Als het niet lukt, probeert de leerling het nog eens. Andere leerlingen mogen helpen. 
 
 
 

1   0 

 2    

4   3 

 5   
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LES 6  
 
Leerdoel  
 
Terugtellen 
Strategie bepalen 
Vooruitdenken 
 
B e n o digdheden 
 

- Bee-Bot 
- Tegels van les 2  (6 plaatjes, 9 leeg, 1 start,  
- zie bijlage) 
- transparante mat 4 X 4 mapjes  
- Verhaal les 6 
- 6 kaartjes van les 2                                                 

 
 
V erh aal  
 
De eerste dag van het reisje zit erop. De kinderen hebben alvast de weg in het 
prinsheerlijke  hotel leren kennen. Ze hebben een lange wandeling in het wonderlijke bos 
gemaakt, met een heerlijke picknick als beloning. ’s Middags hebben ze zich vermaakt 
met de bergen speelgoed in de speelkamer. En als avondeten stond er verrukkelijke 
pizza op het menu. De kinderen hebben er hun buik mee vol gegeten. Iedereen is moe 
van deze eerste dag op reis. Ze willen maar wat graag genieten van het grote wolkenbed 
op hun hotelkamers. Als eerste gaat de leerling met sleutel 6 naar zijn kamer, daarna 
degene met sleutel 5. En wie is er daarna aan de beurt? 
 
 
 
K laarleg g en  
 

- Stop de 6 tegels van les 2 met daarop de hotelkamers, in willekeurig vakjes 
verspreid in de transparante mat. Of verdeel de tegels precies zoals in les 2. 

- Verdeel de 6 kaartjes (de sleutels), corresponderend met de mat-tegels over de 
leerlingen. Geef leerlingen dezelfde sleutel als in les 2. 

 
 
O p d rachten  
 
In les 2 hebben leerlingen deze oefening al een keer gedaan. Maar toen mocht de leerling 
met sleutel 1 als eerste. Nu begint de leerling met sleutel 6. Deze gaat als eerst naar zijn 
kamer. Lukt het niet, dan mag hij het opnieuw proberen. Andere leerlingen mogen 
helpen. Daarna is de leerling met sleutel 5 aan de beurt. Die gaat vanaf kamer 6 naar 
kamer 5. Lukt het niet in een keer, dan mag hij het opnieuw proberen. Andere leerlingen 
mogen helpen. Zo verder met de leerling van sleutel 4, enzovoort.  
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Differentiatie: De Bee-Bot mag wel over de andere kamers heen / De Bee-Bot moet om 
de andere kamers heen. 

 
 
  
 

  


