
TECH ENMEDIA

Techvrouw
metmissie in
het onderwijs
Een technische achtergrond
heeft zeniet, en ervaring inhet
onderwijs evenmin. Toch is de
40-jarigeTamarNeter hardbezig
uit te groeien tot een invloedrijke
vrouw inde techwereldmethaar
bedrijf RobotWise, dat school-
kinderende ‘soft skills vande toe-
komst’wil bijbrengen. ‘Ikbener-
vanovertuigddat kinderenal op
debasisschool vertrouwdmoeten
rakenmet slimmemachines.
Tenslotteworden zedaar later
door omringd.’
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T E C H E N M E D I A

Technische
leekwordt
rijzende ster
onderde
techvrouwen
Zelf deed ze geen technische opleiding, maar
ze wil dat kinderen die al op de basisschool
krijgen. Met dat doel richtte Tamar Neter een
robotleerbedrijf op, dat opvalt tot in de VS.

D
euitnodigingkwamuit het niets,
zegt TamarNeter.DeAmerikaanse
ambassade inDenHaag vroeg
of zenaar deVSwildekomen.Re-
searchhaduitgewezendat ze een
invloedrijke vrouw is indeNeder-

landse gemeenschap, bekend vannominaties
voor techprijzen eneen lange lijst lezingen.

Zewashelemaal geknipt voor eenofficieel
programma,waarin vijftig techvrouwenuit de
helewereldpratenoverwetenschap, techno-
logie,wiskunde, programmerenenhet belang
daarvan voor eennieuwegeneratie scholieren.
Neter (40) trekt nudrieweken ronddoordeVS,
vandeoost- naar dewestkust.

SOFT SKILLS
Ookhaarbedrijf RobotWise komtogenschijn-
lijk uit het niets.Het staat niet opde radarbij
durfinvesteerders en isniet opgenomen in
Crunchbase, de volledigste database voor start-
ups. Ze kon zich eraanonttrekkendoordat ze
noggeengeldnodighad. ‘Totnu toe’, zegt ze er
nadrukkelijk bij. Twee jaar geledenbegon zehet
bedrijfmet eigenmiddelen. Inhet eerste jaar
werdhet alwinstgevend.Nu staat opschaling
voordedeur.

RobotWise is eenonderwijsbedrijfmet een
missie: voorkomendatmensenwerklooswor-
dendoordat ze schrikken vannieuwe technolo-
gie. Zeventien trainers, onderwie vijftien vrou-
wen, geven cursussenover robots, computers,

hoe zewerkenenhoe je ze
kuntprogrammeren.De
oefenrobots rijden rondop
basis- enmiddelbare scho-
len,maar ookbinnenbedrij-
ven. Tijdens vakanties zijn er
speciale kampen voor kinde-
rendiehun technischeknobbel
willenontdekken.

Demissie begonuit frustratie. Er ont-
brak iets aande lesstof op school, zegtNeter.
‘Mijnkinderenwordenniet voorbereid opeen
wereldwaarin technologie een sleutelrol speelt.
Ikhebgeenachtergrond inhet onderwijs en
ookniet inde technologie,maar ikbenervan
overtuigddat kinderenal opdebasisschool ver-
trouwdmoeten rakenmet slimmemachines.
Tenslotteworden zedaar later door omringd.’

Het gaatniet alleenomcoderen,maar ook
omeenmanier van leren: zelf ontdekkenhoe
ietswerkt, oplossingen zoeken, samenwerken.
Zenoemtdat de soft skills vande toekomst.

Neternamontslagbij TrafficBuilders, een
bureau voor onlinemarketing, enkocht robots
en tablets.Daarmeeontwikkelde ze eenwerk-
wijze omkinderen tijdensde les, spelenderwijs,
een robot te lerenprogrammeren.

RIGIDE LESMETHODES
‘Dat bleek een vergissing’, erkent zenu. ‘De les-
methodesop school zijn te rigideomzomaar
een cursus in te vlechten.Maar ikhadal geïn-
vesteerd enmijnbaanopgezegd; ikmoest ver-
der.Daaromben ik geswitchtnaarnaschoolse
cursussenen vakantiekampen.’

Ookdat bleekniet gemakkelijk.Demeeste
scholenhebbengeengeld voor extra cursussen.
Althans, niet voor een tarief dat dekostendekt.
Maardat lost zenuopmet eengoedebron van
inkomsten: lezingenenworkshopsbij bedrij-
ven.Rabobank is eengrote klant vanRobot-
Wise.De afdelingAmstel &Vecht stelt lokale
bankgebouwenbeschikbaar voorde vakantie-
kampen. ‘Dankzij zulke klantenkan ikmijn
cursussen voor eeneducatief tarief aanbieden

“
‘Kinderenwordenniet
voorbereidopeenwereld
waarin technologie een
sleutelrol speelt’
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bij scholen’, vertelt ze.Onnodig te zeggendat
educatief een eufemisme is voor lager.

Totnu toekregen ruim11.000kindereneen
cursus,maar voordekomendedrie jaar ligt de
lat flinkhoger:Neterwil 30%vanalle kinderen
opeenNederlandsebasisschool kunnenbedie-
nen.Dat komtneer op zo’n 375.000kinderen.

De relatiemetRabobankontstond tijdensde
landelijke lerarenstaking vandit voorjaar, zegt
AnneDoeser. Zij leidt dedigitale innovatie bij
de afdelinghr vandebank. ‘Toende stakingen
werdenaangekondigd, organiseerdenwij een
speciale dag voor kinderen vanonze collega’s.
RobotWise kwamze lerenhoe je een robot pro-
grammeert. Erwaren ruimveertig kinderen,
maar ookhunouders lagenopdegrondmet

de robots te spelen. Toenbeslotenweook
zoiets te doenopeen leiderschapsevent

voormanagers. Vervolgenswerd
RobotWise ingehuurddoor lokale
afdelingen.’

AANPASSINGSVERMOGEN
Wat ze zo sterk vindt aanhet
concept, zegtDoeser, is de
tastbaarheid. ‘Iedereenheeft
het altijdmaar over de “future
ofwork”, alsof de robotise-
ringpasover vijf jaar plaats-
vindt.Dat blijft veel te vaag.
Tamarmethaar robotsmaakt
het klein en concreet. Je kunt
núbeginnenen je kunthet
zelf leren.’

Zeheeftminder opmetde
missie tegenwerkloosheid.
‘Dat speeltmij te sterk inop
deangst voor technologie. Ik
weet simpelwegniet of digi-
talisering tot grotewerkloos-
heid zal leiden. Er zijn zoveel
verschillende inzichten.De
kracht vanRobotWise vind ik
juist dat hetmensen laat gelo-
ven inhun vermogen zich aan te
passen.’
BasisschoolCrayenester in

Heemstede tast diep indebui-
del omkinderenuit alle groepen
te lerenprogrammeren: ruim
€15.000 voor een cursusjaar. ‘Eerst
de leraren’, zegt directeurMarlies
vanderRijst, ‘dandekinderen, en
later deouders.’ Ze spelenmet kleine
robotsdie over een vel papier rijden.

Metdikke stiften tekenen ze lijnen
ophet papier, die de robots lezenals

instructies.
Ookbij het AmsterdamseHLZ, een scholen-

gemeenschap voorhavo en vwo, is het enthou-
siasmegroot. ‘Wijwillende skills voor de21ste
eeuwontwikkelen’, zegt rectorWilfredVlakveld.
‘Voor ons gaat dat omnieuwemedia, in alle
aspecten.Opditmoment lopenkinderenmet
iPadsdoorde school, omfilmsop tenemen.
Later volgen coderenen robots programme-
ren. Voor onzedocenten is dematerie ook
nieuw.Daaromkrijgenwij gastdocenten
vanRobotWise, diewekoppelenaan vijf
of zes eigendocenten. Zogroeit denieu-
wekennis onze school in.’
Werkloosheid voorkomen, dat komt

hem iets te ‘zwaar’ over. ‘Wij zijn geen
beroepsopleiding. Bovendien verandert de
technologie te snel.Wij kunnenalleen een
denkwijzemeegeven. Eenkapstok,waar
later een jasje aanwordt gehangen.’

Tamar Neter wil kinderen voorbereiden
op een toekomstmet robots.
FOTO: PETERBOERVOORHETFD
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“
‘Wemoetenkinderen ver-
trouwdmakenmet slimme
machines,want zeworden
daar later door omringd’
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