
Van 's werelds meest toonaangevende bedrijf op het  
gebied van collaboratieve robots.

Wij trainen nu de ingenieurs van morgen 
Fabrikanten hebben Industrie 4.0 omarmd, een wereld van machine learning, 
slimme fabrieken en samenwerking tussen mens en machine. En in het hele land 
leren studenten op voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit hoe ze de 
toekomst kunnen vormgeven met het onderwijsprogramma van Universal Robots. 
Door de zeer grote behoefte aan meer vaardigheden in de moderne industrie en 
een steeds groter budget dat beschikbaar is voor de ontwikkeling van personeel 
dat met robots werkt, is de Education Kit het perfecte startpunt om docenten te 
helpen om hun studenten voor te bereiden op een ontwikkelende loopbaan in 
Industrie 4.0.

Na voltooiing van de cursus Educational Robotics Training – Core, ontvangt een 

Volledige ondersteuning in de klas
De Education Kit van Universal Robots bevat het volledige curriculum, UR-robot,
hardware- en softwarepakket en onbeperkt aantal licenties. Voor onderwijsinstel-

-
gramma's, hardware- en softwarepakket voor ondersteuning in de klas.

Zie achterzijde voor meer info over het pakket en het curriculum.

Een succesvolle carrière in 
robotica voor Industrie 4.0 
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Universal Robots Education Kit:

Naast het curriculum met een onbeperkt aantal licenties,  
omvat het educatieve pakket: 
1  Elk type UR-Robot

2  UR Academy Hardware Set:
A  Twee (2) transportbanden, encoder, vier sensoren en een I/O-simulatiebox
B  Tien (10) 3D-geprinte trainingselementen voor oefeningen
C  Eén (1) 3D-geprint dubbel TCP
D  Zes (6) 3D-geprinte werkitems (niet afgebeeld)

Educational robotics training – core curriculum
Het curriculum bestaat uit een mix van hands-on ervaring en klassikale 
lessen compleet met toesten vooraf en achteraf, dat wordt bijgehouden 
via de Universal Robots Learning Management Software (LMS).  

Het curriculum bestaat uit 11 eenheden:
1. Volledige e-learning 7. Programmeren
2. Veiligheid 8. Palletiseren
3. Inleiding robotica 9. Functies / vlakken
4. De wereld van robotica 10. Veiligheidsinstellingen
5. Aan de slag 11. Eindexamen
6. Werkzaamheden en beweging 

 
Een volledig geïnte-
greerd programma

Volgens marktonderzoeks-
bureau MarketsAndMar-
kets zal de onderwijs-
markt voor robotica in de 
komende vijf jaar bijna 
verdrievoudigen: van de 
huidige $ 1,3 miljard tot $ 
3,1 miljard. Met de komst 
van Industrie 4.0, waarin 
automatisering, autonome 
communicatie en slimme 
technologie een dominan-
tere plaats innemen, is 
het moment aangebroken 
om medewerkers voor te 
bereiden op een toekomst 
met onbegrensde moge-
lijkheden.

Nu is het
moment

Bezoek
www.gibas.nl  
om een gesprek of  
demonstratie te plannen.
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* Grijper-set niet inbegrepen

C 3D-geprint 
dubbel TCP

Educational Robotics Training – Core


