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VIVES 165

Luc van Leeuwe, van origine docent wiskunde, natuurkunde en informatica, is een man met 

een missie. Na jarenlang voor de klas te hebben gestaan en vervolgens diverse directiefuncties in 

het voortgezet onderwijs bekleed te hebben, zet hij nu zijn schouders onder programmeeronderwijs. 

Van Leeuwe is van mening dat de basiskennis van het programmeren bij het palet aan algemene 

ontwikkeling van iedere leerling hoort.

H
et Lyceum Kralingen, de Rotterdamse school van waaruit de projectleider 

zijn plannen vormgeeft, gaat verder. Leerlingen op deze school kunnen 

vanaf dit schooljaar niet alleen kiezen voor het Technasium, maar ook voor 

het Codasium. De naam zegt het al, op het Codasium volgen leerlingen 

vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar een doorlopende leerlijn program-

meren.

Alle 21e-eeuwse vaardigheden zitten in programmeren verweven. Lyceum Kralin-

gen ziet programmeeronderwijs dan ook niet alleen als middel om ICT-vaardig(er) 

te worden, maar ook om andere competenties te ontwikkelen, die de werknemer 

van de toekomst in de snel veranderende wereld hard nodig zal hebben. “Onderwijs 

maakt jonge mensen gereed voor de toekomst, maar naar mijn mening doen we 

dat in Nederland op dit moment niet goed. We doen onze leerlingen tekort”, zegt 

Van Leeuwe. “Elke dag verzint ergens op de wereld wel iemand een nieuwe app, een 

nieuwe techniek, een nieuwe toepassing. Daardoor verandert iedere keer weer de 

manier waarop we werken en leven. Als je weet dat er in Nederland op dit moment 

dertigduizend IT-vacatures zijn en dat er voor VO, hbo en WO geen informaticado-

centen te vinden zijn, dan doen we iets fout. En als we nu niets doen, lopen we straks 

nog verder achter.”

Witte jongetjes 
Leerlingen hebben een ongelijke start, merkt Van Leeuwe. “Het ligt er maar net aan 

of een kind thuis de beschikking heeft over een laptop, tablet of computer en of er 

in de omgeving rolmodellen zijn. Programmeren is niet alleen voor witte jongetjes, 

zeggen we wel eens gekscherend. Het is voor alle leerlingen goed als ze basisken-

nis over programmeren opdoen op school. Ik vind dat dat gewoon bij de algemene 

ontwikkeling van kinderen en jongeren hoort.”

Van Leeuwe neemt Engeland als voorbeeld. “Daar is ‘computing’ een verplicht vak op 

alle basisscholen en middelbare scholen. Door programmeeronderwijs van over-

heidswege voor te schrijven, kunnen scholen er niet aan ontkomen. Maar het moet 

ook uit de scholen zelf komen, omdat anders het gevaar bestaat dat veel docenten 

geen eigenaarschap voelen. Gevolg is dat de kwaliteit van het programmeeronder-

wijs in de praktijk dan nog wel eens tegen kan vallen.”

Wereldburgerschap
Het bestuur waar Lyceum Kralingen onder valt, de Stichting LMC Voortgezet Onder-

wijs, heeft Van Leeuwe voor de ontwikkeling van het Codasium kunnen vrijroosteren. 

“Het Lyceum Kralingen koesterde de wens om ‘iets’ met programmeeronderwijs te 

doen. De school deed jaarlijks mee aan roboticawedstrijden en niet onverdienstelijk. 

Een groepje leerlingen deed zelfs mee aan de wereldkampioenschappen. Maar de 

school wilde meer. Vanuit haar visie op ‘Wereldburgerschap’ wil de school bijdragen 

aan de ontwikkeling van haar leerlingen tot wereldburgers. Een van de belangrijke 

aspecten hierbij is de zich steeds verder ontwikkelende digitalisering en de daaruit 

voortvloeiende maatschappelijke consequenties. Het is onze ambitie dat al onze 

leerlingen een basis meekrijgen op het gebied van programmeerkennis en -vaardig-

heden. Programmeren is het hedendaagse equivalent van taal en rekenen. Ik vind 

dat iedereen een klein computerprogramma moet kunnen schrijven, dan begrijp je 

veel beter hoe computers, apps en games werken. Het heeft ook te maken met leren 

denken, leren puzzelen, leren doorbijten, al dat soort competenties. En mee kunnen 

praten wat de voors en tegens zijn van ontwikkelingen op het gebied van bijvoor-

beeld big data en kunstmatige intelligentie.”

‘Je moet het 
programmeerzaadje zo 
vroeg mogelijk planten’

Projectleider Luc van Leeuwe van het Codasium:
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