
Met BYOR  (Build Your Own Robot) kunnen leerlingen vanaf zeven jaar oud gemakkelijk een eigen 
bouwwerk upgraden tot interactieve robot, apparaat of kunstobject. De elektronische onderdelen 
van de kit kunnen makkelijk op elkaar worden aangesloten en reageren dan direct. Ze zijn 
ontworpen om met splitpennen of schroeven te worden vastgezet op karton, hout of dunwandig 
plastic. De onderdelen zijn telkens herbruikbaar voor nieuwe creaties. Het brein van de creatie 
kan ook gemakkelijk worden geprogrammeerd. Zo kan het gedrag van je creatie helemaal worden 
afgestemd. Met BYOR ga je op de meest toegankelijke manier, creatief aan de slag met elektronica.

www.BYOR.nl
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Tijdens de workshops met BYOR wordt de ontwerpcyclus 
gevolgd om zo een diepgaande leerervaring te bieden. 
Afhankelijk van de tijdsduur gaan de deelnemers zelf nadenken 
over hun doelgroep, de context waarin hun ontwerp wordt 
gebruikt, de randvoorwaarden van hun ontwerp, etc. Er wordt 
gebrainstormd en er worden ontwerpschetsen gemaakt. De 
prototypes die ze bouwen worden door hun medeleerlingen 
beoordeeld en in sommige gevallen echt getest met de 
doelgroep. Aan het einde van de cyclus worden het ontwerp 
en de testresultaten gepresenteerd aan de rest van de groep.

Prijzen voor de workshop zijn afhankelijk van de doelgroep, locatie, duur en het aantal deelnemer 
van de workshops. De workshops van BYOR zijn ideaal als studiedag activiteit, om docenten zelf de 
vele voordelen van technologie te laten ervaren en er hun eigen draai aan te laten geven. Ook kan 
de workshop worden ingezet voor leerlingen. De workshop kan worden gegeven met een tijdsduur 
tussen 45 minuten en 2,5 uur. Ook kunnen er meerdere workshops worden gegeven als lessenreeks. 
Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Design Thinking

Door de opzet tijdens de workshop worden de 21st century 
skills gestimuleerd. Zo werken deelnemers bijvoorbeeld 
altijd in groepjes, communiceren de groepjes onderling over 
hun vooruitgang en geven ze elkaar feedback. Ook wordt 
gestimuleerd om creaties op sociale media te delen, om zo 
de effecten daarvan te ondervinden.

21st century skills

Workshops

Opzet en prijzen
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BYOR-workshops zijn toepasbaar voor verschillende doelgroepen zoals leerlingen op PO, leerlingen op VO, 
docenten en werknemers. Doordat het product veelzijdig inzetbaar is, kan er diepgang worden gecreëerd 
door middel van de verschillende thema’s, zoals de 21st century skills, ontwerpend leren, programmeren of 
hergebruik. Er kan ook een reeks workshops worden gegeven door het BYOR-team.



De Basic BYOR-kit bevat alles om direct aan de slag te gaan met het bouwen van robots/apparaten/
interactieve kunstobjecten. In de Basic kit zitten naast alle essentiële onderdelen twee input-
onderdelen (afstand- en geluid-sensors) en twee output-onderdelen (motor en lampje). 
Met de onderdelen in deze kit kun je onder meer een kamerbeveiliger, een hagelslagdispenser, een 
interactieve armband en een dansende robot maken (zie de website voor voorbeelden). Je kunt 
natuurlijk ook een zelfbedachte creatie bouwen! 
De Basic kit is verkrijgbaar via www.byor.nl voor € 69,95.

De schoolkit bevat 6 input en 6 output onderdelen, een sterkere 
powerbank, plastic sjablonen om mee te knutselen en komt in een stevige 
plastic verpakking. De (20+) toegevoegde lessen zorgen voor de ideale 
start met ontwerpend leren met BYOR.  De School-kit wordt geleverd in 
een hard-plastic opberg-kist voor praktische toepassing. 
De School kit is verkrijgbaar via www.byor.nl voor € 199,-.

Basic Kit

In de Starter kit zitten naast alle essentiële onderdelen 
vier input-onderdelen (draaiknop en afstand-, licht en 
geluid-sensors) en vier output-onderdelen (stappenmotor, 
servomotor, buzzer en lampje). 
Met de onderdelen in deze kit kun je dus nog meer bouwen 
dan met de Basic kit en ontdek je nog meer verschillende 
onderdelen. 
De Basic kit is verkrijgbaar via www.byor.nl voor € 99,95.

Starter kit

School kit

Producten
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Met de producten van BYOR bent u helemaal klaar om met leerlingen aan de slag te gaan met 
het ontdekken van elektronica, bouwen van interactieve apparaten en programmeren.  Bij de 
school kit zitten verschillende vormen van ondersteuning tijdens de les (digibord ondersteuning, 
leswijzers etc.). In elke kit zitten alle essentiële onderdelen om aan de slag te kunnen met BYOR 
(incl. de oplaadbare batterij (powerbank) en splitpennen). Alle onderdelen zijn telkens opnieuw in 
te bouwen en ook los verkrijgbaar via www.byor.nl.


