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Summary

In the future, children will increasingly encounter social robots, or robots made 
for interactions with people – among others in home, school, and healthcare 
environments. Given children’s tendency to relate socially to the world around 
them, the emergence of social relationships between children and robots is 
believed to become more common over the upcoming years. While scholars have 
expressed both hopes and concerns about the development of such relationships, 
research on child-robot relationship formation is still in its infancy. Therefore, 
the present dissertation aimed to advance current knowledge on child-robot 
relationship formation and to inform the discussion regarding the implications of 
this new type of relationship. The dissertation makes theoretical, methodological, 
and empirical contributions to research on children’s relationship formation with 
social robots, which are also relevant for the practical application of social robots 
in society.

Theoretical Insights and Methodological Tools

The first part of this dissertation (chapters 2 and 3) aimed to provide insight into 
current knowledge about, and facilitate future research on, the development of 
child-robot relationships. By means of a literature review, chapter 2 systematized 
empirical findings relevant to child-robot relationship formation and distilled 
which concepts may play a role in the emergence of child-robot relationships. 
However, the outcomes of the review also confirmed the relatively early stage 
that research on child-robot relationship formation currently finds itself in, with 
many questions remaining to be addressed. Accordingly, the chapter identified 
challenges that should be overcome for the research field to mature (e.g., with 
respect to research designs, the definition of key concepts, measurement practices, 
and reporting standards). Chapter 3 takes an important step in this direction by 
means of the development and validation of three self-report scales that measure 
children’s closeness toward, trust in, and perceived social support from a robot. 
All three measures proved to be valid and reliable and may be used by future 
studies to assess (elements of) child-robot relationship formation in an easy and 
concise, but also precise manner. Together, the theoretical and methodological 
contributions of chapters 2 and 3 pave the way for cumulative research on child-
robot relationship formation and informed the second, experimental part of this 
dissertation (chapters 4 to 6).
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Transparency about Social Robots is Effective

In recent years, calls for transparency about social robots have increased. From 
an ethical viewpoint, some scholars have argued that we should aim to avoid 
incorrect expectations of social robots by being open about what social robots 
are and what they are (not) capable of – especially to children. This dissertation 
presents experimental evidence which demonstrates that being transparent to 
children about a social robot’s lack of human psychological capacities (chapter 4) 
and autonomy (i.e., remotely controlled working; chapter 5) can, at least to some 
extent, change how children perceive and relate to a social robot. At the same 
time, transparency did not prevent the emergence of a child-robot relationship 
altogether: In our studies, children considered the robot to be a potential friend 
regardless of their awareness of its technological limitations. This finding is 
noteworthy because child-robot relationship formation is believed to increase the 
potential of social robot applications in, for instance, education and healthcare 
settings. Judging from our findings, desirable outcomes of such applications may 
be achieved without deceiving children about current social robots’ technological 
status and corresponding limitations.

Child-Robot Interaction Does Not (Have to) Mirror  
Interpersonal Communication

Despite the aforementioned limitations of current social robots, interactions 
with robots that are capable of verbal interaction resemble interpersonal 
interactions. Yet, the present dissertation shows that we should not uncritically 
assume that the communicative processes that facilitate the emergence of 
interpersonal relationships have similar effects on children’s relationship 
formation with social robots. The findings of chapters 5 and 6 show that a social 
robot’s self-description (i.e., sharing factual self-related information as opposed 
to information about robots in general), self-disclosure (i.e., sharing ‘personal’, 
as opposed to rather superficial, self-related information), and question-asking 
do not always influence children’s perceptions of, and relationship formation 
with, a social robot as could be expected based on the literature on interpersonal 
communication. While these communicative processes are all central to 
interpersonal communication and relationship formation, our findings suggest 
that their applicability to children’s interactions with social robots may be less 
straightforward than is sometimes assumed.
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Conclusion

This dissertation makes theoretical, methodological, and empirical contributions 
to research on the emergence of social relationships between children and 
robots. By providing insight into current knowledge and challenges, as well as 
recommendations and methodological tools to overcome them, the dissertation 
may inform scholars who aim to further investigate child-robot relationship 
formation as well as its consequences. The empirical findings of this dissertation 
may, in addition, inform the ethical discussion on the desirability of child-
robot relationship formation and the presentation of social robots to children as 
(seemingly) increasingly humanlike entities. While there remains little doubt as 
to whether child-robot relationships will emerge, this dissertation suggests that 
how children perceive and relate to social robots may, at least in part, depend on 
how we introduce these robots to children. 
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In de toekomst zullen kinderen steeds vaker in aanraking komen met sociale 
robots, oftewel robots die gemaakt zijn voor interacties met mensen. Bijvoorbeeld 
op school, in de gezondheidszorg, en in hun thuisomgeving. Omdat kinderen 
van nature een sociale houding aannemen tegenover hun omgeving, zal 
het na verloop van tijd waarschijnlijk steeds normaler worden dat kinderen 
sociale relaties aangaan met robots. Wetenschappers hebben zowel positieve 
verwachtingen van als bedenkingen bij zulke ´kind-robot relaties’, maar het 
onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen. Het doel van dit proefschrift 
was dan ook om bestaande kennis over het ontstaan van kind-robot relaties uit te 
breiden, om zo de discussie omtrent de implicaties van zulke relaties van nieuwe 
informatie te voorzien. Het proefschrift levert theoretische, methodologische, 
en empirische bijdragen aan onderzoek naar het ontstaan van relaties tussen 
kinderen en sociale robots, die ook relevant zijn voor de praktische toepassing 
van sociale robots in de maatschappij.

Theoretisch Inzicht en Methodologische Hulpmiddelen

Het doel van het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2 en 3) was om 
bestaande kennis met betrekking tot het ontstaan van kind-robot relaties 
inzichtelijk te maken, alsmede om toekomstig onderzoek hiernaar te 
vergemakkelijken. Hoofdstuk 2 verschaft, door middel van een literatuurstudie, 
inzicht in relevante empirische bevindingen en de concepten die mogelijk een 
rol spelen bij het ontstaan van kind-robot relaties. De bevindingen van de studie 
onderstrepen echter ook de relatief recente opkomst van onderzoek naar kind-
robot relaties, waarover nog veel vragen bestaan. Het hoofdstuk identificeert 
dan ook verschillende uitdagingen die het onderzoeksveld aan moet gaan om 
zich verder te ontwikkelen (bijv. wat betreft onderzoeksopzetten, definities van 
kernbegrippen, meetinstrumenten, en rapportagestandaarden). Hoofdstuk 3 
zet hierin een belangrijke stap door het ontwikkelen van drie betrouwbare, 
valide vragenlijstinstrumenten die inzicht bieden in de gevoelens van kinderen 
ten aanzien van sociale robots in termen van vriendschap, vertrouwen en 
ondersteuning. Deze instrumenten kunnen in toekomstige studies worden 
gebruikt om, op een gemakkelijke en snelle, maar toch ook precieze wijze 
(elementen van) de ontwikkeling van kind-robot relaties te onderzoeken. 
Tezamen bieden de theoretische en methodologische inzichten uit hoofdstuk 2 
en 3 een solide basis waarop toekomstig onderzoek naar het ontstaan van kind-
robot relaties kan voortbouwen. Daarnaast vormden zij het uitgangspunt voor 
het tweede, experimentele gedeelte van dit proefschrift (hoofdstuk 4 t/m 6).
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Openheid over Sociale Robots Heeft Effect

Vanuit ethisch oogpunt onderstrepen sommige wetenschappers de afgelopen 
jaren het belang van transparantie over sociale robots – met name tegenover 
kinderen. Zij benadrukken dat het belangrijk is om open te zijn over wat 
sociale robots zijn en wat robots (niet) kunnen, om zo te proberen verkeerde 
verwachtingen van robots te voorkomen. Dit proefschrift presenteert 
experimenteel bewijs voor de effectiviteit van een dergelijke transparante 
aanpak: informatie over het gebrek aan menselijke psychologische capaciteiten 
(hoofdstuk 4) en autonomie (d.w.z. op afstand bestuurde werking; hoofdstuk 5) 
van een sociale robot kan, in ieder geval gedeeltelijk, veranderen hoe kinderen 
over dit soort robots denken en hoe zij hier relaties mee aangaan. Tegelijkertijd 
lijkt transparantie het ontstaan van kind-robot relaties niet in de weg te staan: 
kinderen beschouwden de robot in onze studies als een potentieel vriendje, of 
zij zich nu bewust waren van de beperkingen van de robot of niet. Dit is een 
belangrijke bevinding, omdat verondersteld wordt dat het ontstaan van kind-
robot relaties de potentiële meerwaarde van de toepassing van sociale robots in, 
onder andere, het onderwijs en de gezondheidszorg vergroot. Afgaande op onze 
bevindingen lijken de gewenste uitkomsten van zulke toepassingen te kunnen 
worden bereikt zonder kinderen te misleiden over de technologische status en 
bijbehorende beperkingen van hedendaagse sociale robots.

Kind-Robot Interactie en Interpersoonlijke Communicatie 
(Mogen) Verschillen

De voorgenoemde beperkingen van hedendaagse sociale robots ten spijt, 
hebben verbale interacties met zulke robots toch veel weg van interpersoonlijke 
interacties. Desondanks toont dit proefschrift aan dat we er niet zomaar 
vanuit mogen gaan dat communicatieve processen die het ontstaan van 
interpersoonlijke relaties ten goede komen een vergelijkbaar effect hebben op 
het ontstaan van kind-robot relaties. De bevindingen van hoofdstuk 5 en 6 laten 
zien dat wanneer een sociale robot kinderen feitelijke informatie over zichzelf 
vertelt (in plaats van over robots in het algemeen), hen ‘persoonlijke’ (in plaats 
van oppervlakkige) informatie over zichzelf vertelt, of vragen aan hen stelt, dit 
andere effecten kan hebben op de manier waarop kinderen over de robot denken 
en het ontstaan van kind-robot relaties dan men zou verwachten op basis van de 
literatuur over interpersoonlijke communicatie. Hoewel deze communicatieve 
processen allemaal van centraal belang zijn voor interpersoonlijke communicatie 
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en relaties, wijzen onze bevindingen erop dat hun toepasbaarheid op interacties 
tussen kinderen en sociale robots wellicht minder vanzelfsprekend is dan soms 
wordt aangenomen.

Conclusie

Dit proefschrift levert theoretische, methodologische, en empirische bijdragen 
aan het onderzoek naar het ontstaan van sociale relaties tussen kinderen en 
robots. Door inzicht te verschaffen in bestaande kennis en uitdagingen, en zowel 
adviezen als methodologische hulpmiddelen te bieden om deze uitdagingen 
aan te gaan, helpt dit proefschrift wetenschappers die het ontstaan en de 
consequenties van kind-robot relaties nader willen onderzoeken. Daarnaast 
leveren de empirische bevindingen uit dit proefschrift een bijdrage aan de 
ethische discussie omtrent de wenselijkheid van het ontstaan van kind-robot 
relaties en de presentatie van sociale robots aan kinderen als (schijnbaar) steeds 
menselijkere entiteiten. Hoewel er weinig twijfel meer bestaat omtrent de vraag 
of kinderen sociale relaties zullen ontwikkelen met robots, laat dit proefschrift 
zien dat de manier waarop kinderen zulke relaties aangaan en over sociale robots 
denken tenminste gedeeltelijk afhankelijk is van de manier waarop zulke robots 
aan kinderen worden geïntroduceerd.
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