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zaterdag 28 november 2020 13Regio13De BSG in Bergen heeft als eerste middelbare school in de

regio een keuzeprofiel voor programmeren en design

Bergen ■ Python, JavaScript, Li-
nux, Blender en UX Design. Het zijn
codeertalen en computerprogram-
ma’s die ervoor zorgen dat websites
en apps werken. Bij sommigen gaat
er wellicht een belletje rinkelen bij
die Engelse termen, maar hoeveel
weten ook hoe je ermee omgaat? De
vraag naar programmeurs wordt
steeds groter, vertelt Eva van Leeu-
wen, afdelingsleider atheneum op
de BSG.

Daarom komt de school met iets
nieuws: de Programmeer- en De-
signklas. Volgend schooljaar kun-
nen brugklassers op het havo en vwo
dit kiezen. Een praktijkgericht keu-
zevak voor zowel bèta-liefhebbers
als creatievelingen.

Leerlingen kunnen kiezen tussen
programmeren en applicatiedesign.
Oftewel: het maken van een website
of app via computertaal óf ervoor
zorgen dat deze aantrekkelijk en ge-
bruikersvriendelijk zijn. „Het moet
er natuurlijk wel goed uitzien. En
het design-gedeelte past perfect bij
deze kunst- en cultuurschool”, zegt
rector Co Huisman.

Grotemensenwereld
Het vak ziet er anders uit dan de an-
dere vakken. Zo staat er geen door-
gewinterde docent voor de klas,
maar een echte programmeur regel-
recht uit het bedrijfsleven: Joran
Dob (22). Hij is een oud-leerling van
de BSG en was in zijn middelbare
schooltijd na de lessen al bezig met
websites bouwen. In de bovenbouw
begon hij ook zzp-klusjes te doen en
nadat hij zijn diploma binnen had,
kreeg hij meteen een baan aangebo-
den. Inmiddels heeft hij zijn eigen
bedrijf en ontwikkelt hij apps, web-
sites en advertenties voor grote mul-
tinationals als Shell en Rituals. 

In eerste instantie leert hij de leer-
lingen de basis, vertelt Dob. „Dat
kun je wel vergelijken met een ande-
re taal leren. Er zijn bepaalde regels
en manieren waarop je een bepaalde
zin maakt. Dat moeten ze leren, en
van daaruit gaan ze steeds meer de
diepte in.”

Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen ook ’echte opdrachten’ doen
voor bedrijven, die soms ook langs
zullen komen op school. „Ze maken
een echte website en een echte app.
Daar komt de nadruk op te liggen. Je
wilt ze echt iets moois laten maken,
waarbij ze een eindresultaat heb-
ben. Anders is het niet leuk. En op
deze manier leren ze ook dingen
waar ze in de praktijk iets aan heb-
ben.” 

De programmeurs en designers
moeten bij deze opdrachten ook sa-
menwerken. Van Leeuwen: „Je leert
echt hoe het werkt in de grotemen-
senwereld.”

Certificaten
Ook op een andere manier onder-
scheidt het vak zich van andere: er
zijn namelijk geen examens. „Doen
we schoolexamens, hebben we ons
afgevraagd”, zegt Van Leeuwen.
„Nee, het is beter als dat ook prak-
tijk gericht is. In de praktijk kijken
ze in dit vakgebied niet naar je di-
ploma, maar naar certificaten. Bij
ons behalen de leerlingen Google-
certificaten.” Dat is bijvoorbeeld het
Google Android developer basics-
certificaat.

De leerlingen bouwen digitaal
een portfolio op, met een ’skilltree’,
waarin de voortgang wordt bijge-
houden. In deze ’skilltree’ kun je be-
paalde badges behalen, in vaardig-
heden naar keuze. „En als leerlin-
gen echt intrinsiek gemotiveerd
zijn, kunnen ze thuis hier ook aan
werken. Het leerproces zal ook niet
synchroon lopen, het wordt echt
maatwerk.” 

Wat het uiteindelijke niveau
wordt, is dan ook nog een beetje
zoeken, zegt Dob. „Dat is vrij flexi-
bel, ze gaan in eigen tempo door be-
paalde dingen heen.” 

Basisschool
Om een voorproefje te krijgen van
wat leerlingen van groep 8 al kun-
nen, is de BSG vorige week langs ge-
weest op verschillende basisscholen.
En natuurlijk ook om program-
meurs in de dop te signaleren. 

Op sommige scholen wordt na-
melijk al een beetje geoefend met
programmeren, door middel van
het programma Scratch (zie kader).

„Dat zullen wij hier niet doen. Wij
gaan echt programmeren in ver-
schillende codeertalen.” 

Op een paar middelbare scholen
in Nederland wordt al program-
meerles gegeven. Bijvoorbeeld op
het Metis Montessori in Amster-
dam, waar de BSG ook een kijkje
heeft genomen. Van Leeuwen: „Daar
heet het de Coderklas. Zij waren
echt de voorlopers, de eerste leerlin-
gen zitten daar nu in atheneum 5.”

Een primeur op de Berger Scholengemeenschap (BSG): het wordt de eerste
middelbare school in de regio met een Programmeer- en Designklas.
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Proefles
Leerlingen van groep 8 die
misschien in de Programmeer-
en Designklas willen komen,
kunnen alvast een proefles
volgen op de BSG. De eerste les
op 13 januari zit al vol, maar er
is nog plek op 10 en 17 februari.
Meer informatie is te vinden op
www.berger-sg.nl. 

❜❜Leerlingen
leren hoe het
werkt in de

echte wereld

Joran Dob legt de basis van programmeren uit aan leerlingen van groep 8. Straks staat hij voor de brugklas van de Berger Scholengemeenschap. JJFOTO.NL / JAN JONG

Hij kan vooral goed codes schrijven,
vertelt hij. In programmeertaal. „Een
beetje JavaScript, matig goed HTML
en matig goed Python.” Dat gebruikt
hij bijvoorbeeld om eigen websites
te bouwen. En dan niet met zo’n
website-maker als Wordpress, maar
met de hand. Hij tikt zelf de codes. 

En sinds kort heeft hij ook een ei-
gen Raspberry Pi. „Een computer, ter
grootte van een creditcard. Die kan je
codes laten opvolgen zodat hij din-
gen doet die je wilt. Je kan er eigen-
lijk een soort robot van maken.” 

Dat programmeren heeft hij zich-
zelf geleerd. Hij begon met program-
meren voor kinderen in Scratch, maar

daar was al snel niet veel meer aan.
„De mogelijkheden waren te be-
perkt.” Dus begon hij met Python.
Hoe zoiets werkt, zoekt hij dan op via
het internet. Zijn ouders helpen ook
een beetje, maar Nilo kan sowieso
snel leren. Hij heeft ook een klas
overgeslagen en zit nu in groep 8. 

Zijn moeder was eerst wel wat hui-
verig: Nilo moet natuurlijk niet de
hele dag achter de computer zitten.
Daarom heeft hij thuis een maximale
schermtijd. „Maar ze zagen nu wel
dat ik súper-súper-nuttige dingen
doe. Daarom mag ik nu in totaal een
uur doordeweeks en in het weekend
elke dag twee uur.” 

En in die tijd oefent hij met van al-
les en nog wat. Is er ook al een eigen
app? „Die heb ik nog niet, want dat is
in Java. Maar daar wilde ik eigenlijk
deze week aan beginnen.”

Vraag Nilo van Overveld (10) uit Ber-
gen wat hij doet achter zijn compu-
ter, en hij barst los. Deels in een taal
die voor velen onverstaanbaar is. 

Nilo is tien en ’spreekt’ al
Python, JavaScript én HTML

Nilo achter de computer. Op de voorgrond zijn Raspberry Pi. EIGEN FOTO

Hij laat zien hoe hij The King laat be-
wegen. Snel versleept hij wat in zijn
computerprogramma, vult wat cij-
fers in bij ’change x by’ en ’change y
by’ en dan verspringt Elvis. 

Knutselen in Scratch, een program-
meertaal voor kinderen: dat is waar
hij en zijn klasgenootje Luca Terpstra
(11) ’best goed’ in zijn. In het program-
ma kunnen ze verschillende blokken
(’codes’) met geluiden, personages
en kleuren op hun scherm toveren,
laten bewegen en op elkaar laten re-
ageren. Zo hebben ze bijvoorbeeld
ook een voetbalspel gemaakt.

’Well it’s a one for the money, two for
the show’, klinkt het uit de laptop.
Ondertussen danst Elvis Presley op
het scherm. „Dat lijkt niet zo moeilijk
om te maken, maar dat was het wel”,
zegt Julien Bodenheim (11). 

Groep 8’ers laten Elvis
dansen en bouwen spellen

Julien en Luca proeven van het programmeren door Scratch. FOTO MEDIAHUIS

Een proefles programmeren op de Willem-Alexanderschool. JJFOTO.NL / JAN JONG

Dat leren ze in hun ’vrije werktijd’
op de Willem-Alexanderschool in
Bergen. „In die tijd kunnen ze bezig
zijn met hun eigen talenten en inte-
resses. Een aantal kinderen gaat re-
gelmatig programmeren”, zegt
meester Michiel Peper. „Ze halen me
snel in, dat is juist goed.” En een spel
spelen in de les is natuurlijk hartstik-
ke leuk. „Maar ze moeten ’m wel zelf
gemaakt hebben. En kritisch kijken
hoe het beter kan, bijvoorbeeld met
een tijd of scorebord erbij.” 

Behalve in Scratch, kun je in de
praktijk niet veel met het program-
meren in kindertaal. „Maar het is een
goed begin, omdat ze op een bepaal-
de manier leren denken.” 

En, is dat programmeren iets wat
Luca en Julien later willen doen? Mis-
schien. Maar eerst gaan ze voor een
carrière als wielrenner en voetballer.

Is dit vak niet hetzelfde als bij-
voorbeeld ICT of informatica, wat
op veel andere scholen wordt gege-
ven? Nee, zegt rector Huisman. „Die
modules zijn ook snel verouderd.”

„Ik heb ook nog op een andere
middelbare school dan de BSG geze-
ten”, zegt Dob. „Daar had ik dat vak
wel. Maar ik heb daar weinig ge-
leerd wat ik later nog heb kunnen
gebruiken. Dat is ook waarom ik en-
thousiast was om met de BSG samen
te werken. Ze snappen welke rich-
ting ze op moeten gaan en kijken
echt naar wat er nu wordt gebruikt
in de markt.” 

Toekomst
Leerlingen die Programmeer- en
Designles volgen, krijgen tot het
voorlaatste examenjaar een middag
in de week een blokuur van drie les-
uren. „Daar is ook een docent van de
BSG bij, het is de bedoeling dat die
het jaar erop de eerstejaars les gaat
geven.” 

De BSG verwacht dat de nieuwe
klas een ’echte trekker’ wordt. Huis-
man: „Veel van het voortgezet on-
derwijs is gericht op het verleden,
niet op de toekomst. Wij leiden leer-
lingen op voor een wereld en beroe-
pen die we nu nog niet kennen.
Maar we kunnen ze wel zo goed mo-
gelijk voorbereiden.”

ON DERWIJS De BSG krijgt komend schooljaar een nieuw vak

Een echte app of
website bouwen 
in de klas


