
Waarom doen we dit?

Er is een zwaar tekort aan developers in Neder-
land, wereldwijd zelfs. Daarnaast is het nog steeds 
een hele uitdaging om kinderen in de digitale 
wereld wegwijs te maken. Om deze twee prob-
lemen aan te pakken willen wij investeren in de 
toekomst door kinderen in contact te brengen met 
de ICT-wereld

Hoe doen we dit?

CoderDojo Rotterdam is een initiatief om kinder-
en tussen de 7 en 17 jaar te leren programmeren. 
Dit gebeurd op vrijwillige basis waardoor het voor 
kinderen en ouders volledig gratis is en blijft. Het 
initiatief is begonnen in Cork, Ierland vanwaar het 
inmiddels over de hele wereld verspreid is met zo’n 
400 dojo’s wereldwijd.

CoderDojo Rotterdam wordt 1 keer per maand ge-
houden met elke maand een ander thema / onder-
werp. We hebben momenteel plaats voor 25 – 45 
kinderen per editie. Tijdens zo’n editie wordt er 
uitleg gegeven en opdrachten uitgezet om met het 
betreffende thema aan de slag te gaan.

Wat hebben we nú nodig?

Om CoderDojo Rotterdam draaiende te houden en 
vooral te verbeteren en groter te maken hebben 
een aantal dingen nodig. Dit is vooral te splitsen in 
materiaal en mankracht.

Materiaal

• Extra laptops (Minimaal wifi)
• Muizen
• Arduino / Raspbery Pi
• Drukwerk voor promotie
• T-Shirts voor vrijwilligers om herkenbaar-

heid te bevorderen.

Mankracht

• Vrijwilligers
• Gastsprekers
• Ouders / Begeleiders voor toezicht

Wat willen we in de toekomst?

In de toekomst willen onze eigen Dojo uitbreid-
en en meerdere dojo’s opzetten. We willen naar 
een situatie waar we dermate veel deelnemers en 
vrijwilligers hebben dat we meerdere keren per 
maand een Dojo kunnen houden waarbij we de 
deur open zetten en iedereen in en uit kan lopen 
zonder dat er thema’s behandeld moeten worden.

Steun ons op Indiegogo 
Om CoderDojo draaiende te 
houden en toffe dingen te 
kunnen doen hebben jouw 
hulp nodig! 
http://igg.me/at/coderdojorotterdam
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