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pline-overstijgende ontwerpmethodes 
van systems engineering.

Mechatronische systemen laten iets 
gecontroleerd bewegen en vindt je 
overal terug: van de CD-speler en het 
ABS van auto’s tot productiemachines 
en robots. Een robot is dus een speci-
fiek voorbeeld van een mechatronisch 
systeem en wordt in dit document, 
conform Holland Robotics [1], gede-
finieerd als een systeem dat functio-
neert in een ongestructureerde omge-
ving, dat fysiek meet én handelt en dat 
gebruik maakt van (een zekere mate 

Toen in 1969 Tetsuro Mori de term 
Mechatronica voor het eerst gebruik-
te, omvatte de term mechatronica al-
leen de combinatie van MECHAnica 
en elekTRONICA. Mechatronica is te-
genwoordig de combinatie van werk-
tuigbouwkunde, elektronica, bestu-
ringstheorie en computerwetenschap 
tijdens het systematische ontwerppro-
ces van producten en productieproces-
sen. Het is de overlap van de klassieke 
disciplines als werktuigbouwkunde, 
elektronica, informatie- en communi-
catietechnologie en regeltechniek. Het 
kenmerkt zich met name door de disci-

1 Inleiding
 Robots in de krant
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van) kunstmatige intelligentie. Me-
chatronica en robotica lijken synonie-
men, maar Mechatronica omvat meer, 
vandaar dat zowel de dagopleiding, 
de deeltijdopleiding als het lectoraat 
de naam Mechatronica draagt [2].

Tegenwoordig gaan de ontwikkeling 
in robotica zeer snel. Een verhaal over 
robots gaat echter ook direct gepaard 
met de maatschappelijke discussie 
over hun wenselijkheid, hun soci-
ale en persoonlijke impact. Vandaar 
dat deze lectorale rede begint met 
een historische beschouwing (hfst. 
2). Deze beschouwing is ingestoken 
vanuit zowel de maatschappelijke, 
technische als persoonlijke kant. Dit 
hoofdstuk geeft een inleiding in het 
ontstaan van Twente als hightech re-
gio, de relatie tussen innovatie en 
arbeidsplaatsen en de noodzakelijke 
scholing. Het gaat echter ook over de 
toenemende globalisering, de onrust 
rondom robotisering en de kracht die 
juist in Oost-Nederland1 aanwezig is 
om volop gebruik te maken van de ro-
botiseringsrevolutie. 

De beschouwing eindigt in het hier 
en nu met een korte state-of-the-art 
(hfst. 3), waarin wordt ingegaan op 
de achterliggende drijvende kracht 

van deze robotiseringsrevolutie. Van 
daaruit wordt een gezamenlijke en 
integrale toekomstvisie geschetst: 
‘Robotize your Future’ (hfst. 4). In dit 
hoofdstuk leest u over de belangrijk-
ste onderzoekslijnen, de strategie van 
het lectoraat, maar ook over de rol die 
Overheid, Ondernemers, Onderwijs en 
Onderzoek hebben om onze toekomst 
zinnig te robotiseren. Het gaat over 
technische uitdagingen en onderzoek, 
inspiratie en zelfredzaamheid, een le-
ven lang leren, van concept tot proto-
type en producten en natuurlijk over 
de kansen en de mogelijkheden die 
robotisering ons biedt.

In het laatste hoofdstuk wordt de 
conclusie getrokken over de invulling 
van de rol van de genoemde vier O’s. 
Conform de filosofie van Covy; ‘begin 
met het einddoel voor ogen’ [3] zal 
het hoofdstuk met name ingaan op 
de doelen die het lectoraat zichzelf 
stelt (hfst. 5). In dit hoofdstuk wordt 
een oproep gedaan om gezamenlijk, 
regionaal op te trekken in de wereld-
wijde competitie van bedrijven en we-
tenschap. Hierbij gebruiken we onze 
onderlinge verschillen als kracht in 
plaats van als voer voor discussie. Een 
oproep die reeds is geconcretiseerd 
met de oprichting van TValley.

1  In de filosofie van de auteur is alles (fractaal) schaalbaar. Van schoolpleinruzies tot interna-

tionale conflicten, van het Twentse earpel (Rijssen) tot tuffel (De Lutte), van regio Twente tot 

Oost-Nederland tot West-Europa afhankelijk van de context. Waar hier dus Twente wordt ge-

noemd, lees dan net zo goed Achterhoek, Oost Nederland of de Euregio in Europese context.
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De Filosofie van het lectoraat Mechatronica
LEGO, in 1934 opgericht door dhr. Ole Kirk Christiansen, laat zich in het latijn 
vertalen als “ik zet in elkaar”. Het modulaire bouwspeelgoed was enorm geliefd 
in de jaren 80, ook bij de huidige lector. Waar zijn zus op kleur huisje-boompje-
beestjes bouwde, ontwikkelde de kleine lector-in-spé nachtenlang samen met zijn 
neefje vele miniatuur-spaceshuttles en fantasievliegtuigen. Eens, zo spelend voor 
het raam, bedacht de kleine jongen iets voor de auto die op vakantie steeds kapot 
ging: 'later word ik professor, dan vind ik iets uit en dan koop ik voor jullie een 
sportwagen'. Hoe opmerkelijk dat 30 jaar later Saxion de Lego Studio adopteert 
voor techniekontwikkeling in het PABO-onderwijs, de Mechatronica opleiding 
LEGO mindstorms inzet bij de 1e jaars vakken en de heilige graal in mechatronica 
tegenwoordig is om modulaire subsystemen, de bouwblokken, te ontwikkelen. 
Gecombineerd met het schrijven van je eigen bouwhandleidingen via de Systems 
Engineering ontwerpmethodes is het zelfstandig kunnen bouwen van professi-
onele robots dan ook nabij. De missie van het lectoraat luidt dan ook: “where 
systems engineering and modular robotics result into innovations”.

”where systems

engineering and

modular robotics

result into

innovations”.
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2.1  1e Industriële 
revolutie (1750-1850): 
de mechanisatie

Met de intrede van de industriële revo-
lutie startend in Engeland rond 1750 
veranderde ons maatschappelijk leven 
voorgoed. Door de uitvinding van de 
stoommachine (Watt, 1750) was de 
mensheid in staat om van handenar-
beid over te schakelen naar machina-
le productie. In diezelfde tijd bracht 
de Franse Revolutie (1789-1799) de 
burgers meer zeggenschap en tege-
lijk de eerste grote verbetering van de 
infrastructuur (wegen als Oldenzaal-
Hengelo, Oldenzaal-Denekamp).

In Nederland kwam de industriële re-
volutie pas goed tot zijn recht door Ko-
ning Willem I (1815). Hij was een echte 
ondernemer. Als koning investeerde 
hij flink in nieuwe technologie: stoom-
machinefabrieken (1817), de stoom-
boot (1820), de stoomlocomotief 
(1835), de Nederlandse Handel Maat-
schappij (1824), maar ook de (spoor-)
wegen en kanalen. Hij bracht Neder-
land de 1e industrialisatie en in 10 jaar 
tijd vertwintigvoudigde zijn kapitaal. 
Het grootse Nederland van de Gouden 
Eeuw, met de VOC als eerste multinati-
onal, was echter wel veranderd in een 
klein, politiek volgend, maar handel-
drijvend land. De unieke Nederlandse 
cultuur: niet-hiërarchisch, maar ver-
bindend en innovatief in combinatie 

2 Beschouwing
 Mechatronica in de 4e industriele revolutie

met een sterke handelsgeest is (nog 
steeds) de kracht van Nederland in de 
internationale competitie.

Rond 1830 kwam, door de afsplitsing 
van België, de Nederlandse textielpro-
ductie in gevaar. Met ondersteuning 
van Koning Willem I werden toen de 
textielproductiebedrijven in Twente 
neergezet: Ten Cate, Gelderman, Blij-
denstein, Van Heek, Scholten en Jan-
nink. Ook de machinefabrieken zoals 
Dikkers en Stork stammen uit die 
tijd. Tegelijkertijd (1866) werd door 
een 15-tal Enschedese fabrikanten de 
Fabrieksschool opgericht om te zor-
gen voor de noodzakelijke scholing. 
Kortom: de textielproductie verhuisde 
naar Twente en Twente veranderde 
daarmee voorgoed. 

Grote fabrieken werden gevestigd in 
de verschraalde landbouwgemeen-
schappen. Landbouwers veranderden 
in productiemedewerkers. Rijke onder-
nemersfamilies investeerden in ma-
chinale productie en brachten Twente 
zo veel moois: van de huidige (histori-
sche) fabriekspanden (1830), de kana-
len (1845), het Hengelose tuindorp ’t 
Lansink, de spoorlijnen (1824-1888), 
het vliegveld (1929) tot en met de 
prachtige villa’s (o.a. Egheria, De Lut-
te, 1928) in groene natuurgebieden; 
Twentse hightech in het toeristisch 
aantrekkelijke coulissenlandschap. 
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Vele families als Stork, Dikkers en Gel-
derman gingen op zeer nette wijze met 
hun personeel om en richtten voor hen 
scholen, zwembaden, verenigingen, 
woonwijken, en dergelijke op. Sommi-
gen veroorzaakten echter ongewenste 
veranderingen. Menselijke uitbuiting 
ontstond soms in de fabrieken en de 
verdeling van kapitaal groeide scheef. 
In 1811 ontstond in Engeland kort na 
de uitvinding van de stoommachine al 
de opstand der Ludieten. Zij waren van 
mening dat de techniek van de stoom-
machine hun banen vernietigde en 
derhalve vernielden zij de machines. 
200 jaar later zijn er nog steeds men-
sen die de mening van de Ludieten zijn 
aangedaan en die het liefst terug wil-
len naar vroegere tijden. Echter: waar 
mensen en dieren evolueren (Darwin, 
1859), zo evolueren ook de producten 

(Eger, 2018) en zelfs robots (Verhoe-
ven, 2017). ‘De enige constante in het 
leven is de verandering’. Waarom wor-
den we dan zo onrustig van de huidige 
robotiseringsslag? Is die zoveel anders 
dan de mechanisering van vroeger? Is 
het niet gewoon een kwestie van: on-
bekend maakt onbemind?

De eerder genoemde ongelijke kapi-
taalverdeling is niet het gevolg van de 
techniek, maar wel van de ongelijke 
toegang hiertoe. De vorm van de tech-
niek is daarbij niet van belang: digitaal 
(Facebook, Google), militair (atoomwa-
pens VS & N.Korea). Ongelijke toegang 
tot techniek veroorzaakt per definitie 
een verschil. In de natuurkunde veroor-
zaken verschillen (sterke gradiënten) 
grote stromingen. Denk hierbij aan 
wind ten gevolge van het drukverschil 
of elektrische stroom ten gevolge van 
het voltage verschil. Het lijkt voor de 
mens als onderdeel van de natuur net 
zo te werken. Economisch sterke gra-
diënten (VS - Mexico) zorgen voor een 
economische vluchtelingenstroom. 
Politiek sterke gradiënten (Berlijnse 
muur) brengen een beweging van po-
litieke vluchtelingen op gang. De soci-
aal-politieke onrust rondom het vraag-
stuk: ‘verdringen de robots de mens?’ 
kan dan ook beter worden vervangen 
door de centrale maatschappelijke on-
derzoeksvraag (nr. 1): 

”Is de nieuwste (robot-)
technologie voor iedereen 
gelijk toegankelijk en 
zo niet, hoe kunnen we 
dat bevorderen?”
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De toegankelijkheid van robot-tech-
nologie kan vertaald worden naar bij-
voorbeeld de beschikbaarheid van ma-
teriaal, gebruikersvriendelijkheid en 
toegang tot benodigde kennis. Met het 
unieke concept van de RoboTechLi-
brary willen we robot-technologie voor 
iedereen toegankelijk maken (hfst 4).

2.2  Elektriciteit resulteert 
in 2e industriële 
revolutie (1880-1970)

De tweede industriële revolutie vond 
plaats doordat de natuurkundige prin-
cipes van elektriciteit en magnetisme 
werden ontdekt en samengevat in 4 
vergelijkingen (Maxwell, 1865). De 
natuurkunde werd gecontroleerd in di-
verse technologieën van de lamp (Edi-
son, 1880), die leidde tot de oprichting 
van General Electric, het elektrisch net-
werk (Ohm, 1827) tot elektromotoren, 
dynamo’s (Faraday, 1821) en de wis-
selstroom (Tesla, 1894). Kortom: de 2e 
industriële revolutie: de elektrificatie.

Hierdoor veranderde de werkomge-
ving in de fabriek sterk. De lawaaiige 
stoommachines met een vaste aan-
drijfas dwars door de fabriek heen om 
het hele machinepark van (draaiende) 
energiebeweging te voorzien werden 
vervangen door lokale verplaatsbare 
machines die de benodigde energie 
putten uit het elektriciteitsnetwerk. 
Deze revolutie leverde veel nieuwe 
arbeidsplaatsen op in grote bedrijven 
als Heemaf (elektrische treinen), Ha-
zemeyer (schakelkasten en elektrici-
teitsnetwerk) en Smit. Ook ontstonden 
de nog bestaande bedrijven als Eaton 

(Holec, 1963) in Hengelo, de Veluwse 
Machine Industrie (VMI, 1945) in Epe, 
de Twentse Kabel Fabriek (TKH, 1930) 
in Haaksbergen en de Nederlandsche 
Apparatenfabriek (NEDAP) in Groenlo 
(1929).

Vervoer en transport veranderden 
mee. De stoomtreinen werden ver-
vangen door elektrische tramlijnen, 
opgezet door De NV Twentsche Elec-
trische Tramweg Maatschappij (TET), 
later via Oostnet opgegaan in het hui-
dige Connexxion. Ook zijn de eerste 
elektrische auto’s van die tijd (1850) 
en waren volgens de Kampioen van 
1898 “hét vervoersmiddel van de toe-
komst”!

De elektrificatie bracht mogelijkhe-
den om de fabrieken flexibeler in te 
richten, zoals de Vredestein Fabriek 
(Enschede, 1946). Ook nu weer ver-
zorgden de fabrieken de noodzake-
lijke scholing grotendeels zelf met Fa-
brieksscholen, zoals de Textielschool 
(1909) en de hogere Textielschool (de 
HTexS) in 1918. In 1945 kwam daar-
bij de Hogere Technische School, die 
later met diverse andere hogescholen 
fuseerde tot de Hogeschool Enschede 
(1989) en sinds het samengaan met 
IJsselland (2011) als Saxion Hoge-
school door het leven gaat. 

Twente ontwikkelde zich als dé regio 
van de machinebouw en maakindus-
trie. Een ontwikkeling die op 1 decem-
ber 1961 extra werd bekrachtigd door 
de vestiging van de derde Technische 
Hogeschool in Nederland (TH), met 
een unieke campus op het landgoed 
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Drienerloo in Enschede, sinds 1986 de 
Universiteit Twente geheten. 

Enschede werd als vestigingsplaats 
verkozen boven Alkmaar en Deven-
ter, vanwege de aanwezigheid van de 
sterke maakindustrie (textiel, metaal, 
elektrotechniek, chemie), de noodza-
kelijke vernieuwing hiervan en de fer-
me lobby door diezelfde industrie én 
overheden. Het heeft geresulteerd in 
het huidige stevige netwerk van ken-
nisinstellingen en bedrijven die door 
continue innovatie arbeidsplaatsen 
creëeren. In de figuur is de geografi-
sche verspreiding van de technische 
banen weergegeven.

Twente, van oorsprong met veel ar-
beidsplaatsen in landbouw (nu nog 
maar 3%) en bouw (maar 7%), staat 
daardoor nu zeer sterk in industrie 
& techniek (18%), zorg (16%) en re-
tail/groothandel (21%). In figuur hier-
naast is per regio het percentage van 

de industriële banen weergegeven. 
Door de grootschalig introductie van 
de textielnijverheid door koning Wil-
lem I en de textielfamilies, de actieve 
bedrijfsmatige scholing en de grote 
deelname aan de 2e industriële revo-
lutie is Twente uitgegroeid tot de hui-
dige hightech regio. De aanpak uit het 
verleden, om met grote industriëlen 
samen te werken, is een beproefd suc-
ces. Een succes we in de industriële 
revolutie willen doorzetten onder de 
naam TVAlley.

2.3   3e Industriële 
revolutie (1970-200): 
de automatisering

De 2e wereldoorlog dwong vele onder-
zoekers en ingenieurs tot defensie-
gerelateerde innovaties, waarvan de 
belangrijkste misschien wel de eerste 
‘computer’ was.

De Duitsers ontwikkelde de Enigma, 
een elektromechanische codeerma-
chine waarmee ze beveiligd konden 
communiceren met het oorlogsfront. 
De Engelsman Alan Thuring kraakte 
desondanks de code ten gevolge met 
de decodeermachine ‘de Bombe’. Thu-
ring beschreef de theoretische grond-
slag voor een computer: De Universal 
Turing Machine, een machine waarop 
een algoritme kan draaien dat een 
probleem kan oplossen. De in die-
zelfde oorlog ontwikkelde Colossus 
en ENIAC worden gezien als de eerste 
computers die daaraan voldeden.

De uitvinding van de transistor (1947) 
maakte het mogelijk om de compu-
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ters kleiner te maken. Bij Texas In-
struments maakte Kilbu in 1958 met 
behulp van transistors het eerste Inte-
gratec Circuit (IC) waarop de Central 
Processing Unit (CPU) is gebaseerd 
(1971). In 1965 deed de mede-oprich-
ter van de chipfabrikant Intel Compa-
ny, Gordon Moore, de observatie dat 
elke 18 maanden een verdubbeling 
van de hoeveelheid transistors per 
chip-oppervlak plaatsvond; verdubbe-
ling op verdubbeling op verdubbeling. 
Dat betekent een exponentiele groei. 
Een versnelling van de groei! Deze 
observatie is later gaan leven als een 
wet; de Wet van Moore, weergegeven 
in de figuur. De Wet van Moore bracht 
verstrekkende gevolgen met zich mee 
en openbaarde zich als de 3e industri-
ele revolutie; de automatisering.

Binnen Nederland heeft de regio Eind-
hoven hier volop van geprofiteerd. In 
Eindhoven vestigde zich Gerard en 
Anton Philips (1891). Ook zij start-
ten in 1928 hun eigen opleiding om 
hun machinefabriek draaiende te hou-
den, stichtten wijken als Philipsdorp, 
de Philipsbibliotheek en natuurlijk de 
Philips Sport Vereniging (PSV). Gerard 
was voornamelijk in onderzoek geïn-
teresseerd en legde ook de basis voor 
Philips NatLab (nu de High Tech Cam-
pus). Uit de Philips NatLab kraamka-
mer is het bedrijf(-scluster) ontstaan 
dat momenteel leidend is in de 3e 
industriele revolutie en de Wet van 
Moore nog steeds uitdraagt: ASML. 

Op dit moment is ASML dé technische 
motor van de Nederlandse econo-
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mie. Veel kleine en grotere bedrijven 
als VDL, Norma, maar ook startups 
als DEMCON danken hun (eerste) be-
staansrecht aan ASML. ASML en voor-
malige Philips-dochter NXP zijn samen 
nu 4 keer zoveel meer waard dan hun 
originele moederbedrijf Philips. De 
3e industriële revolutie wordt dus nu 
gestuwd door de Nederlandse techno-
logie ten gevolge van een duidelijke 
keuze voor onderzoek!

Twente speelt hierin een ondersteu-
nende rol, maar heeft in de machine-
bouw wel volop gebruik gemaakt van 
een andere belangrijke industriële 
component van deze 3e industriële re-
volutie: de Progammable Logic Con-
troller (PLC, 1960). Waar voorheen de 
aansturing van een machine mecha-
nisch of elektrisch vastgelegd was in 
het ontwerp, kon nu de aansturing 

door herprogrammering van de PLC 
worden aangepast, terwijl de machine 
nog steeds stond opgesteld bij de fa-
brikant. De PLC verzorgt de (real-time) 
aansturing van de productiemachines, 
met een flexibele programmeerschil 
eromheen. Ondanks het belang van 
de PLC voor onze machinebouw, heeft 
Twente dit keer de échte grote kans, 
zoals tijdens de 1e en 2e industriële 
revolutie gemist. In de geest van de 
huidige 4e industriële revolutie, pro-
actief denkend in termen van kansen 
(ondernemers) in plaats van bedreigin-
gen (Ludieten) stellen we ons dan ook 
de tweede onderzoeksvraag (nr. 2):

”Hoe kunnen we (als regio) 
de (robot-)technologie 
gebruiken als kans in plaats 
van als bedreiging?”
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(Inter-)nationale opleiding voor de regio
Een van de faciliteiten om de internationale competitie te winnen zijn goed opge-
leide nieuwe medewerkers. Onderzoek binnen de Saxion alumni toont [4] aan dat 
circa 75% in Overijssel/Gelderland gaat werken, waarvan zo’n 40% in Twente, 10% 
in Veluwe en 10% in Achterhoek. Helaas verlaat dus 25% de regio! Het percentage 
‘blijvers’ vanaf de Universiteit Twente is nog eens 2 keer zo laag te zijn. Het blijkt 
dat een gevoel van gebrek aan carrière-perspectief vaak de doorslag geeft van ver-
trek. Het R&D consortium TValley wil hierin verandering brengen door studenten 
direct in contact te brengen met het innovatieve bedrijfsleven. Daarnaast brengt 
het lectoraat Mechatronica brengt samen met het onderwijs de specialisatie rich-
tingen aan die nodig zijn voor het regionale bedrijfsleven (hfst 4.2).

Migratie stromen 
2009 Saxion Alumni
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2.4   4e industriele 
revolutie (2000 - nu): 
‘More than Moore’ 

De 4e industriële revolutie ontstond 
in Silicon Valley, een oude radartech-
nologie-baai van de Amerikaanse ma-
rine. William Shockley, mede-uitvinder 
van de transistor bij Bell Labs, wilde 
er een eigen transistorfabriek begin-
nen, omdat zijn grootmoeder daar 
woonde en verzorging nodig had. Het 
bedrijf mislukte, maar uit zijn bedrijf 
vertrokken acht werknemers (the trai-
torious eight). Zij stichtten Fairchild 
Semiconductor (1957), dat Integrated 
Circuits (ICs) ontwikkelde en produ-
ceerde. Samen met Hewlet en Packard 
(1939) en IBM (=International Business 
Machines, 1928) vormden zij de basis 
voor het Silicon Valley zoals we dat 
tegenwoordig kennen. Shockley was 
hoogleraar aan de Stanford University, 
waar een sterke innovatie- en startup-
stimulerende aanpak werd. Hierdoor 
ontstonden veel nieuwe bedrijven. 
Kenmerkend was de Homebrew Com-
puter Club waarin enthousiastelingen 

diverse computers en software in el-
kaar klusten wat resulteerde in Micro-
soft (Gates), Apple (Wozniak, Jobs), 
etc. De combinatie van techniek & 
open innovatie (gestimuleerd door 
de overheid) en een woongemeen-
schap bleek succesvol te zijn als in-
novatiemotor en bracht vele software 
bedrijven groot. Ingrediënten voor 
succes die wel ook willen creëren op 
het Ariensplein (hfst 4.2).

De 4e industriële revolutie wordt met 
name gedreven door de Personal 
Computer (IBM, 1981 & Apple Macin-
tosch (1984)) en het internet (1983). 
Net als in het verleden beperkt deze 
revolutie zich niet tot de industrie. 
Met de verbonden computers worden 
de financiële grootboeken vervangen 
(Blockchain), met het internet de brie-
venpost (e-mail) en later zelfs de te-
levisie (Netflix, Youtube), reisbureaus 
worden vervangen door websites als 
booking.com, etc. De digitale com-
ponent van 4e industriële revolutie 
(de ICT-revolutie) kenmerkt zich door 



extreme versnelling en opschaling. 
De ver-netwerking zorgt ervoor dat 
web-gebaseerde bedrijven (Markt-
plaats, Booking.com, Takeaway) ex-
treem hard kunnen groeien, omdat 
er nauwelijks hardware of menselijke 
opschalingskosten zijn: ‘zero margi-
nal costs of reproduction’. Het kost 
nauwelijks iets om het nogmaals te 
maken en te verkopen. Iets wat voor-
heen ondenkbaar was: de versnelling 
in versnelling. Omdat reproductie na-
genoeg niets kost, profiteert er dus 
ook geen toeleverend netwerk en blijft 
de groei van het aantal arbeidsplaat-

sen beperkt. Binnen de Smart Industry 
cirkel is daarom met name de binding 
met productietechnologie interessant. 
Deze drie met elkaar samenhangende 
technologische ontwikkelingen wor-
den in de binnenste cirkel weergeven: 
nieuwe productietechnologie (zoals 
robots), software (big data, deep le-
arning) en communicatietechnologie 
(5G, LoRa). Deze drie binnenste ring 
technologien veroorzaken vervolgens 
verschillende industrietransformaties. 

Van PC-privé naar RoboTech Library
Tijdens de 3e industriële revolutie werd in de dienstensector de Personal Compu-
ter geïntroduceerd. Omdat het te kostbaar was iedereen in werktijd training te 
geven werden via de belastingdienst PC- privé projecten opgestart. Via de werk-
gevers konden PCs goedkoop aangeschaft worden, ook bij huize Bekke. Waar 
de ambtenaar op een technische cursus over bits en bytes werd gestuurd, ging 
de zoon zelfstandig via learning-by-doing aan de slag. Nadat computerspelletjes 
niet meer interessant waren, werden programma’s in Basic geprogrammeerd en 
highscores gehackt door .txt files te editen. Op grote schaal raakten kinderen 
dus ervaren met PCs. De ervaringen van toen zijn de ingrediënten voor nu: de  
RoboTech Library. Robots moeten goedkoop en laagdrempelig toegankelijk 
worden gemaakt voor het publiek, van programmeerbare grasmaairobots, tot 
stofzuigrobots en opruimrobots. State-of-the-art robot-technologie die be-
schikbaar gesteld wordt via een RoboTech Library. Deze door het lectoraat ge-
ambieerde bibliotheek met robots en robotica-bouwblokken, moet de geïnteres-
seerde (persoon of MKB’er) in staat stellen zichzelf te scholen met input van de 
kennisinstellingen en bedrijven. Leren via ‘blended learning’ in de toepassing, 
het gebruik, de programmering of zelfs in het ontwikkelen van eigen ideeën. 
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‘But there is Moore!’. Parallel aan de 
miniaturisering van de transistor in 
de chipindustrie liep ook de miniatu-
risering van sensoren en actuatoren. 
De (productie)-technologieën uit de 
ene toepassing gaven weer mogelijk-
heden in de andere (en vice versa): 
Micro-nano-electronica, computerge-
heugens, display technologie, micro-
elecktronisch mechanische systems 
(MEMS). We komen daarmee aan bij de 
technische oorsprong van de huidige 
robotisering; het continue verkleinen 
en goedkoper worden van de elektro-
nische zintuigen (sensoren), ledema-
ten (actuatoren) en het brein (compu-
ter) van robots.

Door het ver-netwerken (internet) zijn 
de mogelijkheden nu ongekend. De 
computer hoeft namelijk niet meer fy-
siek bevestigd te zitten aan de senso-
ren en actuatoren en de robot neemt 
nog maar zelden de vorm aan van een 
mens (humanoïd). Door Chris Verhoe-
ven is ook wel de robot drie-eenheid 
gedefinieerd als: (physical) robots, 
connectiviteit (IoT), kunstmatige intel-
ligentie (Big data / deep learning). De 
opkomst van de robotiseringstechno-
logieën geven samen met de bijbeho-
rende gedigitaliseerde ver-netwerking 
ongebreidelde mogelijkheden: de 4e 

industriële revolutie.



Robots zijn gewoon dieren
We leven in een bijzondere tijd. De 
evolutie verandert radicaal. Er wordt 
voortaan nagedacht! Tot nu toe werd 
de evolutie richtingloos gedreven door 
toevalligheden. Met het ontstaan van 
de ingenieur verandert de evolutie in 
intelligent design. Uit dieren onstaan 
nieuwe dieren. Uit ingenieurs ontstaan 
nieuwe dieren: de Electroïden, met ef-
ficiente elektrische spieren, een ongee-
venaard snel zenuwstelsel en dankzij 
radio “morphic resonance [5]”. Ze delen 
razensnel kennis wereldwijd en onder-
houden een collectief geheugen via de 

Cloud. Omdat zij alles wat ooit gebeurd 
is als parate kennis beschikbaar heb-
ben zijn het excellente waarzeggers. 
Maar ze zullen niet perse “intelligent” 
zijn. Er zullen meer electroïde insecten 
zijn dan electoïde honden. De biodiver-
siteit onder de Electroïden wordt net 
zo groot als de huidige. Mensen wor-
den het zeker niet, want die zijn er al. 
Maar de relatie tussen mens en dier 
krijgt er een dimensie bij. Domesticatie 
wordt weer hèt woord.

Chris Verhoeven

23



24

De kunst is ervoor te zorgen dat de 
regio ook profiteert en niet enkel de 
bedrijfseigenaren van de startups uit 
de ICT-revolutie. Voor de regio biedt 
robotica deze mogelijkheid zowel bin-
nen de Smart Industry als daarbuiten. 
De ‘robots komen uit de fabriek’ en 
beïnvloeden ons dagelijks leven: denk 
aan grasmaairobots, stofzuigrobots, 
autonome auto’s. Van oudsher is de 
regio ervaren in het bouwen van com-
plexe systemen. Het netwerk van re-
gionale producenten en kennisinstel-
lingen is daar volledig op ingericht. 
De robotica biedt dus ervaren machi-
nebouwers een kans, zowel binnen de 
Smart Industry als daarbuiten. Voor 
de regio is investeren in robotica 
dus effectiever omdat de productie 
gebeurt in de keten en voor opscha-
ling dus meerdere partijen nodig zijn 
(en profiteren). 

Daarnaast beïnvloedt robotica onze 
werkgelegenheid; in Twente kan men 
denken aan HTSM in de bouw en de 
agrarische sector, retail en groot-
handels, logistieke bedrijven, de 
dienstverlening en de zorg. Circa 80 
% van alle huidige banen wordt beïn-
vloed door deze nieuwe technologie. 
Een kans en een noodzaak dus voor 
Twente uit te groeien tot koploper in 
de robotica. 

We moeten echter wel nu en gezamen-
lijk inzetten op de technologie van de 
toekomst. De tijd van praten is voor-
bij. Versnelling na versnelling vindt 
plaats, terwijl wij alleen maar praten 
of wachten op subsidietoekenningen. 
Er zijn al unieke groeibriljanten, die 

zich tussen het groene coulisseland-
schap bevinden. We moeten de(-ze) 
technologieleiders van de toekomst 
faciliteiten. Het is daarvoor ‘enkel’ 
nodig dat wij onze technische vaar-
digheden voor het ontwikkelen van 
hightech systemen combineren met 
domeinkennis. De ‘robots komen uit 
de fabriek’, toegepast in ons dagelijks 
leven. Op naar de volgende generatie 
Robotica-OEM-ers, waarvan de robots 
actief zijn in de menselijke vraagstuk-
ken als landbouw (‘Feed the World’), 
zorg (‘Health & Wellbeing’) en duur-
zame energievoorziening (‘Sustaina-
ble Energy’).

In de lijn met de maatschappelijke on-
derzoeksvraagstelling moeten we ons 
dan wel de technische onderzoeks-
vraagstelling (nr. 3) stellen: 

“Wat zijn de relevante
(robot-)technologieën waarin 
we als regio moeten investeren 
en hoe kunnen we
deze technologieën
beschikbaar maken?”

In hoofdstuk 3 en 4 gaan we in op 
deze technologieën, maar om de 
maatschappelijke vraag te beant-
woorden moeten we deze technologie 
breed toegankelijk maken, voor grote 
bedrijven maar ook voor het MKB en 
de lokale uitvinder en robot-operator 
op de hoek, teneinde als regio een 
innovatie-voorsprong te nemen op de 
rest van de wereld.
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Werken in Twente 
Als afgestudeerde Technisch Natuur-
kundige aan de Rijksuniversiteit 
Groningen zocht de geboren Twen-
tenaar tijdens de internetcrisis (2001) 
naar werk in Oost-Nederland. Ondanks 
het feit dat Twente bekend stond als 
hightech regio was er geen overzicht 
waar de (vele kleine) tech-briljanten te 
vinden waren. Was dat langs de A1 in 
Rijssen, op de bedrijvenparken in Al-
melo, Hengelo of Enschede of toch ge-
woon in Oldenzaal of Denekamp? Een 
simpel lijstje op de website van Ken-
nispark Twente bracht enigszins licht 
in de duisternis, maar een volledig 
overzicht van het technische bedrijfs-
leven in Twente, ontbreekt voor de 
student tot op dit moment nog steeds.

Na een start als projectingenieur 
en -leider bij Oranjewoud (Deven-
ter) leidde zijn carrière hem via pro-
grammamanager R&D bij Vrede-
stein (Enschede) en een PhD aan de 
Universiteit Twente naar Saxion. Hij 
was betrokken bij de technologie-
standaardisatie bij Apollo en de eerste 
innovatie-testen op vliegveld Twenthe. 
Het, mede door Dirk Bekke gevormde, 
Tire-Road Consortium met meer dan 
12 projecten waaronder het Stil Veilig 
Wegverkeer project leidden tot diverse 
innovaties, waaronder nieuwe bandge-
luidsreductie-technieken, nieuw asfalt 
en zelfs de start-up 4Silence. 

Samenwerking op innovatie-vraag-
stukken brengt dus meer dan alleen 
onze eigen technologieontwikkeling 
en bedrijfsresultaten. Het leidt tot de 
instroom van nieuw talent en nieuwe 
innovaties binnen én buiten het be-
drijf. Omdat we binnen Twente niet 
EEN grote en duidelijke kartrekker 
hebben, missen we leiderschap. 

Het gezamenlijk neerzetten van Twen-
te als HighTech Systems and Materi-
als (HTSM-) regio via TValley of welk 
ander initiatief dan ook is hoognodig. 
Een samenwerking zoals TValley met 
een integrale R&D roadmap brengt 
ons als regio dus veel meer dan dat 
we nu kunnen voorzien. TValley als 
grootschalig innovatiecluster, ge-
stoeld op de oude leest, maar bezig 
met de nieuwste technologie, moet 
zorgen voor versterking aan de ach-
terzijde van de bedrijven en als inno-
vatiemotor voor de toekomst. U bent 
allen van harte uitgenodigd om deel te 
nemen, maar bedenk daarbij wel: Wie 
niet kan delen, kan ook niet verme-
nigvuldigen! 
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bouw, zorg, veiligheid, inspectie & 
onderhoud. Robots zullen, net als de 
industriële productiesystemen, een 
cruciale rol spelen in het verbeteren 
van de levenskwaliteit. De robotise-
ringstechnologie is in een stroomver-
snelling terechtgekomen, zoals blijkt 
uit technologie-blok van autonome 
navigatie. Tijdens de Darpa Grand 
Challenge in 2004 lukt het nog geen 
enkele universiteit om hun voertui-
gen autonoom te laten rijden. In 2005 
haalden er al een paar de eindstreep 
200 km verderop; in 2010 parkeerde 
Google al een auto en sinds 2014 rij-
den er Tesla’s rond met de Enhanced 
Autopilot-functie om onder menselijke 
supervisie zelfstandig te rijden.

De wet van Moore laat de rekenkracht 
van computers (=hersenen) enorm 
groeien en daarmee ook de kunstma-
tige intelligentie (=denken en geheu-
gen) die we als mens via algoritmes 
(=beschreven denkprocessen) in de 
computer kunnen stoppen. Continu 
blijven we ons verbazen over deze 
kunstmatige intelligentie en ‘verliest’ 
een menselijke vaardigheid het van 
die van een gespecialiseerde compu-
ter. De analytische vaardigheden van 
schaakgrootmeester Kasparov ‘verlo-
ren’ het in 1997 van de Deep Blue su-
percomputer algoritmes van IBM. De 
associatieve vaardigheden van Rutter 
en Jennings ‘verloren’ het in 2011 van 

Robots behoren op dit moment tot de 
meest intrigerende innovaties van de 
mechatronische systemen [6]. Zoals 
in het voorgaande hoofdstuk duidelijk 
werd, zijn robots tijdens de industri-
ele automatisering voornamelijk ge-
bruikt in de industrie voor repeterende 
taken. Deze robots hebben de kwali-
teit en kwantiteit van het product en 
het productieproces aanzienlijk verbe-
terd. Hun toepassing bleef echter in 
de goed gecontroleerde fabrieksom-
geving. Tegenwoordig komen de ro-
bots uit deze fabrieksomgeving, om 
werkzaamheden uit te voeren zonder 
de mens.
 
De techniek voor deze mobiele on-
bemande robots kennen we reeds 
van de ruimtevaart oa NASA’s Mars 
Rover (2003). Mobiel verwijst hierbij 
naar alle vormen van verplaatsen zo-
als rijden, springen, wandelen, zwem-
men en vliegen. De term "onbemand" 
definieert de afwezigheid van een 
on-board bestuurder. Onbemande 
robotsystemen omvatten daarnaast 
alle gradaties van autonomie. Recen-
te voorbeelden zijn de zelfvliegende 
drones van DJI, de Roomba stofzuiger 
van iRobot of de grasmaairobots van 
Gardena.

Robots worden ook op professionele 
schaal steeds meer ingezet op maat-
schappelijke vraagstukken als land-

3 State-of-the-art
 Drijvende krachten achter de robotica



30

de Watson supercomputer algoritmes 
van IBM tijdens het tv-spel Jeopardy. 
Het mooie is dat de tegenwoordige 
‘free chess’ toernooien aantonen dat 
wanneer er een effectieve mens & ma-
chine samenwerking is, de resultaten 
beter zijn dan de som der delen. Het is 
de beste van beide werelden die wint; 
effectieve samenwerking blijkt belang-
rijker dan de individuele prestaties.

De mens-machine interactie (Human 
Machine Interface) is dan ook con-
tinu aan ontwikkeling onderhevig en 
vormt een belangrijke voorwaarde 
voor het effectief samenwerken tus-
sen mens en machine. Het duurde 
even voordat de grafische gebrui-
kersinterface van Macintosh werd 
verslagen door zijn eigen ontwikke-
laar met de touch-interface van de 
iPhone, maar tegenwoordig herkent 
Siri onze stemcommando’s door 
verwerkingsprocessen zowel op de 
lokale computer als in de cloud. Vir-
tual Reality (VR) en Augmented Re-
ality (AR) zoals de Hololens geven de 
mens de mogelijkheid om zich elders 
te begeven dan in de omgeving van 
de robot (telepresence). We ontwik-
kelen technieken die het samen met 
haptische feedback mogelijk maken 
dat de opererend arts of drone-piloot 
zich in een ander continent bevindt 
dan de patiënt of de interacterende 
vliegmachine [ [7]. Reproductie van 
het binaurale menselijke horen ver-
betert de menselijke beleving van 
deze kunstmatige omgevingen [8] en 
in combinatie met elektronische neu-
zen lijkt een volledige reproductie 
van de robotomgeving nabij. 

Human-Machine Interface
Om Innovaties te ontwikkelen en 
op een kosten effectieve manier te 
produceren gebruikt Benchmark de 
nieuwste technologieën en processen. 
Mixed reality en Cobots gaan hieraan 
een boost geven. In de toekomst com-
municeren we niet meer alleen maar 
via touchscreens met onze productie-
machines en devices, maar werken we 
er mee samen en gebruiken we spraak 
en gebaren om ermee te communice-
ren. Machine collaboration vraagt om 
een heel andere soort user experience 
design en gebruik van technologie 
dan we tot nog toe gewend zijn. Beha-
vioral design, spraak herkenning en 
gesture design vragen om een ander 
denken. Binnen Benchmark hebben 
we de kennis, tools en platvormen om 
smart machines integraal te ontwikke-
len. Machines waarbij we combinaties 
van onze verschillende technologie 
platvormen gebruiken zoals o.a. opti-
cal recognition, IoT, embedded linux 
platforms, edge processing, multi 
sensors, precision elektromechani-
ca en mixed reality. Smart machines 
die uiteindelijk onze wereld helpen 
veiliger, schoner, gezonder, zuiniger 
en aantrekkelijker maken.



De voortgang in de systeemintegra-
tie wordt zichtbaar tijdens de wereld-
wijde technologie wedstrijden, zoals 
bijvoorbeeld de mens-lijkende robots 
(humanoids), die het tijdens de Darpa 
challenge tegen elkaar opnemen door 
het besturen van een auto, het openen 
van deuren, het afstuiten van kleppen, 
e.d. Hier blijkt echter de moravec pa-
radox uit 1980 onverbiddelijk: “bere-
deneringen op hoog niveau vereisen 
weinig rekenkracht, maar laag-niveau 
sensorimotorische vaardigheden ver-
gen enorme rekenkracht”. Kort ge-
zegd: “moeilijk is makkelijk en mak-
kelijk is moeilijk”, wat blijkt uit het feit 
dat een kind makkelijker leert lopen 
dan een robot. De angst dat huma-
noids onze banen overnemen, lijkt dus 
ongegrond voor de monteur, tuinman, 
schilder, enzovoort. Echter: beroepen 
met beredeneringen op hoog niveau 
(zoals ingenieurs, artsen, juristen, 
boekhoudkundigen) kunnen dus zwa-
re concurrentie ofwel hulp verwachten 
van kunstmatige intelligentie. Routi-
nematig werk (cognitief of manueel) 
zal veranderen en we kunnen daar zelf 
ons voordeel mee doen, zoals we dat 
altijd al deden sinds het gebruik van 
technieken als stenen bijlen [9].

Robotmanipulatoren nemen ook een 
steeds belangrijkere rol in de pro-
ductie. In 2004 lanceerde Kuka de 
LBR iiwa die, uitgerust met kracht-/
moment sensoren, bij menselijke aan-
raking kon stoppen met bewegen. 
De doorontwikkeling vond plaats en 
zo kwam Universal Robotics in 2008 
met de UR5, Rethink Robotics met de 

Baxter robot (2012) en Fanuc in 2015 
met de CR-35. Deze robot-armen zijn 
uit hun kooi gekomen, omdat ze men-
selijke nabijheid detecteren. Daardoor 
kun je echt met deze armen samen-
werken en ontstaat een nieuwe mens-
machine productie systeem; collabo-
rative robots (cobots). Normen zoals 
ISO10218 en ISO15066 begeleiden 
deze ontwikkeling en nader onder-
zoek is en blijft hiervoor nodig.

Co-bots gaan gepaard met vele ande-
re sensoren, maar een belangrijke is 
tegenwoordig machine vision, waar-
mee bin-picking, pick-en-place acties 
kunnen worden uitgevoerd. Machine 
Vision systemen die tegenwoordig 
objecten 3D in kaart kunnen brengen 
via diverse optische technieken als bij-
voorbeeld time-of-flight. Het gebrui-
kersgemak wordt ook steeds belang-
rijker, zodat operators in staat zijn om 
zelfstandig robots te programmeren.

Naast camera’s zijn er legio andere sen-
soren, die robots via sensor fusie tech-
nieken inpasbaar maken in de men-
selijke omgeving. Een steeds breder 
worden aanbod aan van bijbehorende 
software scripts maakt het integreren 
van robotica systemen echter zeer ge-
compliceerd en tijdrovend OF men 
wordt gedwongen tot het kiezen van 
enkele leveranciers (vender lock-in).
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Cobots in production
Bronkhorst High-Tech ontwikkelt en 
produceert slimme, duurzame en 
klantspecifieke low-flow meetsyste-
men voor het verwerken van gassen, 
vloeistoffen en dampen. Bronkhorst le-
vert thermische en Coriolis massastro-
mingsmeters en -regelaars voor lage 
stroomsnelheden in talloze stijlen. 
Het gaat hierbij zowel om standaard-
instrumenten als op maat gemaakte 
instrumenten voor toepassingen in 
laboratoria, machines en industrie. De 
Coriolis massaflowmeters en de nieuw 
ontwikkelde ultrasone volumestroom-
meters hebben de kleinste fysieke af-
metingen en het laagste interne volu-
me. De instrumenten zijn ideaal voor 
snelle, herhaalde dosering.

De ontwikkeling en productie van 
deze high tech producten vindt plaats 
in Ruurlo. Vanwege de hoge mix, 
het lage volume, de hoge precisie 
en complexiteit vindt veel handmatig 
werk plaats. De productie wordt op 
allerlei manieren vernieuwd door de 
ogen van ‘een green field fabriek’. 
VR-technieken voor werkinstructies 
en collaborative robots (cobots) voor 
repeterende assemblage stappen. Bin-
nen het RoboTAO project met Saxion 
Mechatronica wordt onderzocht hoe 
een sub-assemblage met hoge variatie 
in aantallen en vorm gestapeld kan 
worden door een collaborative robot.
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Deze korte state-of-the-art, want het 
totale werkveld van de mens-techniek 
combinatie is veel te groot voor deze 
lectorale rede, is indicatief om aan te 
geven dat de technologische ontwik-
keling van robots in een versnelling 
zit. Deze versnelling vindt enerzijds 
zijn oorsprong in de Wet van Moore 
die de Integrated Circuits (IC’s) elke 
1,5 jaar verkleint. Met IC’s worden 
de typische signaalanalyse-functio-
naliteiten zoals analoog-naar-digitaal 
conversie, versterking, filtering, infor-
matieverwerking alsook communicatie 
met de buitenwereld georganiseerd. 
In de filosofie ‘moore than Moore’ [10] 
opgesteld zijn de sensoren verkleind 
tot micro-electromechanische sys-
temen (MEMS). Deze MEMS meten fy-
sieke, optische of chemische groothe-
den. Geïntegreerd op een chip levert 
de combinatie hiervan snellere en 
goedkopere sensoren en actuato-
ren, geschikt voor integratie in high-
tech mechatronische systemen [11].

In de figuur is te zien dat de toene-
mende multifunctionaliteit van de sen-
soren de complexiteit van de robots 
drijft. Wie dus in de robot-toekomst 
wil kijken, moet de sensortechnologie 
volgen. De integratie van Saxion lecto-
raten NanoBioInterface (sensor ontwik-
keling) en NanoPhysicInteface (sensor 
packaging) met Mechatronica biedt 
daarvoor enorme kansen. De MEMS en 
de IC revolutie zijn in combinatie met 
de digitalisering de drijvende kracht 
van de robotiseringsrevolutie, wat ons 
als mens-technologie systeem onge-
kende mogelijkheden geeft. We zul-
len onszelf als individu, maar ook als 

mensheid opnieuw moeten uitvinden; 
een ‘survival of the most adaptive’. We 
moeten actief zelf sturing geven aan 
deze robot-toekomst om er volop van 
te profiteren: ‘Robotize your Future’. 
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(1) het onderwijs en (2) de praktijk, 
waarbij men bijvoorbeeld wat betreft 
de techniek niet alleen aan de onder-
nemers, maar ook aan de afnemers 
kunt denken. Het lectoraat heeft een 
stimulerende en R&D-aanjagende rol 
voor het zowel het onderwijs als het 
ondernemerschap. De overheid treedt 
hierbij op als facilitator (bijv. de RAAK-
SIA subsidiegelden, creatie van de 
randvoorwaarden, vraagsteller of als 
launching customer).

Met het “convenant lectoren en ken-
niskringen in het hoger beroepson-
derwijs” is in oktober 2001 door het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen en de HBO-raad van 
de Vereniging van Hogescholen be-
sloten tot de oprichting van lectora-
ten op het HBO. Het lectoraat is de 
onderzoeksgroep op de hogeschool 
en heeft als doel kennisontwikke-
ling- en circulatie ten behoeve van 

4 Robotize your Future, de 4 O’s
 Onderzoek, Onderwijs, Ondernemen, Overheid

Onderzoeken

Onderwijzen Ondernemen

Overheden
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In de voorgaande hoofdstukken is in-
gegaan op hoe mechatronica en robo-
tica de wereld om ons heen verandert 
in de maatschappelijke-regionale con-
text, waarbij we onszelf de centrale 
maatschappelijke onderzoeksvraag 
stelden: ”Is de nieuwste robot-techno-
logie voor iedereen gelijk toegankelijk 
en Zo niet, hoe kunnen we dat bevor-
deren?”. Daarbij stelden we ons ook 
de sub-onderzoeksvraag: “Hoe kun-
nen we (als regio) de robot-technologie 
gebruiken als kans in plaats van als 
bedreiging?”. Tevens zijn we dieper 
ingegaan op de technieken en stelden 
daarbij de technische onderzoeks-
vraag: “Wat zijn de relevante robot-
technologieën waarin we als regio moe-
ten investeren en hoe kunnen we deze 
technologieën beschikbaar maken?”

In dit hoofdstuk zullen de onder-
zoeksvragen worden beantwoord 
middels de visie en de doelen die het 
lectoraat zichzelf stelt. We gaan er 
daarbij vanuit dat ‘Het enige constante 
in het universum is de verandering’en, 
in de geest van Darwin, dat ‘It is not 
the strongest of the species that will 
survive, but the one most responsive 
to change’.

Door beide uitgangspunten te com-
bineren met de leiderschapsprincipes 
van Stephan Covy [3] komen wij tot de 
conclusie dat we zélf pro-actief stu-
ring moeten geven aan de (onvermij-
delijke) robotisering van de toekomst; 
het komt niet door een ander, het ligt 
niet aan een ander, maar wij nemen 
zelf het initiatief: 

“Robotize your Future”

4.1  Onderzoek
Het onderzoek binnen lectoraten is 
(dus) per definitie vraaggestuurd en 
anders dan op de Universiteiten, waar 
een hard bevochten wetenschappelijke 
niche wordt gevonden. Het onderzoek 
op de universiteiten kenmerkt zich 
door diepgang. Het onderzoek op de 
hogescholen vertaalt deze wetenschap-
pelijke kennis naar nieuwe technolo-
gieën en innovaties voor het bedrijfs-
leven. Het lectoraat Mechatronica is in 
2012, direct na de oprichting van de 
opleiding Mechatronica opgericht en 
werd destijds voorgezeten door de lec-
tor ir. Rini Zwikker. De huidige lector 
is in 2016 aangetreden. Het lectoraat 
heeft in haar korte stormachtige be-
staan al vele resultaten bereikt op het 
gebied van onderzoek en onderwijs.

De studenten van Saxion komen in 
hoofdzaak in de regio aan het werk 
en juist daarom moet de specialisatie, 
afkomstig uit de onderzoeksgroepen, 
door de regio worden bepaald. De 
lector heeft kort na zijn aantreding 
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samen met founding father DEMCON 
op 1 september 2016 een Captains 
dinner georganiseerd. Doel daarvan 
was de oprichting van een Board of 
Industry die als doel heeft richting 
en invulling te geven aan het onder-
zoek. Alle aanwezige CEO’s waren 
enthousiast en spraken af (1) actief 
kennis te ontwikkelen d.m.v. het uit-
voeren van samenwerkingsprojecten 
en (2) actief kennis te delen over de 
projecten heen. Dit resulteerde in 
2018 in de (her-)oprichting van TVal-
ley. Door clustering van projecten zijn 
de programmalijnen van het lectoraat 
ontstaan. De vraaggestuurde onder-
zoekslijnen zijn door de gehanteerde 

werkwijze ook dynamisch van aard en 
luiden voor de komende jaren:
• Unmanned Robotic Systems
• Smart Industrial Systems
• Modular Robotics
• Systems Engineering

Saxion zelf heeft onderzoek gekana-
liseerd in de Living Technology on-
derzoeksagenda. Living Technology 
onderzoekt de maatschappelijke in-
bedding van de techniek. Het onder-
zoek binnen de mechatronica-pro-
jecten is technisch van aard, waarbij 
de maatschappelijke vraagstukken 
worden door andere lectoraten onder-
zocht. Het succes van nieuwe techno-
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logie wordt namelijk vaker bepaald 
dan door de ethische, sociale en wet-
telijke inpassing dan de technische 
of bedrijfsmatige kant. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de introductie van 
Google’s Hololens die op grootscha-
lig maatschappelijk verzet stuitte. 
Het omgekeerde gebeurt ook, waarbij 
Facebook ondanks overschrijding van 
ethisch-wettelijke grenzen toch nog 
steeds bedrijfsmatig succesvol is. 

Kenmerkend voor de gehanteerde 
Living Technology werkwijze is de 
integrale benadering. Deze benade-
ring wordt ook bij Space53 gebruikt. 
Space53, een samenwerkingsverband 
van het bedrijfsleven met gemeente 
Enschede, Provincie Overijssel, Saxion, 

UT, ROC en Brandweer Twente, Twente 
Safety & Security, houdt zich als ont-
wikkel-, test- en trainingscentrum inte-
graal bezig met Techniek (Technology 
Readiness Levels), business cases (Busi-
ness Readiness Levels) en ELS (Ethical, 
Legal, Social Readiness Levels). Saxion 
Mechatronica heeft namens Saxion 
hierin een leidende rol genomen door 
de oprichting en het voorzitterschap 
van de werkgroep Space53@Saxion 
waarbinnen de relevante lectoren zijn 
verenigd. Space53 toont goed aan hoe 
Saxion Living Technology integraal on-
derzoek uitvoert.
Hiermee is ook de relatie tussen me-
chatronica en de TValley-partners 
gelegd. Waar Space53 de synergie 
opzoekt in de integraliteit rondom un-

Technology
readiness

Els
readiness

(ethics, legal, social)

Business
readiness

IdeaIdea
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manned systems, zoekt TValley de sa-
menwerking in het technische domein 
van mechatronica en robotica. Daarbij 
concentreren TValley en het lectoraat 
zich op Technology Readiness Levels 
(TRL) 4-8.

Op alle vier onderzoekslijnen, geïniti-
eerd vanuit het regionale bedrijfsleven, 
werkt het lectoraat intensief samen met 

andere weergegeven netwerkorganisa-
ties. Concreet vindt de samenwerking 
plaats binnen de projecten met een 
gemiddelde doorlooptijd van 2 jaar, 

afhankelijk van de financieringsvorm. 
In de tabel is de directe projectmatige 
relatie weergegeven tussen de Saxion 
Living Technology onderzoekslijnen 
en de technische onderzoekslijnen van 
het lectoraat. Ook is de koppeling tus-
sen onderzoekslijn en de betreffende 
opleiding en minor weergegeven. De 
relatie met universiteiten en industry 
is vanuit het TRL figuur ook evident; 

waarbij ook de focus op praktisch 
technische realisatie versus onderzoe-
kende wetenschappelijke inzichten het 
verschil geeft in onderzoek.
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4.1.1.   Onderzoekslijn 
Unmanned robotic 
systems

Het lectoraat is in 2012 gestart met 
het onderzoek naar onbemande ro-
botische systemen middels het nati-
onale project Medical Robotics. Welke 
een jaar later uitgebreid werd met 
het Europese project R5COP. Binnen 
de projecten zijn modulaire robot 
bouwblokken ontwikkeld voor toepas-
singen als kijken (computer vision), 
rijden (autonome navigatie), grijpen 
(robotarmen, compliante grijpers 
en actuatoren). Op basis daarvan zijn 
modulaire mobiele manipulators ont-
wikkeld, ofwel opruimrobots. Ze zijn 
ontwikkeld door de synergetische in-
tegratie van vision-, manipulatie- en 
navigatiesubsystemen in verschillende 
varianten, die onafhankelijk van elkaar 
voor verschillende toepassingen kun-
nen worden gebruikt. De robots kun-
nen autonoom de omgeving verken-
nen met behulp van Simultaneous 
Localization and Mapping (SLAM)-
technieken targets identificeren, ver-
zamelen en op een gewenste lokatie 
plaatsen. De SaxBot-x80sv werkt in 
stand-alone modus (Medical Robots) 

of werkt samen met andere robots 
zoals de Amigo van de TUE (R5COP) 
[12], [13].

Het project Medical Robotics heeft 
de 2e prijs behaald op het RAAK-SIA 
congres 2017 en binnen R5COP werd 
de Saxion-TUE als enige succesvol 
gedemonstreerd [14]. Deze succes-
sen waren de drijvende kracht achter 
nieuwe projecten in het Smart Indus-
try domein zoals DI-Vision (machine 
vision for smart industry), SLAMming 
(inmeten van grote in aanbouw zijnde 
gebouwen), Mario (autonome voerro-
bot), RoboTAO (collaborative robots in 
productie). 

Het in 2016 gestarte project SLAM-
ming heeft bewezen dat de ontwik-
kelde SLAM technologie in combinatie 
met de eigen ontwikkelde sensor-fusie 
scripts in staat is tot het maken van 
grote (> 300 m2) omgevingskaarten 
met een nauwkeurigheid van 99,1%. 
De figuur toont een kaart op basis 
waarvan de robot het obstakelvrije 
pad plant en daarin beweegt, rekening 
houdend met dynamische objecten 
(=verplaatsende mensen).



43

In oktober 2017 is Abeje Y. Mersha 
aangesteld als associate lector Un-
manned Robotic Systems. Hij geeft lei-
ding aan innovatieve technologische 
ontwikkelingen in dit veld. De onder-
zoekslijn is vooral gericht op het ver-
snellen van innovaties op het gebied 
van onbemande robotsystemen die 
een positieve impact hebben op men-
senlevens.

Naast de zorg (Health & Wellbeing) 
behoort landbouw (Areas & Living) 
tot de belangrijkste toepassingsge-
bieden voor onbemande systemen. 
Agro Food Robots zorgen voor een 
effectiever landbouwgebruik (precisie-
landbouw). Het lectoraat heeft in 2013 
meegeholpen aan het eerste concept 
van de recent gelanceerde Asperge-
steekrobot van Cerescon, daarmee de 
valorisatiekracht aantonend van hoge-
school onderzoek. In datzelfde kader 
valt het project Trio-S in 2016 waarbij 
samen met Trioliet werd gewerkt aan 
het automatisch inmeten van kuilvoer. 
Ook het recent gestarte project Mario 
met Riwo Engineering heeft zijn toe-
passing in de veeteelt om een autono-
me mengvoerrobot te laten navigeren 
in de ongestructureerde binnen- en 
buitenomgeving.



De vliegende robots hebben letterlijk 
een vlucht met diverse projecten. Bin-
nen het project Autonome Landbouw 
heeft het lectoraat drone docking 
station ontwikkeld. Het dockingsta-
tion kan de drone’s batterij laden of 

vervangen terwijl tegelijkertijd de 
noodzakelijke vloeistof voor de ge-
wasbesproeiing wordt aangevuld. Het 
dockingstation is opvouwbaar en ge-
makkelijk te vervoeren [15]. 
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Intelligent robotconcept
Riwo Engineering is gespecialiseerd 
in industriële automatisering en be-
sturing in verschillende branches. De 
agrofood en tuinbouw behoren tot de 
topsectoren van de Nederlandse eco-
nomie. Er gelden extreme omgevings-
condities, daarvoor biedt Riwo modu-
laire herbruikbare automatisering, 
zodat robots autonoom opdrachten 
kunnen uitvoeren in dergelijke omge-
vingen.
 
Robots navigeren door gebruik te 
maken van slimme software en sen-
soren. Met apparatuur in de directe 
omgeving wordt draadloos gecom-
municeerd. Informatie wordt conti-
nue beschikbaar gesteld voor centrale 
monitoring, besturingsfunctionaliteit 

kan worden beïnvloed op basis van 
telemetrie en systemen zijn via het in-
ternet servicebaar.
 
Een voorbeeld van het besturings-
concept is een intelligente 24/7 voe-
dingsrobot die nauwkeurig autonome 
voedingsmissies kan uitvoeren in de 
uitdagende binnen- buiten-omgeving 
van het boerenbedrijf. Voermanage-
mentsoftware biedt uitgebreide in-
formatisering functionaliteit door 
centrale besturing en verwerking van 
procesgegevens. Voerrantsoenen kun-
nen voortdurend worden beïnvloed 
vanuit een gebruiksvriendelijke app 
en een moderne servicetool maakt re-
mote service kinderlijk eenvoudig via 
een veilige verbinding en toegang tot 
servicedocumenten.
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Momenteel worden dockingstations 
toegepast voor de drones. Op basis van 
deze technologie wordt gewerkt aan 
een autonome security-drone binnen 
in het NextLevel project met Space53, 
RJ Securities, Brandweer Twente, de 
Ambulance, de Veiligheidsregio Twen-
te en het TValley bedrijfsleven [13]. De 

De menselijke veiligheid wordt ook 
verbeterd met andere MegaDrone. De 
hoge payload drone kan een brancard 
dragen en zo mensen uit benarde situ-
aties redden zonder de piloten in ge-
vaar te brengen. Ook toepassingen als 
brand blussen en vrachtvervoer ligt 
binnen bereik van deze 300 kg dra-
gende drone. Dynamische effecten die 
vaak worden verwaarloosd in kleinere 
drones, kunnen bij megadrones signi-
ficant zijn. In deze projecten omvatten 
onze technologische ontwikkelingen 
precisie landing, optimale padplan-
ning en stabiele vlucht met hoge en 
variabele payloads.

drone die, na een melding, direct au-
tonoom naar de relevante GPS lokatie 
vliegt en ‘eyes-in-the-air’ levert, maakt 
de first responder inzet toegespitster 
en effectiever. Tevens levert deze toe-
passing nieuwe veiligheids- en beveili-
gingsconcepten op.
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Boessenkool MegaDrone
Machinefabriek Boessenkool is een 
machinefabriek annex apparaten-
bouwer in de breedste zin van het 
woord, van toeleverancier van samen-
gestelde, grote en/of complexe zeer 
nauwkeurige delen tot aan innovatieve 
productontwikkelaar in vele industrie-
takken werkzaam, van oil & gas, food, 
onderzoekscentra, logistiek, medisch, 
luchtvaart tot aan renewable energy 
en circulaire economie.
Voorbeelden zijn de elektrische au-
tonoom rijdende tractor, MultiTrac. 
Door zijn volledig electrische aandrij-
ving kan op het land het trekkerspoor 
worden verbreed zodat landbouw-
grond effectiever wordt gebruikt. In 
lijn met deze AgroFoodRobotisering 
hebben we de nieuwste innovatie ont-
wikkeld Drone4Emergency; een high 
payload drone die 150 kg kan dragen 
en mensen kan repatriëren uit bena-
derde situaties zonder als piloot zelf 
in gevaar te komen.

Boessenkool participeert in TValley, 
omdat wij sterk geloven in samen-
werking. De huidige producten en 
systemen zijn dermate complex dat 
je daarvoor onmogelijk alle expertise 
in je eigen onderneming kan hebben. 
Daarnaast is het economisch aantrek-
kelijk om samen te werken, zoals we 
dat bij TValley doen!



De eerste module van de snuffeldrone 
meet fijnstof in het 3D luchtruim en 
geeft daarmee inzicht in de versprei-
ding vanaf de bron. De tweede module 
is bedoeld om luchtsamples te nemen 
voor geuranalyses in het kader van de 
omgevingswet [10]. De technologische 
ontwikkelingen in al deze projecten 
omvatten sensortechnologie, docking 
station, robuuste communicatie en 
stabiele vlucht.
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Samen met DRONEXpert is ook ge-
werkt aan nieuwe meetmethodes ten 
behoeve van het milieu (snuffeldro-
nes in het project FAST), rookwolken 
(RPAS) en opsporing van drugslabs. De 
nieuwe concepten zijn bedoeld om de 
gebruikers in staat te stellen de nodige 
informatie te verkrijgen voor snelle ve-
rificatie en effectieve respons, zonder 
de mens verder in gevaar te brengen 
voor het verkrijgen van die informatie. 

Drone systems 
integrator DRONEXpert
Robor Electronics BV, opgericht in 
1997 te Bentelo, richt zich op de ont-
wikkeling van elektronica. Gespecia-
liseerd in GSM en GPS toepassingen 
is Robor bekent van producten als 
de GSM geboortemelder voor mer-
ries en verschillende Track and Trace 
volg- en alarm systemen. Sinds 2011 
ligt met de merknaam DRONExpert 
de focus op industriële toepassingen 
en sensoren voor drone’s. Met name 
voor de first-responders zoals Brand-
weer, Politie en KNRM is real-time 
detectie van belang, waarvoor Robor 
dan ook diverse innovatie sensoren en 
interfaces voor real-time analyse en 
detectie heeft ontwikkeld, zoals: Auto 
detectie vermiste personen en/of 
drenkelingen, Realtime gas-sensing, 
analyse gevaarlijke stoffen bij brand, 
multi en hyperspectrale sensoren 

voor precisie landbouw, Ongevallen 
analyse, Preventieve bosbranddetec-
tie en in kaart brengen, drone met 
onderwater-camera, biologische be-
strijdingsdrone in de landbouw, dro-
nes voor de Explosieven Opruimings 
Dienst, Cable-copter drone welke ge-
voed wordt door kabel voor mobiele 
inspectie toepassingen, Thermische 
sensoren voor indoor toepassingen, 
UAS Traffic Management systemen.
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In de toekomst komt er steeds meer 
vraag naar onbemande lucht-, grond-, 
onderwater- en ruimterobots vanuit 
de verschillende toepassingsgebieden. 
Elke combinatie levert zijn eigen com-
plexe (living technology) vraagstukken 
op. De activiteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling die wor-
den uitgevoerd om deze complexe uit-
dagingen aan te gaan, zijn onder meer:
•  Platforms: lichtgewicht en sterke 

platforms met verschillende vormen, 
mobiliteitsmechanismen en afmetin-
gen, slimme batterijen, actuatoren 
en sensoren.

•  Autonome navigatie: navigatie in 
onbekende, ongestructureerde, com-
plexe binnen- en buitenomgeving, 
robuust, nauwkeurig en computatio-
neel licht, gelijktijdige lokalisatie- en 
mappingtechnieken, milieupercep-
ties, robuuste en optimale low-level 
controllers.

•  Missie-modules en missie-autono-
mie: modulaire missiespecifieke mo-
dules zoals robotarmen, camera's en 
andere sensoren, docking station-
technologie om de onbemande ro-
bots aan te vullen met energie, la-
ding en gereedschap.

•  Communicatie: robuuste, veilige 
communicatie over lange afstand en 
laag energieverbruik (protocollen en 
bijbehorende hardware).

•  Meerdere agents: meerdere homo-
gene en heterogene robots die sa-
menwerken of tegelijkertijd werken.

•  Human Machine-interface: intuïtieve 
en robuuste interface (visueel, hap-
tisch, geluid, reuk) om de missie van 
de onbemande robot zelf te regelen 
en/of te controleren.

Voor de komende jaren zullen de on-
derzoeksactiviteiten van Unmanned 
Robotic Systems zich concentreren op

1. Toepassingsgebied
•  Agriculture: gewasbespuiting, fyto-

sanitaire inspectie, landbouw opti-
male productkwaliteitscontrole

•  Noodhulp: brandbestrijding, bewa-
king

•  Energie: inspectie en onderhoud van 
windturbines, zonnepanelen en pe-
trochemische installaties

•  Constructie: inspectie en onderhoud 
van gebouwen en grote infrastructu-
ren

•  Gezondheidszorg: assistentie bij 
thuiszorg, bewaking van de lucht-
kwaliteit

2. Technologieontwikkeling
•  Robuuste en nauwkeurige 3D SLAM 

in binnen- en buitenomgeving
•  Optimale en obstakelvrije padplan-

ning en navigatie in extreme weers-
omstandigheden

•  Heterogene multi-agent gebaseerde 
coöperatieve en autonome 3D-navi-
gatie

•  Robuuste & precisie-landing en mul-
tipurpose-dockingstation

•  Robuust stabiele interactiecontrol-
lers met aanzienlijke belastingen en 
intrinsiek stabiele manipulators

•  Stabiel luchtvervoor grote variabel 
payload

•  Modulaire, robuuste en herconfi-
gureerbare software- en hardware-
architectuur

•  Vision-gebaseerde doel-identificatie, 
lokalisatie en onderwatermanipulatie
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3. Onderwijs
•  Robotics en Vision Minor
•  Aerial Robotics Master Class
•  Minor Robotics and Automation
•  Applied Unmanned Robotics (MSc)

4. Spin-offs
•  Herconfigureerbare en modulaire 

lucht- en grondrobots (voornamelijk 
voor noodhulp (situational aware-
ness, inspectie))

•  Coöperatieve homogene / hetero-
gene autonome robots (primair voor 
landbouwsector en inspectie onbe-
kend / onbereikbaar en / of gevaar-
lijke gebieden)

•  Personal Assistant Robot voor oude-
ren (voor beweging en het uitvoeren 
van dagelijkse taken)

•  Aerial Manipulators (voor interac-
tieve inspectie en transport van ma-
terialen)

•  Logistiek (voor het transporteren 
van productie / onderdelen in een 
kleine / middelgrote / grote be-
drijfsverdieping)

•  Dijkinspecteur en zeebodemmapper 
(voor het inspecteren van dijken en 
het in kaart brengen van zeebodems 
(kan onderwaterrobot omvatten))

4.1.2  Onderzoekslijn: 
Smart industrial 
systems

Producten worden steeds complexer, 
maar zijn ten gevolge van de innova-
tieversnelling ook steeds sneller verou-
derd; denk aan de snelle opeenvolging 
van SmartPhones. De productieseries 
worden daarmee ook steeds kleiner. 
De maakindustrie zelf, maar ook de 
machinebouw worden in grotere mate 
geconfronteerd met dit probleem; 
hoge productmix, kleinere series. De 
productie moet daarom steeds flexibe-
ler worden (flexible manufacturing) 
en vraagt om herconfigureerbare pro-
ductiesystemen. Tegelijkertijd is de 
digitale versnelling de drijvende kracht 
achter de 4e industriële revolutie, in Ne-
derland Smart Industry genoemd [16]. 
We bevinden ons daarmee op het kan-
telpunt, want (pas) dit jaar zijn er meer 
Ethernet nodes, dan veldbussen nodes 
geïnstalleerd in de industrie. Daarmee 
zijn hogere datasnelheden mogelijk, 
betere integratie tussen fabriekinstal-
laties en IT/IoT-systemen (zoals pre-
dictive maintenance databases).
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Flexible, smart production 
platform for high-mix 
products
De markt vraagt om slimme, flexibele 
productie: een zelfvoorzienend pro-
ductieproces dat communiceert met 
bovenliggende systemen en van daar-
uit direct kan worden beïnvloed. IMS 
ontwerpt en bouwt dergelijke slimme 
productielijnen voor hoge volumes 
en een hoge productmix, waarin 
meerdere processtappen zijn geauto-
matiseerd. De machines moeten zelf 
tooling kunnen wisselen, om kunnen 
gaan met verschillende producttypen 
en de kwaliteit moet gewaarborgd wor-
den. Hierin moet de aansturing van de 
productielijn kunnen communiceren 
met alle middelen in de lijn, waarin ook 
de machinerouting zich automatisch 
aanpast aan planningswensen en ver-
anderingen in de productie. Een onder-
deel waar specialist VIRO voor is inge-
schakeld en op succesvolle wijze met 
hun Smart Industrial Machinery (SIM) 
toolkit uitvoering aan heeft gegeven. 
SIM is een bibliotheek van software 

bouwstenen die generieke functiona-
liteit beschikbaar stellen, waardoor je 
de machine en het totale productiesys-
teem beter kunt benutten. 

Op afstand worden (stilstaande) ma-
chines uitgelezen, zodat de monteur 
voorbereid op pad kan; je eigen pro-
ductiesysteem kennend (of soms ook 
niet) probeer je met behulp van Big 

Data (regressie) analyses te voorspel-
len wanneer onderhoud nodig is (pre-
dictive maintenance) en via CAD/
CAM koppelingen wordt de omzet-
ting van tekeningen naar machine aan-



Steel Factory of the Future
Met “Multi system integration” is Voort-
man Steel Machinery in staat om een 
complete state-of-the art staal fabriek 
in te richten die vanaf een bouwteke-
ning een eindproduct realiseert met de 
inzet van een minimum aantal ervaren 
operators. Dit lukt door de combinatie 
verschillende technieken: 3D virtual 
reality wordt gebruikt voorafgaand 
aan de levering van een productie lijn 
om te bepalen wat de beste opstelling 
is voor de gewenste productie. Met si-
mulatie programma’s wordt de beste 
product nesting en productie volgorde 
bepaald om afval te minimaliseren en 
doorloop tijd te verkorten. Volledig 
automatische CNC machines verwer-
ken de producten autonoom vanaf de 
tekening. De IoT-ready machines zijn 
onderling verbonden om de efficiën-
tie te verhogen. De 8-assige robot 
voorzien van een plasma snij toorts 
snijden automatisch de half-fabricaten 
van elke willekeurige. De moderne 
4-robotarmige las machine, com-
plementeert de flexibiliteit, verhoogd 
de fabrieksefficiëntie en de verbeterd 
nauwkeurigheid van het eind product.
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sturingen gereduceerd, 3D (additive) 
printen van diverse materialen maakt 
rapid prototyping mogelijk. Kortom: 
de industrie is volop in beweging. De 
onderzoekslijn Smart Industrial Sys-
tems concentreert zich met name op 
de productiemachines en robots.

Oost-Nederland heeft een goede uit-
gangspositie voor de transitie naar 
Smart Industry met een sterk HTSM-
kennis cluster, een toonaangevende 
hightech maakindustrie en een uitge-
breide traditionele maakindustrie. Om 
deze transitie te realiseren is onlangs 
de regionale Smart Industry actie-
agenda BOOST gerealiseerd. Om hun 
concurrentiepositie te handhaven zul-
len productiebedrijven toe moeten 
naar kleinere series, met veel variatie 
in uitvoeringsvormen tegen rendabele 
kosten. Dit vraagt een nieuwe kijk op 
het ontwikkelen van nieuwe producten 
en productieprocessen.
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Het lectoraat heeft met het project 3D 
metaalprinten samen met lectoraat In-
dustrial Design reeds de eerste stap 
gezet in de nieuwe technologie van 3D 
printen. Met het lectoraat Lichtgewicht 
Construeren is binnen het project 3D 
Comp een 3D printer ontwikkeld voor 
thermoplasten. Het lopende project 
TPC Future is een voortzetting hiervan 
en beoogt het gebruik van de robot-
arm voor dit 3D printproces, waarmee 
tapestreams gelegd kunnen worden in 
een 3D vorm. 

Op dit moment loopt er een aantal 
projecten op het gebied van Smart In-
dustrial Systems. Het project DI-Vision 
is volledig gericht op Machine Vision 
en ontwikkelt een vision systeem om 

stalen producten op een stalen loop-
band te herkennen. Kenmerkender is 
het project RoboTAO waarin de mens-
robotcombinatie centraal staat in het 
onderzoek naar een effectieve samen-
werkingsvorm: cobots. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld een robot als assem-
blagehulp voor moeilijke of vervelen-
de assemblagestappen, getraind door 
zijn eigen collega. Maar ook spitst het 
onderzoek zich toe op (3D) machine 
vision en grijpers. Binnen het project 
Flex-Pro wordt de noodzaak tot flexi-
bele productielijn voor het vullen van 
3D printer-cartridges ontwikkeld door 
te concentreren op de belangrijkste 
technologische bottlenecks, zoals on-
der andere kwaliteitsinspectie. 



Automated Calibration
MetricControl keurt en kalibreert, verzelfstandigd sinds 2013, al ruim 100 jaar 
meetsystemen. Momenteel voor zo’n 1300 klanten. Deze zijn afkomstig uit uit-
eenloal pende branches, van automotive en defensie tot de medische wereld en de 
metaal- en constructiebouw.

Het geaccrediteerde kalibratielaboratorium van MetricControl heeft zichzelf het 
ambitieuze doel gesteld tot een geautomatiseerde calibratie straat. Het is begon-
nen bij de data verwerking met het project Big Data in Smart Industry; de meet-
waardes worden automatisch vergeleken met de richtwaardes, waarna het calibra-
tiecertificaat via het webportal CalGuard zichtbaar wordt. CalGuard biedt de klant 
de interface om zijn systems te beheren; de predictive maintenance van meet-
systemen. De volgende stap is de robotiseringsslag om de productie verregaand 
te vergroten door pick-en-place te combineren met nieuwe technieken voor het 
electrisch aansluiten van de meetsystemen op het automatische calibratiesysteem.
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Mogelijke toekomstige vraagstukken 
zijn vision-controlled robots, 3D 
computervision, robot-grippers, au-
tomated warehousing, pick-place ro-
bots. Het modulaire denken (uit de on-
derzoekslijn modular robotics), is ook 
hier van toepassing, waarbij de indus-
trie dan werkt in termen van modulaire 
doorontwikkeling van hun machines.

De onderzoekslijn is nog maar re-
centelijk aangebracht en moet ook 
de koppeling tussen het lectoraat 
mechatronica met de werktuigbouw-
kunde opleiding versterken. Omdat 
de smart industry systemen de be-
langrijkste spil vormen rondom het 
productievraagstuk zullen vanuit deze 
onderzoekslijn ook de lijnen worden 
gelegd naar Ambient Intelligence en 

een eventueel Manifacturing lecto-
raat. De VMO en FME zijn natuurlijk 
belangrijke externe spelers, samen 
met Smart Industy (BOOST) en IKT. 
De minor Industriële Automatisering 
is nauw verbonden aan deze onder-
zoekslijn en met de nieuw aan te trek-
ken associate lector wordt aan dit do-
mein een enorme boost gegeven.
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4.1.3   Onderzoekslijn: 
Modulaire Robotica

Modulaire robotica behelst onze visie 
waarbij robotische en mechatronische 
systemen snel en eenvoudig kunnen 
worden ontwikkeld uit beschikbare 
functionele bouwblokken; Reconfigu-
re-to-Order. Functionele bouwblok-
ken als robotmanipulatoren, vision 
systemen, actuatoren, energievoorzie-
ning, communicatie, software, ed. Met 
de hier gehanteerde term: functionele 
bouwblokken, wordt de compleet af-
geronde set bedoeld van hard-, soft-
ware en kennisdocumentatie, onder-
gebracht in diverse expertiselijnen. 
Een functioneel bouwblok bestaat 
vervolgens ook weer uit een set van 
sensoren, actuatoren verpakt in een 
hard- en software ware configuratie. 

Modulaire robotica is derhalve in de 
visie van het lectoraat een multi-laags 
standaardisatie van mechatronische 
subsystemen om functionele bouw-
blokken voor reconfigureerbare robot-
systemen te ontwikkelen binnen een 
georganiseerde (interne en externe) 
expertisematrix. Deze onderzoekslijn 
is dan ook met name geschikt voor 
een open innovatie format, omdat het 
onmogelijk is om kennis te hebben 
van alle domeinen en bedrijfsspeci-
fieke technologieën. 

Doel van deze onderzoekslijn is dan 
ook om roboticakennis in een geschik-
te vorm beschikbaar te maken voor de 
regio. In lijn met onze filosofie “where 
systems engineering and modular 
robotics result into innovations” stre-
ven we naar een professionele vorm 

in analogie met de LEGO Mindstorms 
werkwijze, waarbij bij voorkeur de 
nieuwste state-of-the-art technologie 
is geïntegreerd.

Expertise lijn software 
voor Modulaire Robotica
Net als in veel andere bedrijfstakken 
is software binnen mechatronica een 
steeds grotere rol gaan spelen. Soft-
ware voor robots is vaak zeer complex 
en er worden hoge eisen aan gesteld. 
Het gaat om software waar meerdere 
taken parallel moeten worden uitge-
voerd. Een mobiele robot moet bij-
voorbeeld tegelijkertijd zijn omgeving 
in kaart brengen, een pad plannen, 
obstakels ontwijken, objecten zoeken, 
zijn arm bewegen, etc. Een dergelijke 
robot bestaat vaak uit een aantal sa-
menwerkende computersystemen. 
De software is dus ook vaak gedistri-
bueerd over die systemen. De gebruik-
te computersystemen variëren van in-
dustriële computers en systemen met 
enorme rekenkracht tot kleine micro-
controllers. Deze systemen moeten 
samen enorme hoeveelheden sensor-
data kunnen verwerken. Tenslotte gel-
den er voor bovenstaande taken vaak 
realtime eisen. Autonome robots moe-
ten bijvoorbeeld binnen een gestelde 
tijd kunnen reageren op veranderin-
gen in de omgeving van de robot.

In het verleden ontwikkelde iedere 
onderzoeksgroep en ieder bedrijf zijn 
eigen software “from scratch”. Om 
grotere stappen te kunnen nemen in 
het vakgebied en om op elkaars werk 
te kunnen voortbouwen zijn er initia-
tieven om componenten of modulen 
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te standaardiseren, zodat ze op meer-
dere robots gebruikt kunnen worden. 
Deze modulaire software is geen 
nieuwe ontwikkeling. Het vakgebied 
van software engineering richt zich na-
melijk op het efficiënt ontwikkelen van 
software. Hierbij zijn aspecten zoals 
herbruikbaarheid, onderhoudbaar-
heid en beheersbaarheid belangrijk. 
Dit kan worden toegepast op de soft-
ware voor robots. Het doel is dat veel 
voorkomende functionaliteiten zoals 
navigeren, pick and place, standaard 
beschikbaar zijn, zodat de ontwikke-
laars zich niet telkens op basisfuncti-

onaliteit hoeven te richten, maar zich 
bezig kunnen houden met applicatie-
specifieke zaken. We zien deze ont-
wikkeling als een vereiste, zeker voor 
de regio, om robotica een hoge vlucht 
te laten nemen. In de onderzoekslijn 
doen we onderzoek naar de mogelijk-
heden en beperkingen van loosly cou-
pled, component-based oplossingen. 
Op dit moment is Robot Operating 
System het meest gebruikte frame-
work en we onderzoeken in hoeverre 
het toepasbaar is in de industrie tot en 
met de uitvinder op de hoek’.

Twentse ROS (Robot Operating System) 
Industriële Automatiseerder ESPS is samen met RIWO engineering verenigd in het 
project Twentse ROS met als doel “de mogelijkheden voor en de vragen rondom 
Robot Operating System (ROS) te onderzoekeken voor toepassingen in de Smart 
Industry robotisering uitdagingen”.

ROS staat voor Robot Operating Software. ROS is een verzameling van open 
source softwarescripts, (drivers..ultramoderne algoritmes) waarmee robottoepas-
singen eenvoudig te bouwen zijn (www.ros.org). ROS wordt met name gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek. ROS Industrial (www.rosindustrial.org) is sinds 
2011 de meer robuustere variant bedoeld voor productieomgevingen. Grote com-
merciële productpartijen als Boeing, Airbus, Ford, BMW, John Deere en Lely zijn 
verenigd met diverse kennisinstituten als Faunhover, TUD, en grote robotleveran-
ciers als ABB, Yaskawa. Robot drivers door leveranciers als UR, Fanuc, ed reeds 
voor ROS (industrial) beschikbaar gesteld. 

ROS geeft het produceren MKB de escape op een lock-in van de robotarm leveran-
cier en ontwikkelaar en software bedrijven nieuwe markten.
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Wij onderscheiden enerzijds het ge-
bruik van software om toepassingen 
te realiseren en anderzijds de ont-
wikkeling van dergelijke software en 
componenten. Het gebruik van de 
software is vanuit het perspectief van 
de eindgebruiker geïmplementeerd 
in de robot. De ontwikkeling wordt, 
vanuit het perspectief van de robotica 
R&D-medewerkers, gedaan door de 
software engineer. We zullen beide 
perspectieven bespreken.

Voor de operator als eindgebruiker in 
het bedrijfsleven is het gebruik van 
software om robots te programme-
ren geen doel op zichzelf; het is het 
middel om robots te gebruiken voor 
productietaken. Robots kunnen voor 
verschillende soorten taken ingezet 
worden en vragen om makkelijke her-
programmering; flexible manufactu-
ring. De totale kosten voor een robot 
in een klein bedrijf bestaan voor 45% 
tot 60% uit het programmeren van die 
robot [15]. Het is dan ook belangrijk 
dat robots nog makkelijker te gebrui-
ken zijn dan nu en dat er minder tijd 
en geld hoeft te worden besteed aan 
het programmeren. 

In de visie van het lectoraat mechat-
ronica zijn robots uiteindelijk door ie-
dereen te gebruiken, ook voor mensen 
zonder technische achtergrond. Ieder-
een zou toegang moeten hebben tot 
de ongekende mogelijkheden van ro-
bots. Er moeten daarom makkelijk te 
gebruiken en tegelijkertijd krachtige 
tools voor robots worden ontwikkeld. 
Een mogelijke bandering daarvoor is 
visual programming, zoals de Mat-
lab/Simulink, LabView of de Scratch-
block-programmeerwijze [16], welke 
tegenwoordig zelfs op basisscholen 
kinderen in staat stelt robots te bou-
wen. In de industrie is er vraag naar 
bewezen “industrial-grade" oplossin-
gen; de software moet betrouwbaar 
zijn, altijd werken, onderhoudbaar en 
bij problemen snel op te lossen zijn. 
Tenslotte is veiligheid een zeer belang-
rijke aspect in industriële gebruiksom-
geving. Vanuit de eindgebruiker zijn 
er dus nogal wat eisen en wensen aan 
tools om robots te programmeren. 

Het andere perspectief op software 
is die vanuit R&D. Het onderzoek 
naar modulaire robots in het lecto-
raat richt zich op de toepassing en 
verdere ontwikkeling van componen-
ten waar complexere algoritmiek in 
is verwerkt. De algoritmes maken in-
telligent gedrag mogelijk, zodat een 
robot bijvoorbeeld zijn positie kan 
bepalen; een kaart van de omgeving 
kan opstellen; navigeren en plannen; 
objecten kan herkennen; deze kan 
beoordelen; enz. De vraag hier is hoe 
we dergelijke complexe, en vaak lastig 
te begrijpen, algoritmen toegankelijk 
kunnen maken voor zoveel mogelijk 
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gebruikers. De software algoritmes 
worden zoveel mogelijk hardware-on-
afhankelijk geschreven en kunnen met 
verschillende robot-technologieën van 
verschillende leveranciers werken. 
Om de herbruikbaarheid te stimule-
ren wordt er modulair gewerkt. Deze 
modulaire systemen heten loosly cou-
pled systemen, waarbij de onderdelen 
niet van elkaar afhankelijk zijn maar 
wel op allerlei manieren kunnen wor-
den gecombineerd. Plug-en-play both 
hard- en software.

In deze twee zienswijzen zit de para-
dox. De industrie wil robuuste soft-
ware met ontwikkelomgevingen die 
voor iedereen te begrijpen zijn en 
tegelijkertijd gebruik maken van ge-
avanceerde technieken zoals sensor 
fusion, computer vision, kunstmatige 
intelligentie en machine learning die 
flexibel inzetbaar zijn. 

Het grote voordeel van standaarden 
en open software is dat niet iedereen 
het wiel opnieuw hoeft uit te vinden: 
denk aan de Open Source Robotics 
Foundation, waarin ROS en Gazebo 
ontwikkeld worden. Op deze manier 
kan de industrie ook gebruik maken 
van de laatste ontwikkelingen en algo-
ritmes. Belangrijke aspecten in deze 
onderzoekslijn zijn daarbij: 
•  Software architectures, 
•  Middleware infrastructures, 
•  ontwerpmethodes als Model-driven 

engineering, Component-based en-
gineering, 

•  (Agile en Flexible) Development Tools, 
•  Modelling and Simulation tools, ROS 
•  Programming Python, C++, (Lua?)

•  Microcontrollers and (embedded) 
Linux

•  Programming by Demonstration
•  Interoperability
•  Multiple robots working together
•  Interfacing with industrial systems / 

PLC / Ladder software
•  Hardware abstraction
•  Solutions should not depend on one 

single manufacturer or robot

Binnen deze onderzoekslijnen zul-
len met name de ICT en TI studenten 
scripts leveren aan de leading onder-
zoekers, die te gebruiken zijn door stu-
denten MT, EE, WB, de beroepspraktijk 
en de onderzoekers van Mechatronica.

Het doel van de Software Engineering 
binnen Modular Robotics is om betere 
software te ontwikkelen op het gebied 
van maintainability, interoperability 
en reusability:
•  Ontwikkelen / bijdragen aan com-

plexe algoritmiek
•  Localisation, Mapping, Navigation, 

Planning, computer vision, SLAM, 
Sensor Fusion

•  Artificial Intelligence om zelfstandig 
de omgeving te leren begrijpen

•  Machine Learning en Reinforcement 
Learning

•  Deep Learning en Neural Networks 
for vision

•  Software Development
•  Distributed en Real-Time Aspects, 

Timing en Input/Output
•  Component Based Development, 

Model Driven Development, Robot 
Middelware,

•  Beveiligde gekoppelde IoT infra-
structuur en databases 
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De eerste stappen binnen deze onder-
zoekslijn zijn gezet in het kader van de 
projecten Medical Robotics en R5-COP, 
maar met name door robotic engineers. 
Momenteel is het lectoraat versterkt 
met 3 software engineers, die deze on-
derzoekslijn met name zullen bemen-
sen. Met behulp van GitHub worden 
softwareflow, versiebeheer en onder-
linge deelbaarheid vergroot. De eerste 
projecten, puur gericht op de robotica 
software vanuit de software engineer, 
zijn gestart: Twentse ROS en Flexible 
Manufacturing. Het doel is de bekend-
heid van ROS en de vraaginventarisatie 
rondom dit domein op te halen. Van 
daaruit zal de concrete roadmap wor-
den opgezet en ingevuld met projecten. 

De onderzoeklijn richt zich op samen-
werking met de opleiding HBO-ICT, 
waarin onder andere software engi-
neers worden opgeleid en de oplei-
ding Technische Informatica, die zich 
op het raakvlak tussen ICT en elektro-
techniek bevindt. De onderzoekslijn 
zal nauwe relaties onderhouden met 
het lectoraat Ambient Intelligence, dat 
zich richt op de ontwikkeling en toe-
passing van kunstmatige intelligen-
tie. Een ROS workshop wordt intern 
reeds gegeven aan studenten en zal 
komende jaren als onderwijsmodule 
worden doorontwikkeld. Het is de be-
doeling om deze workshop ook voor 
het (regionale) werkveld beschikbaar 
te maken. Ook het mikrocentrum in 
Eindhoven biedt trainingen rondom 
dit domein aan en aan de Technische 
Universiteit Delft is het project ROSIN 
gestart voor de Europese ontwikkeling 
van ROS Industrial. 

Expertiselijn 
optomechatronica & vision
Het werk in de expertiselijn optome-
chatronica & vision is, net als software, 
een steeds belangrijker wordende ‘ro-
botica enabler’ en bestaat uit de hei-
lige drie-eenheid: het algoritme, het 
optica gedeelte (inclusief de belich-
ting) en de camera. De visionspecialist 
speelt een belangrijke rol in algoritme 
ontwikkeling en optica, waarbij echter 
de inbedding van het algoritme vaak 
door de software engineers wordt ge-
daan. De kennisontwikkeling binnen 
richt zich de eerste twee onderzoeks-
lijnen van het lectoraat autonome on-
bemande systemen en industriële au-
tomatisering. De invloed van optica en 
computer vision algoritmes is in deze 
vakgebieden enorm gegroeid en vaak 
worden onbemande en robotische 
systemen standaard uitgerust met een 
vision-systeem. 
 
1. Vision in robotica
Autonome onbemande systemen heb-
ben informatie uit hun omgeving no-
dig om verschillende taken te kunnen 
uitvoeren, waarvan visuele systemen 
een belangrijk onderdeel vormen. 
Zelfrijdende, onbemande voertuigen 
kunnen niet meer zonder de inzet van 
compacte camerasystemen en slimme 
algoritmes om het voertuig veilig van 
de ene naar de andere plek te bren-
gen. Maar ook autonome onbemande 
systemen in de landbouw (hyperspec-
trale camera’s), bij service robots 
(gezichtsherkenning) of bij veilig-
heidsdiensten (thermische) kunnen 
niet zonder visuele informatie. Binnen 
het lectoraat zetten we in op visuele 



59

herkenning van objecten, targets en 
obstakels. Het uitgangspunt bij elke 
ontwikkeling is een modulaire op-
bouw en scripting, zodat de kennis 
voor meerdere doeleinden toepasbaar 
wordt. Het onderzoek voor de onbe-
mande systemen richt zicht dan ook 
meer op de ontwikkeling van slimme 
algoritmes (computervision), omdat 
de invloed op de (belichting van de) 
omgeving beperkt is. Binnen het pro-
ject MedicalRobotics is een objectde-
tectie algoritme ontwikkeld, welke op 

basis van kleur en vorm duplo blokjes 
onderscheidt van zijn omgeving en 
deze kan oprapen. [13]

2.  Vision in Industriële  
automatisering

Het onderzoek in voor de smart indus-
trial system in de industriële automati-
sering is meer een combinatie van sys-
teemontwikkeling (machine vision) 
en computer vision. Machine vision 
systemen zijn van strategisch belang 
voor de continuïteit van productie 
en kwaliteitsprocessen. De inzet en 
toepassingsgebieden van visiontech-
nologie kennen een sterke opmars. 
Hoewel het steeds eenvoudiger wordt 
om visiontechnologie te integreren in 
bestaande industriële processen, is 
het niet voor iedereen weggelegd en 
bepalen vele factoren, waaronder die 
van de omgeving en omringende sys-
temen, het succes. Een succesvol visi-
onproject staat veelal met de nodige 
ervaring en kennis. Je moet nadenken 
over de juiste verlichting, de juiste 
lensselectie, het inregelen van de juis-
te parameters, etc. Tevens moet de 
gebruiker in staat zijn om het systeem 
up to date te houden en uit te brei-
den met toekomstige functies. Vaak 
ontbreekt deze kennis bij veel bedrij-
ven die vision willen toepassen in hun 
automatisering. Het lectoraat zorgt 
ervoor dat de technologische kennis 
op machine vision gebied up to date 
is door systemen te testen en te be-
oordelen en met behulp van toegepast 
onderzoek de juiste keuzes te maken 
voor een geslaagd vision systeem.



Kunstmatige intelligente 
computer vision systemen 
Met de opkomst van industrie 4.0 wordt 
er steeds flexibeler geproduceerd. Veel 
variatie in productmodellen en produc-
topties is daarbij kenmerkend. Dit bete-
kent dat een vision systeem voor kwa-
liteitsinspectie ook flexibel moet zijn. 

DEMCON is een high-end technologie-
leverancier van producten en syste-
men, met als focusgebieden hightech, 
industriele systems & vision, embed-
ded, optomechatronische en medi-
sche systemen. DEMCON ontwikkelt 
vision systemen die de noodzakelijke 
flexibiliteit bieden door middel van 
zelflerende software. Het zelflerende 
systeem is gebaseerd op het trainen 
van diepe convolutionaire-neurale-
netwerken. Hierbij wordt een evolu-
tionair genetisch algoritme gebruikt 
om het beste presterende netwerk te 
vinden uit een populatie van netwerk-

designs. Door deze aanpak is de soft-
ware geheel zelflerend. Dat betekent 
dat, nadat DEMCON het systeem heeft 
opgeleverd, de klant zelf het systeem 
een nieuw model van een product kan 
aanleren, zonder tussenkomst van een 
vision expert.

Het realiseren van een klantsysteem 
gaat in drie stappen. Eerst wordt een 
opstelling gerealiseerd waar het pro-
duct kan worden gefotografeerd. Een 
expert van de klant geeft een beoor-
deling, of markeert defecten op pro-
ductfoto’s uit deze opstelling. Daarna 
wordt het systeem getraind en is het 
vervolgens in staat om autonoom pro-
ducten te beoordelen.
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3. O ptomechatronica
Binnen hightech industriële automa-
tisering lijkt voor de nieuwste mi-
niaturiseringsslag ook kennis van 
optomechatronica noodzakelijk. Op-
tomechatronica wordt daarbij gedefi-
nieerd als de ontwikkeling van syste-
men waarbij optische componenten 
met hoge nauwkeurigheid en stabili-
teit gepositioneerd worden. Optome-
chatronica is een noodzakelijk kennis-
domein om de belofte van packaging 
van fotonica -chips mogelijk te maken. 
Verwacht wordt dat fotonica eenzelf-
de economische revolutie kan ontke-
tenen als elektriciteit in het verleden 
heeft gedaan. Met onderzoeksgroe-
pen op de Universiteit Twente, het 
MESA+ lab, de industrie (Lionix, Focal) 
en verschillende lectoraten bij Saxion 
is het recent opgerichte Fraunhofer 
Project Center (FPC) ingericht om de 
behoefte van optomechatronica ver-
der te onderzoeken.

Expertiselijn Hardware 
standaardisatie 
De hardware in dit kader zal met name 
bestaan uit de state of the art uit het 
werkveld, zoals in hfst. 3 is geduid. 
Hardware zal dan ook met name stan-
daardisatie inhouden op de interfaces 
met de software, elektronica en me-
chanica. Ten gevolge van 3D-printing 
technieken zal die laatste steeds min-
der aandacht vragen en is de stan-
daardisatie verschoven naar software 
(zie boven) en elektronica. Het lec-
toraat zal onderzoeken in hoeverre 
standaardisatie op elektronica nodig 
is om de beoogde plug-en-play func-
tionaliteit te bieden. Dit zal afhanke-

lijk zijn van het type gebruiker (eigen 
medewerker, externe robotica specia-
list, geschoolde geïnteresseerde, on-
geschoolde geïnteresseerde). Daarin 
zal nader onderzoek en definitie voor 
moeten plaats vinden.

Expertiselijn Kennismanagement
Kennismanagement is een belangrijk 
onderdeel van deze lijn. Om de ontwik-
kelde mechatronica en robotica kennis 
en kunde beschikbaar te maken en 
herbruikbaar in te richten voor ande-
ren is een gedegen onderzoek nodig 
naar kennismanagement binnen robo-
tica. Kennis kan onderverdeeld worden 
in impliciete en expliciete kennis. Uni-
versiteiten focussen onder druk steeds 
meer op expliciete documentatie (pu-
blicaties). Hogescholen, in relatie met 
het regionale bedrijfsleven, kunnen 
zich meer concentreren op de dome-
inspecifieke of zelfs productgebonden 
kennis: software scripts, hardware de-
signs, de systems engineering docu-
mentatie van het V-model (URD, SRD, 
CDD, TDD) etc. Het uiteindelijke doel 
van het lectoraat is om op regionaal ni-
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veau bij te dragen aan deze kennisma-
trix, bijvoorbeeld in de expliciete vorm 
van GigHub, Wikipages, integrale URD, 
SRD, CDD, TDD, en in impliciete vorm 
in de vorm van trainingen, co-develop-
ment methodes binnen de projecten, 
en dergelijke. 

De onderzoekslijn Modulair Robotics 
richt zich dus zowel op de zoektocht 
naar de nieuwste technologie voor de 
robotica en industriële automatisering 
en het op de juiste wijze beschikbaar 
maken van deze kennis in modulaire 
vorm. Deze technologieën omvat-
ten beschikbare technologieën in de 
markt, evenals technologieën die zijn 
ontwikkeld in de vorige twee onder-
zoekslijnen van het lectoraat.

4.1.4   Onderzoekslijn 
Systems Engineering

Zoals uit de definitie in hoofdstuk 1 
blijkt is het discipline-overstijgend sys-
teemdenken een integraal onderdeel 
van Mechatronica. De onderzoekslijn 
Systems Engineering houdt zich dan 
ook bezig met de ontwerpmethode 
zelf van hightech systemen. De archi-
tectuur van een systeem wordt daarbij 
gedefinieerd als een reeks beschrij-
vende representaties die vereist is om 
een systeem te creëren. Wanneer je de 
vacaturesites bekijkt zie je geregeld 
‘systems engineer’ of ‘lead engineer’ 
staan, waarmee de domein-overstij-
gende ontwerper wordt bedoeld. Vaak 
is dit een groeiproces vanuit een eigen 
discipline van designer -> domein ar-
chitect tot systems architect. 

Ontwerpmethodes zijn divers, maar 
de meest gehanteerde binnen de ont-
wikkeling van complexe en dure syste-
men is het V-model. Incrementele en 
meer evolutionaire methodes als Agile 
en SCRUM wordt veelal toegepast in 
een meer software omgeving. Beide 
methodes hebben zo hun voor- en 
nadelen. Ook het CAFCR (Customer-
Application-Functional-Conceptual-
Realization) model wordt wel eens ge-
bruikt, waarbij echter de subsysteem 
definitie en testen minder in verte-
genwoordigd zijn [21]. Model-based 
systems engineering komt met de 
toenemende rekenkracht en plurifor-
miteit van de diverse simulatiealgorit-
mes steeds meer in beeld om te vol-
doen aan de snelle, maar robuuste en 
kostenefficiënte ontwikkelvraag van 
de klant. 

Met het project Systems Engineering 
voor het MKB van 2013-2014 is onder-
zoek gedaan naar de diverse systems 
engineeringsmethodes, waarbij met 
name de drie bovenstaande het meest 
gebruikt en meest effectief bleken te 
zijn. Binnen de hogescholen zijn ver-
volgens deze methodes geïmplemen-
teerd in het curriculum. Het lectoraat 
en Mechatronica onderwijs bij Saxion 
werken volgens de systems enginee-
ring methode van het V-model. Inter-
ne en externe ervaring toont echter 
aan dat er toch meer behoefte is aan 
een iets flexibelere methode en mo-
menteel wordt een onderzoeksvoor-
stel voorbereid. De ontwerpmethode 
op zichzelf is echter een blijvende 
onderzoekslijn, omdat het systeem-
denken onlosmakelijk is verbonden 
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met mechatronica, er grote regionale 
bedrijven zijn die systems enginee-
ring gebruiken om de risico’s in het 
ontwerpproces te minimaliseren en er 
grote behoefte is aan geschoolde sys-
tems engineers. Een verdere speciali-
satie binnen het onderwijs is daarom 
ook wenselijk en wordt verder ontwik-
keld in samenwerking met het regio-
nale bedrijfsleven.

4.2 Onderwijs
Nu de onderzoeksparagraaf is be-
handeld keren we terug naar de drie-
hoeksverhouding van onderzoeken 
– onderwijzen – ondernemen, waarbin-
nen het reeds duidelijk is dat het lec-
toraat daarin een spilfunctie vervult. 
Klassiek zijn vanuit de Hogeschool de 
contactmomenten met het bedrijfsle-
ven; de stage- en afstudeerbezoeken 
en op hoofdlijnen de Beroepen Veld 
Commissie (BVC) per respectievelijke 
opleiding. Het lectoraat biedt de mo-
gelijkheid voor de hogeschool om een 
langdurige en meer inhoudelijke rela-
tie op te bouwen met het werkveld. 

Beide vormen bestaan nog naast el-
kaar, maar in de visie van de lector 
is een verregaande integratie hier-
van noodzakelijk om eenduidiger op 
te kunnen treden als hogeschool. In 
het grote bedrijfsleven is het al lan-
ger gebruikelijk een ‘single point of 
contact’ te hanteren die zich kan ver-
diepen in de wensen van de klant en 
de interne coördinatie op zicht neemt. 
Een model dat het overwegen waard 
is, maar dat wel gestoeld moet zijn op 
inhoudelijke domeinkennis.
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Één Saxion Mechatronica 
Mechatronica bestaat op Saxion uit 
het lectoraat, de voltijdopleiding, de 
deeltijdopleiding en in de nabije toe-
komst misschien uit opleidingen van 
andere niveaus. Saxion Mechatronica 
is al verregaand geïntegreerd, er is 
inhoudelijk één team dat wordt voor-
gezeten door de lector (onderzoek) 
en teamleider (onderwijs). Saxion Me-
chatronica heeft de unieke positie van 
een en dezelfde naam voor lectoraat, 
opleiding en deeltijd en kan daarmee 
een pilotfunctie vervullen voor het dui-
delijk en eenduidig naar buiten treden. 
Zoals altijd zijn er nog verbeterpunten 
en de komende jaren zal daarom ook 
verdere integratie en externe com-
municatie worden nagestreefd. Ook 
het vinden van de balans tussen on-

derwijs-urgentie en onderzoekspri-
oriteit is een blijvende uitdaging. Dit 
heeft zijn analogie in het bedrijfsleven 
in vorm van productie, development 
en research.

Onderzoek in het Onderwijs
Onderzoek doen op de hogeschool 
is als onderzoek doen met een maat-
schappelijk ingenieursbureau doordat 
er studenten bij worden betrokken, 
voor wie het uitvoeren van R&D een 
leerdoel op zichzelf is en niet het mid-
del om bepaald resultaat te behalen. 
Voor de onderzoekers binnen het lec-
toraat is kennisontwikkeling het doel 
en zijn de projecten het middel.
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Tijdens de kick-off van een R&D-pro-
ject wordt de teamformatie en plan-
ning vastgelegd. Het team bestaat uit 
een projectleider, een systems engi-
neer, de eventuele vol- en deeltijds on-
derzoekers aangevuld met teamleden 
vanuit de samenwerkingspartner(s). 
Dit totale team is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van het onder-
zoek, maar ze definieert ook de sub-
opdrachten voor de ontwikkeling van 
de subsystemen. Dit kunnen stages, 
multidisciplinaire ontwerpopdrachten, 
minor of afstudeeropdrachten zijn.

Het doel van de studentenopdrachten 
is drieledig: (1) De studenten wor-
den technisch inhoudelijk maar ook 
projectmatig verder getraind doordat 
vanuit het lectoraat de opdracht komt 
tot het ontwikkelen van een (sub-)sys-
teem. Met de onderzoeker in de rol 
van de ‘lead systems engineer’ wor-
den de studenten verder technisch-
inhoudelijk, maar ook projectmatig 
op systems engineering gebied verder 
geschoold. (2) Deze werkwijze zorgt 
er tevens voor dat binnen de Saxion 
muren de feedback-loop over kwali-
teit, kennis en kunde van de student 
gesloten is, zodat er een versnelling 
plaatsvindt van updates in het cur-
riculum ten opzichte van de 3- tot 
6-jaarscyclus via het Ministerie. (3) De 
studenten komen via de lectoraatsop-
drachten in contact met het regionale 
bedrijfsleven, omdat de subsystemen 
onderdeel zijn van het totale systeem 
dat de onderzoeker ontwikkelt. De 
werkwijze wordt zowel door de stu-
denten, de onderzoekers en bedrijfs-
leven als zeer stimulerend (doch inten-

sief) ervaren. Deze multidimensionale 
bilaterale werkwijze is weergegeven in 
de figuur en gepubliceerd [14].
 
Gemiddeld betrekt op deze wijze 1 
onderzoeker ruim 10 studenten con-
creet inhoudelijk bij zijn onderzoek. 
Een onnavolgbaar hoog percentage, 
waarbij groei van het aantal studenten 
enkel nog kan volgen uit een groei van 
het aantal onderzoekers. Afgelopen 
jaar heeft het lectoraat met 10 fte zo’n 
100 studenten voorzien van technisch 
inhoudelijk werk en coaching.

Minors kennisdisseminaties
Mechatronica bestaat per definitie uit 
mechanica (Werktuigbouwkunde), 
elektronica (Elektrotechniek) en infor-
matica (Technische Informatie / In-
formatie Communicatie Techniek). 
Het lectoraat bedient daarom ook na-
drukkelijk al deze opleidingen en is in 
die zin dus breder dan alleen Mechat-
ronica (MT) onderwijs. In totaal er zijn 
maar liefst vier opleidingen inclusief 
de bijbehorende minors waarmee het 
lectoraat de kennisdisseminatie naar 
het onderwijs vertaalt; 
•  de minor Vision & Robotics (MT),
•  de minor Industrial Automation 

(WTB) 
•  de Embedded Systems (EE/TI)
•  Living with Robots (ICT).

De vertaling wordt gedaan in vorm van 
vakontwikkeling, het doceren van 
vakken, opdrachten verstrekken en 
inhoudelijk begeleiden of zelfs com-
pleet nieuwe minors opzetten. Gemid-
deld stromen er in de vier genoemde 
opleidingen zo’n 800 studenten per 
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jaar in, waarvan er zo’n 100 via de 
minors en 3S-opdrachten de weg naar 
het lectoraat vinden. Met alle 4 oplei-
dingen zal komende jaren steeds in-
tensiever worden samengewerkt om 
specialisten met ontwikkelervaring af 
te leveren.

Smart Solutions Semester
Binnen de technische academie Life 
Engineering & Design (LED), de voor-
malige HTS, is de 2e stage ingeruild 
voor het in-huis werken aan R&D 
projecten in een multidisciplinaire 
studentteam van 4-6 personen; Li-
ving Technology. Met de opdrach-
ten vanuit de lectoraten is integratie 
tussen onderwijs en onderzoek direct 
bewerkstelligd. Het doel ervan was 
om studenten alvast het multidisci-
plinair en projectmatig werken aan 
te leren en tegelijkertijd direct bij te 
laten dragen aan het onderzoek. Dit is 
zeer succesvol gebleken. Tegenwoor-
dig doen bijna alle academies mee en 
zijn nagenoeg alle alfa-, gamma- en 

betastudenten beschikbaar voor het 
uitvoeren van deze onderzoeksop-
drachten; tegenwoordig omgedoopt 
tot Smart Solutions Semester (3S). De 
werkwijze van opdrachtdefinitie en 
begeleiding is identiek aan de minor 
opdrachten, waarbij enkel de omvang 
van projectgrootte verschilt en bij 3S 
meer het multidisciplinaire karakter 
over de volle LT-breedte wordt be-
werkstelligd.

Per semester huisvest het lectoraat 
deze ca 25-30 studenten in het stu-
dentenlab van het lectoraat. Aanpa-
lend aan het medewerkerslab zorgt 
dit lab voor wederzijdse stimulatie en 
motivatie, voor verregaande integratie 
en werkt het outputverhogend.
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Onderwijsvernieuwing 
door docent/onderzoeker
Het gaat hierbij voor een docent/on-
derzoeker om de balans tussen de 
hoeveelheid ingestoken uren ener-
zijds versus de ontvangen output van 
de studenten anderzijds. De docent/
onderzoeker is de verpersoonlijking 
van de functie van het lectoraat. Hij/zij 
heeft het beste inzicht in de wensen 
en kwaliteiten van de student, maar 
ook in de mogelijkheden die ‘daarbui-
ten’ liggen. Het is daarom ook ontzet-
tend jammer dat deze rol binnen de 
hogeschool onvoldoende wordt gefa-
ciliteerd. Het lectoraat streeft er, met 
zijn interne stakeholders, naar om 
deze rol op een lean wijze continu te 
verbeteren. 

De docent/onderzoeker is ook de-
gene die de noodzakelijke onderwijs-
vernieuwing moet en kan doorvoeren, 
waarbij rekening moet worden ge-
houden met het feit dat de basis vaak 
onveranderlijk is en dat vaak het iets 
erin, iets eruit-principe gehanteerd 
moet worden om de studiedruk in ba-
lans te houden. Docent/onderzoekers 
behoren dan ook binnen hun onder-
wijsaanstelling de rol van Curriculum 
Toets Commissie, Beroepen Veld 
Commissie, minor-, stage/afstu-
deer- of 3S-coördinator en/of docent 
van de bovenbouw vakken te krijgen 
om zo rechtstreeks daaraan invulling 
te geven. Curriculumvernieuwing valt 
buiten de scope van het lectoraat, 
maar het doorontwikkelen en beschik-
baar stellen van kennis om daartoe op 
juiste wijze invulling te geven is wel 
haar verantwoordelijkheid.

Ariënsplein

Entreeplein

verblijven

connect-u

aantrekkingskracht

zichtbaar
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Internationalisering
Vanuit de ondernemers is desondanks 
zowel de kwantiteit als de kwaliteit van 
het aantal afgestudeerde technici een 
blijvend punt van zorg. Dit is waarom 
het lectoraat samen met de Universi-
teit Twente (UT) en TValley een sterke 
internationaliseringsagenda zal voe-
ren. Saxion en de UT kunnen daarbij 
de linking-pin vormen tussen kennis 
in elders in de wereld en de regionale 
behoefte. Door de internationalise-
ringsagenda stellen we zeker dat a) 
studenten en R&D medewerkers state-
of-the-art overzicht hebben b) nieuw 
talent de regio instroom en regionale 
bedrijven internationaal competatie-
ver kunnen zijn en c) bilaterale net-
werkingsmogelijkheden er zijn. Met 
de internationale minoren is doel om 
bekendheid van regio te vergroten 
door de reeds bestaande internationa-
le minor verder in frequentie en kwali-
teit uit te breiden om meer technisch 
talent aan de regio te binden.

Voor bedrijven betekent internatio-
nalisering vaak markt(-verbreding) en 
voor de universiteiten is internationa-
lisering noodzakelijk, omdat weten-
schap niet per definitie internationaal 
is en gaat (al dan niet bilateraal). Het 
is in de visie van de lector dan ook 
zo dat Hogescholen en het MKB net-
werk als regionale realiseerders ge-
zien mogen worden ten opzichte van 
de internationale toppers. In die zin 
kunnen we alleen maar gezamenlijk 
als cluster optrekken en is het gebrek 
aan samenwerking enkel te wijten 
aan communicatie: “waar een wil is, 
is een weg”.
 

(door-)studeren tot 
MsC Systems Engineer
De top 10% studenten van Saxion zijn 
veelal degenen die zowel houden van 
praktisch bezig zijn als inhoudelijk in 
staat zijn tot abstractie. Zij kunnen ge-
kenmerkt worden als de onderzoeken-
de ontwerper en zijn zowel technisch 
inhoudelijk als overzicht behoudend 
goed in staat om mechatronische sys-
temen te ontwerpen. De persoonlijke 
kwaliteiten van deze TOP10% worden 
tegenwoordig alom gevraagd in de 
vorm van ‘lead / systems engineers’. 
Met pijn in het hart moet de lector dan 
ook constateren dat het doorstuderen 
is ontmoedigd door de afschaffing van 
de studiebeurs en het leenstelstel is 
geïntroduceerd. Daarnaast is het op-
merkelijk dat er geen opleiding (deel- 
of voltijd) tot lead of systems engineer 
bestaat en het (ook in de markt) enkel 
moet komen van een doorgroeimodel. 
Een aanpak die met de huidige tech-
nologie-versnelling geen hout snijdt. 
De bestaande doorstudeer-route naar 
de regionale universiteit wordt slechts 
mondjesmaat door de enthousiaste-
ling met lange (financiële) adem ge-
volgd. Het is dan ook de ambitie van 
het lectoraat deze vraagbehoefte van 
zowel student als bedrijfsleven te 
combineren met een gepast aanbod 
vanuit onderwijsland in samenwerking 
met de regionale industrie.

Deeltijd
Naast de voltijdsopleiding verzorgt 
het Mechatronicateam ook de Ba-
chelor deeltijd-opleiding (Saxion Par-
time School) voor werkenden met een 
MBO4 achtergrond. Deze opleiding, 
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gestart in sept-2016 met 8 deelne-
mers, groeit snel in belangstelling 
en studentenaantallen (in sept-2017 
reeds 25 studenten). Met de groeiende 
demografische ontwikkelingen, maar 
zeker ook met de “leven lang leren 
strategie” die in het bedrijfsleven het 
noodzakelijke credo is geworden om 
bij te kunnen blijven wordt verwacht 
dat de deeltijdopleiding op termijn 
een minstens zo grote inspanning 
zal vragen voor docenten als de vol-
tijdopleiding. De lector en teamleider 
voorzien een groei van het benodigde 
docentencorps van het huidige 25 fte 
naar 45 fte in 2025. 

Om deze groei mogelijk te maken bin-
nen de huidige schaars beschikbare 
(juiste) technici is een continue voor-
investering noodzakelijk en is de huidi-
ge rekenmethode van docent/student 
ratio volstrekt ontoereikend. Daarbij 
is vanuit strategisch HRM-oogpunt 
het ook niet nodig om voorzichtig te 
zijn met (vaste) aanname van experts 
omdat deze experts toch ruimschoots 
herplaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

4.3 Ondernemers
TValley
Zoals in de inleiding van dit hoofd-
stuk weergegeven is het onder-
zoek op de hogeschool per definitie 
vraaggestuurd. De invulling ervan 
verschilt echter zowel in tijd als per 
lector, lectoraat, kenniscentrum en/
of hogeschool. De huidige lector is 
in september 2016 begonnen met 
een controlerende, sturende en actief 
meedraaiende Board-of-Industry. Bot-
tum-up zijn projecten gestart en tot 
programmalijnen gegroepeerd. Het 
samenwerkingscluster is gestart met 
twee basis-afspraken; (1) actief ken-
nisontwikkeling door R&D projecten 
en (2) actief kennisdeling, waarbij 
we de filosofie hanteren “wie niet kan 
delen kan ook niet vermenigvuldigen”.

Om deze basisafspraken juridisch te 
bekrachtigen is besloten tot de her-
oprichting van het destijds geheten 
Mechatronica Valley Twente; TValley, 
dat sinds 2011 een slapend bestaan 
leidde. Het TValley cluster heeft in de 
stichtingsvorm deze afspraken teza-
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men met een NDA vastgelegd en is in-
clusive en open voor groei. Destijds 
was TValley (inter-)nationaal bekend 
om zijn juli-congres waarin mechat-
ronica Nederland zich verzamelde op 
Twentse bodem om kennis te nemen 
van state of the art mechatronica in 
en buiten Twente. TValley is, zoals het 
lectoraat, op twentse wijze opgestart 
door ‘gewoon aanpakken’ van de part-
ners. Langzaamaan groeit de bekend-
heid van de ‘rising phoenix’. De ambi-
tie van de lector en het cluster is om te 
groeien zowel binnen de kennisinstel-
lingen als binnen het bedrijfsleven om 
zo te komen tot een internationaal 
opererend R&D-cluster voor de ge-
hele regio.

Per kwartaal vindt er binnen het TVal-
ley-cluster een Board-of-Industry 
meeting plaats waarin de captains 
een status update krijgen. Diverse 
andere overlegorganen zijn in de toe-
komst mogelijk om gezamenlijk op 
te trekken in de R&D roadmap (R&D 
managers), studie-aansluitende trai-
neeships (HRM managers), IP stragie 
(juristen), en dergelijke.

Doel van het huidige cluster is in elk 
geval (1) kennisontwikkeling door het 
uitvoeren van R&D-projecten samen 
met het TValley – netwerk waarbin-
nen het realiseren van proof-of-prin-
ciples inclusief bijbehorende scripts 
(GitHub), ontwerpdocumentatie en 
testrapporten moet resulteren in de 
nieuwste producten van het bedrijfs-
leven. Voor het opzetten van nieuwe 
R&D-projecten is de ambitie om een 
jaarlijks vast te stellen R&D roadmap 

op te stellen, met een internationali-
seringsagenda en de mogelijkheid om 
gezamenlijk op te trekken in beurzen 
en internationale/europese calls.

Het 2e doel van TValley – cluster is 
kennisdeling met het netwerk mid-
dels het jaarlijkse TValley-congres. 
De nieuwste ontwikkelingen van 
het TValley - cluster, waaronder de 
kennisinstelling(-en), worden gepre-
senteerd via presentaties en live de-
mo’s. Het doel is tevens verbindend 
te zijn voor Mechatronica voor zowel 
de R&D-managers, CEO’s als aanko-
mend studenten talent. Het aanpa-
lende doel van TValley is namelijk 
ook om studenten bekend te maken 
met het regionale bedrijfsleven, om-
dat ondanks dat meer dan 60% van de 
Saxion studenten in de regio (Twente, 
Veluwe, Achterhoek) werkzaam blijft 
er toch nog steeds ca 40% vertrekt 
wegens een te beperkt inzicht in carri-
èreperspectief. Van de aan de UT afge-
studeerden blijft nog een aanzienlijk 
kleiner deell (30%), dus actieve daad-
werkelijke interactie met de hightech-
wereld is noodzakelijk om studenten 
blijvend te binden. Hiervoor zullen wij 
hen moeten overtuigen van het door-
groeiperspectief bij de diverse “groei-
briljanten in het groen”. 

Met halfjaarlijkse TValley work-
shops wordt nagestreefd om te ko-
men tot een interactieve kennisdeling 
met het netwerk rondom specifieke 
R&D-onderwerpen. Onderwerpen af-
komstig uit R&D roadmap worden 
aangedragen en ingevuld door het 
TValley - cluster. Doel daarbij is om de 
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R&D-behoefte te peilen rondom spe-
cifieke onderwerpen. Met een Quick 
Scan, uitgevoerd door studenten in 
het kader van studie, kan daarna spe-
cifieke Development of Research acti-
viteiten worden opgestart. Via dit pro-
ces wordt op continue wijze invulling 
gegeven aan het uitvoeren van vraag-
gestuurd onderzoek en de binding 
met het regionale bedrijfsleven.

Het expliciet vastleggen en delen van 
kennis via publicaties in vakbladen, 
congressen en journal papers vormen 
een onlosmakelijk geheel en doelstel-
ling van de met publiek geld gesub-
sidieerde projecten. Uiteraard worden 
daarbij patent-waardige en intellectu-
ele eigendomszaken in acht genomen 
en vindt publicatie pas na goedkeu-
ring door partners plaats. 

Robotic Startup Centre (RSC)
Samenwerken met de ‘gevestigde’ 
MKB bedrijven waarborgen we in zeke-
re zin dat de ontwikkelde kennis wordt 
toegepast in een product. Bij nieuwe 
technologie of start-ups is dat veel on-
zekerder. Niet alleen de technologie is 
daarbij onzeker, maar ook de business 
case, het produceren en verkopen van 
producten en daarmee een stabiele 
inkomensstroom om de economische 
motor draaiende te houden. Techno-
logische innovaties ontspringen vaak 
aan een idee, maar om dit idee om te 
zetten naar een te verkopen product 
zijn nog vele stappen noodzakelijk. 

In de figuur is het triple-V-model ge-
schematiseerd. Met een idee is een on-
derzoek te starten met het lectoraat 
om te onderzoeken of het idee haal-
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baar is. Zoals hierboven geschetst, 
gebeurt dit via het V-model tot een 
proof-of-princple (POP). De stap ver-
der op het TRL-niveau leidt tot een 
werkend prototype, vaak met hoge 
technische eisen en aanverwante in-
vesteringen. Doordat er nog geen sta-
biele inkomensstroom in de start-up 
is, ontstaat de zogenoemde “valley-of-
death”. Ondanks het feit dat Twente 
diverse start-up centres rijk is, worden 
start-ups nergens zowel technisch als 
bedrijfskundig ondersteund binnen 
een beschermende muur van NDA en 
IP waarborgen. Juist in deze valley-of-
death overgang is deze beschermende 
kraamkamer nodig, waarbinnen ge-
werkt kan worden aan zowel de tech-
niek als aan de business case. Met het 
Robotic Startup Centre (RSC) worden 
prototypes en concepten ontwikkeld 
van het product en bedrijf in de 2e sys-
tems engineerings cyclus, rekening 
houdend met normen, wetgevingsa-
specten etc. Het 3e V-model, binnen 
het bedrijf eventueel in samenwerking 
met ingenieursbureaus, richt zich op 
de daadwerkelijke ontwikkeling van 
het product en productieproces om de 
verkoop en de eerste inkomensstroom 
mogelijk te maken; de private groei.

Het doel van RSC is om duidelijk vast 
te stellen waar een idee strandt, tech-
nisch, bedrijfsmatig of zelfs ethisch of 
sociaal, zoals we eerder definieerden. 
Binnen kennisinstellingen worden veel 
ideeën en POPs ontwikkeld, maar veel 
blijft in dit stadium hangen. POPs als 
de Dynasit, opruimrobot, bladerrobot, 
schoonmaakdrone, robotbarista, blus-
robot. Doel van RSC is om alle ideeën 
en POPs door een funnel-proces te lei-
den die het langzaam naar de markt 
brengt OF duidelijk kan waarom dit 
niet zal lukken. 

We streven na het RSC vorm te geven 
met zowel Saxion, NovelT als de ‘an-
gel-investors’ van de TValley partners 
teneinde volop te profiteren van de 
robotiseringskansen die de technolo-
gie versnelling ons biedt. Innovaties 
buiten de gebaande paden, ideation, 
blended learning en actief onderne-
merschap ondervinden de start-up ei-
genaren (studenten?), waarmee ook bij 
falen ervaren ontwikkelaars de markt 
opstromen. Het curriculum van stu-
denten, startend vanaf de minor, 3S 
en afstuderen vormt een uitstekende 
basis voor de oprichting van een eigen 
bedrijf alsmede de project doorstart 
met het lectoraat voor verdere tech-
nologie ontwikkeling. Het lectoraat 
zal actief inzetten om ondernemende 
studenten de mogelijkheid te bieden 
zichzelf en de regio te laten aansluiten 
bij de robotiseringskansen; “Robotize 
your Future”. 
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4.4 Overheid
Subsidient, launching 
customer en wetgever
De overheid heeft rondom innovaties 
een aantal belangrijke rollen als wet-
gever, als subsidient en als launching 
customer. Het is zeer belangrijk dat 
deze rollen gelijktijdig, in balans en 
gezamenlijk opereren. Helaas zijn er 
genoeg voorbeelden waarin dit kan 
worden verbeterd.

Het subsidiëren van innovaties, zoals 
drones, is absoluut noodzakelijk. Te-
gelijkertijd is de wetgeving zeer be-
perkend (zelfs als het gaat om proef-
tuinen) en belemmert het daarmee 
zelfs wereldwijde unieke bedrijvig-
heid op het gebied van robotica, zoals 
ClearFlighSolutions. Dit dwingt ons 
meer tijd aan wetgeving te spenderen 
dan aan techniekontwikkeling en dat 
is natuurlijk doodzonde. De wetgever 
moet tegelijk co-ontwikkelen met de 
techniek in de ELS-gerelateerde on-
derzoeken, zodat innovaties gelijk 
opgaan met wetgeving, omdat ander 
innovaties uit Nederland verdwijnen 
wanneer het echt geld oplevert. Ken-
merkend is hoe Dubai en China alle 
drone-innovaties naar zich toetrekken 
door ruime wetgeving en financiën.

In dezelfde lijn zit het launching custo-
mership, waarbij het ook opmerkelijk 
is dat van alle overheden die drone-test 
centra oprichten er in den lande geen 
is, die zelf een drone heeft gekocht, 
ambtenaren (via een week durende 
RPA-L opleiding) tot drone-piloot heeft 
opgeleid en zelf al inspecties uitvoert 
van illegale houtkap, in de bouw, op 

gebied van milieu, crowd bewaking, 
etc. Het verkopen van technische in-
novaties aan het buitenland, zonder 
dat de eigen regionale overheden als 
belangrijkste eerste klant kunnen wor-
den aangehaald is natuurlijk een ach-
terstand voor de lokale MKB’er. De re-
gerende staatssteun-angst bij inkoop 
speelt in Zuid-Europa veel minder een 
rol. Willen we werkgelegenheid be-
houden en innovatie stimuleren dan is 
launching customership effectiever 
dan en zou dus altijd moeten volgen 
op een subsidie-programma.

De subsidient-rol zit sturend aan tafel, 
technisch-bedrijfskundig beoordelend 
of een innovatie vooruitstrevend is. 
Deze beoordeling is gezien zijn ach-
tergrond erg moeilijk. Zo duurt de 
besluitvorming rondom subsidies te 
lang, terwijl de wereld wel in de ver-
snelde techniek innovatie doorgaat. 
Ook zijn de subsidieprogramma’s te 
klein, waardoor er relatief veel admi-
nistratieve overhead is, en tegelijker-
tijd de kans om échte innovaties tot 
stand te brengen klein is. 

Duidelijke strategische keuzes zijn ge-
wenst vanuit de overheid, waaruit de 
simultane inzet van de drie genoemde 
rollen van wezenlijk belang is. Ten 
aanzien van techniek zijn diverse kan-
sen, waarbij ook sterk geluisterd moet 
worden naar bestaande ondernemers, 
die bewezen hebben zich te kunnen 
profileren en groeien op de interna-
tionale markt. Netto gezien zijn het 
de ondernemers die geld van buiten 
de regio naar binnen halen, waarmee 
vervolgens de publieke sector wordt 
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gefinancierd. Een leidende, maar niet 
eindbeslissende rol, zonder de staats-
steun-angst is een benodigde mindset 
verandering. Het richten van de aan-
dacht van start-ups naar scale-ups is 
een gezonde trend. Binnen robotica 
zullen de hardware en productiekos-
ten altijd een rol spelen. 

De focus om te komen tot de volgen-
de Original Equipment Manufacturers 
(OEMs), die we met zijn allen moeten 
verleggen is die van machinebouw 
(=vaste robots in een gedefinieerde 
omgeving) naar robotica (=verplaatba-
re robots in ongestructureerde omge-
vingen). Binnen de industrie noemen 
we dit Smart Industry, in de landbouw 
precision farming, etc. Holland Robo-
tics, een samenwerkend platform van 
Robotica Nederland heeft dit duidelijk 
verwoord in het position paper. Het 
wachten is op het antwoord van de 
overheid.
 
RoboTechLibrary
Zoals in de jaren ‘80 met PC-Prive is 
het nu noodzakelijk mensen bekend 
te maken met robot-technologie. De 
angst destijds, (door Harry Jekkers 
in het lied Koos Werkeloos destijds 
mooie verwoord: ”Straks doen com-
puters al het werk alleen”), speelt ook 
nu weer. Angst haal je niet weg door 
het te ontkennen, maar door ermee 
bekend te raken. Hetzelfde is dus 
noodzakelijk in de Twentse regio. Het 
eerste deel van onderzoeksvraag “Is 
de nieuwste robot technologie voor 
iedereen gelijk toegankelijk en indien 
niet, hoe kunnen we dat bevorderen?” 
moet dan ook, gezien alle angsten, 

met “nee” worden beantwoord.

Het lectoraat stelt derhalve ook het 
ambitieuze plan voor om gezamen-
lijk een RoboTechLibrary op te rich-
ten, waarin robotica technieken op 
leenbasis beschikbaar zijn voor on-
derzoek van de kennisinstellingen, de 
ontwikkeling van nieuwe prototypes 
door de bedrijven, trainingsfaciliteiten 
voor de operators in de fabriek, maar 
ook voor de nieuwsgierige omscholer 
of werkloze die in de avonduren spe-
lenderwijs een co-bot kan leren pro-
grammeren, voor een potentiele MKB-
koper die eerst zelf de aansturing van 
verschillende robots wil ervaren, voor 
de ingenieur die wil zien wat 3D vision 
in (on-)gestructureerde omgeving in-
houdt, en voor de burger die een gras-
maairobot of stofzuigrobot voor zijn 
ouders wil kopen om hen te ontlasten. 

De RoboTechLibrary moet state of the 
art robottechnologie beschikbaar en 
onderling verrekenbaar maken voor 
de regio. De (start-)financiering moet 
afkomstig zijn van de 3 Os en fond-
sen: Overheden, Onderwijs, Onderne-
mers en bijvoorbeeld de FMO/VMO 
fondsen. Het oprichten, het beheer en 
de exploitatie van de RoboTechLibrary 
zal komende jaren verder worden uit-
gewerkt, echter: “onbekend, maakt 
onbemind”. Willen we innovatie, dan 
moeten we dus zo snel mogelijk het 
onbekende weghalen met behulp van 
de RoboTechLibrary.
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4.5 Conclusie
In dit hoofdstuk hebben we de onder-
zoeksvragen beantwoord middels de 
visie en de doelen die het lectoraat 
zichzelf stelt. Mechactronica is alom 
vertegenwoordigd, de robots waren 
reeds lang actief in de fabriek (Smart 
Industry). De robot-revolutie van het 
privé en publieke leven is aanstaande. 
Zoals elke (r-)evolutie kun je hier ang-
stig, boos en opstandig van worden of 
(te) opportunistisch, positief en actief 
sturend. De keuze is aan jou:

 “Robotize your Future”



76





Hfst 5.
Samenvatting

& doelstellingen 
lectoraat



79

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de achtergrond van mechatronica en 
robotica (hfst. 2) geschetst, waarbij we onszelf de centrale maatschappelijke on-
derzoeksvraag stelden (nr. 1): 

”Is de nieuwste (robot-)technologie voor iedereen gelijk toegankelijk 

en indien niet, hoe kunnen we dat bevorderen?”.

Denkend in termen van kansen in plaats van bedreigingen met deze robotica 
 revolutie stelden we ons hierbij de pro-actieve onderzoeksvraag (nr. 2)

 “Hoe kunnen we (als regio) de robot-technologie gebruiken als 

kans in plaats van als bedreiging?”

en daarbij inzoomend op de robot-technologie volgde de technische onderzoeks-
vraag (nr. 3): 

“Wat zijn de relevante robot-technologieën waarin we als regio moeten 

investeren en hoe kunnen we deze technologieën beschikbaar maken?”

In hoofdstuk 3 is zijn we op onderzoek gegaan naar de state of the art in me-
chatronica en robotica op basis waarvan we in hoofdstuk 4 de antwoorden heb-
ben gegeven op de onderzoeksvragen. Deze zijn samengevat in de onderstaande 
concrete doelstellingen die het lectoraat zichzelf stelt voor 2025:

•  Saxion Mechatronica internationaal bekend met de vier onderzoekslijnen be-
mand door hoofdonderzoekers/associate lectoren: unmanned systems, smart 
industrial systems, modulaire robotica & systems engineering om interna-
tionaal kennis te ontwikkelen, talenten te binden en producten te exporteren.

•  Groot aantal proof-of-princples ontwikkeld i.s.m. het bedrijfsleven ten behoeve 
van de kennisontwikkeling, waarvan de kennis resulteert in prototypes en 
producten voor bedrijfsleven en waaraan studenten hebben gewerkt onder lei-
ding van docent/onderzoekers in de rol van systems engineers die de kennis 
meenemen en vertalen naar nieuwe onderwijsproducten 

5 Conclusie en doelstelling lectoraat
 Mechatronica in 2025
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•  Een RoboticStartupCentre dat de kennis, indien niet door bestaand bedrijfsleven 
gevaloriseerd, de proof-of-principles op een gestructureerde wijze verder ontwik-
kelt in techniek en business en waaruit meerdere spin-offs kunnen ontstaan. 

•  Bijdrage leveren aan technische en maatschappelijke vraagstukken van de 
regio en wereld (Feed-the-world; precisielandbouw), Veiligheid (Save First Res-
ponders), Duurzame energievoorziening (inspectie-maintenance robotics), pro-
ductie en werk in de regio (Smart Industry)

•  Gedegen toegepaste MsC opleiding als een systems engineering track door 
bijvoorbeeld een traineeship en werkend/lerend kostenvrij doorstuderen.

•  Zelf voorzienend TValley R&D cluster met meer dan 15 board-leden met samen 
een groot periferie-netwerk dat als een regionaal verbindend, internationaal 
opererend R&D consortium, dat werkt volgens een geïmplementeerde, jaarlijks 
geupdate integrale R&D roadmap op alle TRLs niveaus.

•  Strategisch kennismanagement vanaf een R&D roadmap tot wetenschappe-
lijke samenwerkingspartners tot bedrijfstoepassingen en resulterend in diverse 
congressen, workshops en expertsessies alsmede expliciete documentatie. 

•  RoboTechLibrary in het Ariensplein t.b.v. 3 Os (ondernemers, overheid, en 
onderwijs) om gezamenlijke kosteneffectief state of the art onderzoek en ont-
wikkeling (5Os) kunnen uitvoeren voor de regio. 
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