
 

 

PERSBERICHT 
AMSTELVEEN, 21 DECEMBER 2022 

RobotWise lanceert op CES  
bekroond gamified learning met robots 
RobotWise wil door spelen en leren met behulp van echte robots de 'skills gap' 
op scholen en arbeidsmarkt aanpakken 

RobotWise, een ontwikkelaar van interactieve, gamified les- en trainingsprogramma's die 
gebruik maken van sociale educatieve robots, kondigt vandaag plannen aan om hun sociale 
robots en programma's te presenteren op CES 2023 in Las Vegas.  De pers kan tijdens CES 
2023 voor het eerst kennismaken met RobotWise in het Nederland Paviljoen in het Eureka Park 
in de Venetian Expo (stand 62100). Bekijk hier een korte video van RobotWise robots in actie. 

RobotWise is gericht op studenten, docenten en zakelijke professionals, en is gemaakt om hen te 
helpen verborgen talenten te ontdekken, samen te werken, nieuwe vaardigheden te leren, zelfreflectie 
en persoonlijke groei na te streven. De interactieve, gamified lessen en trainingsprogramma's van 
RobotWise zijn gestructureerd om op zichzelf staande, interactieve modules te zijn of geïntegreerd te 
worden in de eigen programma's van een organisatie. RobotWise programma's zijn succesvol ingezet 
bij meer dan 100 scholen en 50 bedrijven in heel Nederland, waaronder de Rabobank, Tembo Group, 
Visma Connect en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 

Skills gap 
Volgens een wereldwijde enquête van McKinsey van april 2021 over herscholing is het duidelijk dat 
het dringend noodzakelijk is de skills gap aan te pakken - en in alle sectoren is dat belangrijker dan 
ooit. De meeste respondenten zeggen dat het opbouwen van vaardigheden (meer dan het aannemen, 
contracteren of herplaatsen van werknemers) de beste manier is om de skills gap te dichten. De 
resultaten wijzen ook op een verschuiving in de belangrijkste te ontwikkelen vaardigheden, die 
meestal van sociale en emotionele aard zijn, zoals empathie, leiderschap en aanpassingsvermogen. 
Dit zijn slechts enkele van de vaardigheden die zijn geïntegreerd in de les- en trainingsprogramma's 
van RobotWise. 

"Wij geloven dat het onderwijssysteem en persoonlijke ontwikkeling in lijn moeten zijn met de snel 
veranderende maatschappij en digitale transformatie", aldus Tamar Neter, oprichter en CEO van 
RobotWise. "Door te leren door te spelen en sociale robots te programmeren laten we volwassenen 
zich weer kind voelen en stellen we jong en oud in staat om authentiek gedrag te tonen en hun 
verborgen talenten te ontdekken. Nieuwe dingen proberen staat centraal bij succes in het leven. Je 
moet fouten durven maken met een glimlach. Dat is de beste manier om vaardigheden te blijven 
ontwikkelen." 

Hoe RobotWise werkt 
RobotWise helpt kinderen en volwassenen persoonlijke talenten en interpersoonlijke relaties te 
ontwikkelen, door een verbinding te creëren tussen technische en zachte vaardigheden via games 
waarbij deelnemers worden aangemoedigd om samen te werken om robots te helpen taken te 
volbrengen. In de games worden veel verschillende vaardigheden gebruikt, waaronder creativiteit, 
probleemoplossend vermogen en computationeel denken. 

Aanpassingsvermogen is cruciaal voor groei en het gebruik van sociale robots kan dit doel eenvoudig 
en tastbaar maken. De ontdekking van iemands aanpassingsvermogen op een speelse manier zorgt 
ervoor dat deelnemers meer inzicht krijgen in hun kwaliteiten, uitdagingen, motivaties en zorgen. 
Teams krijgen opdrachten voor de robots en krijgen direct feedback over hun vorderingen. Door 
robots te programmeren, leren gebruikers experimenteren, werken ze met elkaar samen en laten ze 
hun creativiteit de vrije loop om oplossingen te bedenken. 

http://robotwise.nl/
https://www.ces.tech/
https://www.youtube.com/watch?v=fjaOpaGUbPk
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/building-workforce-skills-at-scale-to-thrive-during-and-after-the-covid-19-crisis


 

Klik hier om voor of tijdens CES, 5 - 8 januari 2023, een afspraak te maken met RobotWise en 
RobotWise in actie te zien. RobotWise is geïnteresseerd in ontmoetingen met pers, potentiële 
investeerders en potentiële partners gericht op gamification of aanbieders van gamified learning die 
kunnen helpen de les- en trainingsprogramma's van RobotWise online te verspreiden.   
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Voor meer informatie over dit persbericht neem contact op met Tamar Neter, CEO RobotWise. Email: 
tamar@robotwise.nl, mobiel: 06-50929295. Bekijk ook de website of de perskit. Hier kun je ook foto's, 
logo's en de one pager en factsheet over RobotWise downloaden.  

 

Over RobotWise 
RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve, gamified les- en trainingsprogramma's met behulp van 
sociale educatieve robots voor alle onderwijsniveaus, bedrijven en jeugdzorginstellingen. De 
organisatie streeft naar talentontwikkeling, met robots als hulpmiddel, gericht op de ontwikkeling van 
sociale (meta)cognitieve vaardigheden. Kijk voor meer informatie op www.robotwise.nl. 
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