
 

 

Iedere zondag aan de slag met robots op de Robot Playground van 

RobotWise bij THERE Tech Lab in Amsterdam 
 

• Samenwerking tussen RobotWise en THERE Tech Lab biedt bezoekers de gelegenheid 

om zelf spelenderwijs de mogelijkheden van robots te ontdekken. 

• THERE is een educatief initiatief van JetBrains, een wereldwijde softwaregroep die 20 

jaar geleden is opgericht in Praag (Tsjechië) en kantoren telt in vijf landen, 

waaronder Nederland. Nu uitgebreid met THERE, een Tech Lab en Gallery in hartje 

Amsterdam. 

 

Amstelveen, 21 oktober 2020 - Onlangs is in Amsterdam THERE Tech Lab geopend: een 

interactieve technologie-expositie met veel aandacht voor robots. Per 25 oktober is RobotWise een 

vast onderdeel van deze expositie, met de Robot Playground die iedere zondag toegankelijk is. 

RobotWise is gespecialiseerd in talentontwikkeling en biedt interactieve les- en 

trainingsprogramma’s met sociale robots voor het onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp.  

 

Door deze bijzondere samenwerking kunnen bezoekers op een laagdrempelige manier 

kennismaken met de fascinerende wereld van robots. “Wij nodigen kinderen en volwassenen uit om 

de educatieve kant van technologie te ontdekken”, zegt Tamar Neter, CEO en oprichter van 

RobotWise. 
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Op de Robot Playground kunnen bezoekers verschillende educatieve robots 

uitproberen,  programmeren en aansturen. Er zijn robots die kunnen voetballen of die lijnen volgen 

die de deelnemers zelf tekenen. Daarnaast zijn er autonome drones die geprogrammeerd zijn om 

te vliegen zonder een controller. Verder kunnen bezoekers de werelden van AR (Augmented 

Reality) en VR (Virtual Reality) ervaren. 

 

“We hebben gekozen voor deze samenwerking omdat THERE een fantastische verzameling robots 

en technologie heeft, die bezoekers een unieke ervaring bieden. Daarnaast is de doelstelling van 

THERE educatie en dat is ook precies waar wij ons voor inzetten”, vervolgt Neter. “Wij willen jong 

en oud op een leuke, interactieve en leerzame manier kennis laten maken met de mogelijkheden 

van robots, waarbij we ze tegelijkertijd belangrijke sociale vaardigheden bijbrengen. Dat doen we 

inmiddels al ruim vier jaar op scholen en vanaf 25 oktober dus ook wekelijks bij THERE. Daarnaast 

bieden we interactieve workshops en trainingen voor organisaties en sinds kort óók een uniek 

professioneel ontwikkelingsprogramma, voor teams, met behulp van robots: ‘Me, My Team & 

Robot’ –teamontwikkeling, van zelfinzicht naar teamleiderschap. Ook onderzoeken we de 

mogelijkheden om voor onze bedrijfstak samen te werken met THERE.” 

 

“De Robot Playground van RobotWise is een perfecte aanvulling op onze Tech Lab en expositie”, 

zegt Yury Belyaev , Managing Director van JetBrains Expo B.V. “Het biedt de bezoeker de 

mogelijkheid om niet alleen met geavanceerde technologie aan het werk te gaan maar ook zelf te 

ontdekken hoe een robot werkt, wat je ermee kan doen en hoe je verschillende robots kunt 

programmeren. Dat zijn kennis en vaardigheden die steeds belangrijker worden en het is dan ook 

essentieel dat kinderen én volwassenen, daarmee kennis maken.” 

 

De interactieve technologie expositie THERE is geschikt voor bezoekers vanaf 8 jaar, de Robot 

Playground is geschikt voor alle leeftijden. 

 

Toegang tot de Robot Playground is inbegrepen in de ticketprijs voor THERE. Voor het aanschaffen 

van tickets en de actuele ticketprijzen kunnen bezoekers terecht op 

https://thefutureisthere.com/tickets (tot en met 7 jaar is de toegang gratis). 

Bij alle activiteiten bij THERE wordt rekening gehouden met de geldende coronaregels. 

Mede daarom is het vereist om vooraf online kaartjes te kopen voor een specifieke tijd.  

 

THERE is te vinden aan de Plantage Middenlaan 21 te Amsterdam (vlakbij ARTIS) en is geopend 

van 10:00 - 17:00 uur.  

 

Bezoek de website voor de openingsdagen. Kijk voor meer informatie op 

https://thefutureisthere.com/ of https://robotwise.nl/. 
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Noot voor de redactie: 

Wanneer iemand van de redactie n.a.v. dit bericht THERE en de Robot Playground wil bezoeken, 

neem dan contact op: tamar@robotwise.nl of 06-50929295.  

 

Contactpersonen voor de pers 

RobotWise, Tamar Neter, tamar@robotwise.nl / 06 509 29 295 

of 

MCS PR, Arnout Lansberg, arnout@mcspr.nl / 023 562 82 08 

 

 

 
 

Indien u niet langer persberichten en andere persinformatie van RobotWise wenst te ontvangen, stuur dan een 

e-mail aan info@mcspr.nl. 
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