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Nick Jordan [bijna 13 jaar] zit in de havo/vwo-brugklas 
van het Sint-Laurenscollege in Rotterdam. Programmeren 

is zijn grootste hobby. Om zijn opgedane kennis te delen met 

andere kinderen, zette hij JorCademy op: een website en een 

YouTube-kanaal over programmeren. Nick was een van de 

ambassadeurs van de Codeweek in oktober. 

tekst: Carla Desain14

H et leuke van programmeren is dat je je fantasie erop kunt los-
laten. Alles wat je bedenkt, kun je maken met code. Soms is dat 
best moeilijk, maar ik hou wel van een uitdaging. Bovendien 
kun je de problemen die je tegenkomt in je programma stuk 

voor stuk aanpakken en oplossen. 
Het is belangrijk dat kinderen niet alleen gamen, maar ook leren 
programmeren; wie moet anders straks de nieuwe games ontwerpen? 
Ik ben het helemaal eens met oud-eurocommissaris Neelie Kroes, die 
promoot dat alle kinderen op school programmeerles krijgen. Neder-
land en Europa lopen op dit gebied flink achter in de wereld.”

Zelf leren & kennis doorgeven
“Mijn vader werkt als programmeur; toen mijn tweelingbroer en ik 10 
waren, liet hij ons kennismaken met Scratch. Door blokjes met opdrach-
ten te kiezen en onder elkaar te zetten op je scherm, programmeer je 
zelf een animatie of een spelletje. Mijn broer hield er al snel mee op, hij 
tekent liever. Maar ik ben echt helemaal aan het Scratchen gegaan. Ik 
maakte het ene spelletje na het andere en als ik ergens niet uitkwam, 
zocht ik op internet naar de oplossing. Ik werd al snel best goed in 
Scratch. Nu ben ik mezelf ook Python aan het leren, dat is een ‘gewone’ 
programmeertaal waarin je zelf de opdrachten moet typen.
Ik wil graag aan andere kinderen doorgeven wat ik geleerd heb. Dus ben 
ik – op aanraden van mijn vader – uitlegfilmpjes gaan maken voor op 
mijn YouTube-kanaal en mijn JorCademy-website. Die filmpjes hebben al 
honderden views. Deels natuurlijk van klasgenoten en vrienden die het 
leuk vinden om te zien waar ik mee bezig ben; die schrijven dan bijvoor-
beeld ‘Dikke shoutout naar JorCademy’. Maar er komen ook reacties 
van kinderen die serieus bezig zijn om Scratch te leren. Sommige vaste 
bezoekers van mijn kanaal zouden best programmeertalentjes kunnen 
worden. Ik maak ongeveer om de twee weken een nieuw filmpje; ik 
heb ideeën genoeg, maar ik moet natuurlijk ook gewoon mijn huiswerk 
doen; ik wil graag goede cijfers blijven halen.”

Online & in het echt
“Online kun je veel leren, ik steek zelf veel op van sites als CodeCademy 
en CodeHS. Maar het is ook fijn om af en toe bij elkaar te komen. Toen 

ik net begon met programmeren, heb ik veel geleerd bij de CoderDojo 
in Rotterdam. Ik denk er wel eens over om op school een programmeer-
clubje op te zetten. Dat zou na schooltijd kunnen, of misschien tijdens 
de verrijkingsuren in het lesrooster. De locatiebeheerder en mijn mentor 
hebben wel interesse. Die waren er helemaal eerder niet mee bezig. 
Maar nu ze mij op tv hebben gezien in reportages over de Codeweek, 
zijn ze erover gaan nadenken hoe leuk en belangrijk het is om te leren 
programmeren.”

Taak van de school
“Code-clubjes en -sites zijn handig en een leuke hobby, maar eigenlijk 
vind ik het een taak van de school.

Computerles: Iedereen werkt en speelt op computers en tablets, maar 
als er een probleem is, weten ze niet wat ze moeten doen. Op mijn school 
wijst iedereen dan naar mij… en vaak kan ik het probleem inderdaad 
oplossen. Maar dat moet iedereen toch zelf kunnen? Als je weet hoe een 
computer werkt en hoe je problemen kunt oplossen, hoef je er geen 
computer dokter bij te halen; dat scheelt veel tijd en geld. Ik ben fan van 
de Raspberry Pi, een klein computertje dat maar een paar tientjes kost. 
Scholen kunnen dat best betalen. Hiermee kun je goed de werking van 
een computer leren. Iedereen moet ook leren dat [en hoe] je back-ups 
moet maken en hoe je virussen voorkomt en onschadelijk maakt.
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Internetles: Ieder kind moet leren nadenken over z’n gedrag op internet: 
Wie voeg je wel, of juist niet, toe aan een WhatsApp-gesprek; niet schel-
den of vloeken; geen lompe reacties posten en geen rare filmpjes op 
YouTube zetten. Ik vind dat je je online én off line netjes moet gedragen, 
dat hoort er gewoon bij. Daar mag de school best streng op letten en er 
les in geven.

Programmeerles: Iedereen die van de middelbare school komt, moet 
volgens mij overweg kunnen met een programmeertaal of twee, bijvoor-
beeld Scratch en Python. Misschien heeft niet iedereen meteen zin om 
dat te leren, maar datzelfde geldt voor taal en rekenen… Programmeren 
hoort in deze tijd gewoon op het lesrooster. Bij ons op school kun je pas 
informatica kiezen in de 3e. Dat vind ik veel te laat! Je leert het mak-
kelijker als je vroeg begint, liefst in groep 3 al. Mijn zusje zit in groep 3; 
zij heeft hele leuke dingen geprogrammeerd met Scratch junior. ‘Jong 
geleerd – oud gedaan’, is het spreekwoord dat hier precies bij past.”

Meisjes
“De meisjes bij mij in de klas denken allemaal dat programmeren en 
techniek te moeilijk zijn voor hen. Het lijkt wel of ze elkaar daar een 
beetje in aansteken. Ik vind dat jammer. Ze zijn hartstikke slim, dus het is 
niet waar dat ze dat niet zouden kunnen leren. Maar zij denken dat.
Mijn zusje van 7 denkt gelukkig [nog] niet zo, zij heeft er veel plezier in 

om zelf iets te maken. Ze programmeert hele fantasievolle animaties 
met zelfgetekende tovenaars, paarden en honden, en met zelfgemaakte 
geluiden. Dus ik denk dat zeker meisjes zo jong mogelijk moeten ken-
nismaken met programmeren, voordat ze beginnen te denken dat het 
niets voor meisjes is. En misschien moeten de voorbeeldspelletjes wat 
meisjesachtiger: een cupcake-kanon in plaats van een gewone shooter-
game. Of meer roze gebruiken, dat helpt misschien ook om er een hot 
topic van te maken. Loomen was zo’n hot topic, dat heeft iedereen 
gedaan – meisjes en jongens. Het zou fijn zijn als dat met programmeren 
ook lukt. Programmeren is net zo goed een soort knutselen, alleen maak 
je geen elastiekjes aan elkaar, maar stukjes code.”

Leraren
“Mijn leraren op school zijn niet handig genoeg met computers, vind 
ik. Ik vind het heel goed dat ze om hulp vragen als ze een probleem 
hebben, maar eigenlijk moeten ze het zelf leren oplossen – net als de 
leerlingen. En programmeren kan ook bijna niemand. Ik denk dat in het 
begin leraren en leerlingen samen moeten leren. Ik wil best helpen.” 

Toekomst
“Mijn droom is om later samen met mijn tweelingbroer een bedrijfje op 
te zetten dat games maakt. Hij doet dan het artwork en het design en ik 
de code.”  jorcademy.nl 

Geef programmeerles op 
school vanaf groep 3 
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