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1.

Voorwoord

Beste Lezer,
Als kind zat ik op de VWO en presteerde ik slecht op school. Ik was immers geen huiswerk aan het
maken of aan het opletten in de les, maar aan het uitzoeken wat computers waren en hoe het
internet in elkaar zat. Uiteindelijk heeft mij dit doen besluiten (na mijn ouders met veel moeite
overgehaald te hebben) om mijn overgangsbewijs aan te vragen en te beginnen aan het MBO.
De keus was gevallen op mediavormgeven interactief op het Grafisch Lyceum. Later heb ik mij
gespecialiseerd in Design & Technology om meer de technische kant op te zoeken.
Na het Grafisch Lyceum ben ik door gegaan aan de Hogeschool Rotterdam. Hier heb ik gekozen
voor mediatechnologie. Dit ligt in het verlengde van mijn opleiding op het GLR maar gaat
nóg dieper op de techniek in. Het was tijdens deze opleiding dat ik al snel merkte dat er een
marktvraag en -aanbod was in deze sector die niet in balans is. Wij mediatechnologen konden
uit een ruim aanbod kiezen voor een stageplek of freelance opdrachten terwijl de studenten van
communicatie, media en design over elkaars hoofden liepen om een plekje te vinden. Ook in het
bedrijfsleven zag ik dat deze balans totaal uit evenwicht is.
Toen ik voor het eerst CoderDojo tegen kwam (toentertijd bij Github.com) was ik direct
enthousiast. Het eerste wat ik dacht was: “Dat had ik moeten hebben toen ik 14 - 18 jaar was!”. Er
bleek nog geen CoderDojo in Rotterdam te zijn dus besloot ik er zelf een op te richten. Hiermee
wilde ik de kinderen van vandaag de mogelijkheden en tools bieden die ik tekort kwam toen ik die
leeftijd had. Daarnaast hoopte ik daarmee ook meer mensen enthousiast te krijgen voor techniek.
Als oprichter van CoderDojo Rotterdam ben ik er zeer trots op dat wij dit initiatief al zo ver als
nu hebben kunnen brengen. Hiervoor ben ik ook alle vrijwilligers die eraan hebben meegewerkt
ontzettend dankbaar! Nu is het zaak dat we CoderDojo Rotterdam nóg beter maken, nóg groter
maken en vooral nóg leuker maken.
Ik hoop vanuit het diepst van mijn hart dat dit initiatief nog lang kan blijven bestaan en dat we
over een aantal jaar daadwerkelijk de impact van onze inzet terug kunnen zien.
Met vriendelijke groeten,
Christian Vermeulen
Champion / Oprichter / Voorzitter
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2.

Inleiding
Voor u ligt het Stichting Plan van CoderDojo Rotterdam. In dit plan is te lezen wat wij doen, waarom
wij doen en vooral hoe wij dit willen doen. Dit stichting plan zal zowel voor onszelf als voor partners
/ sponsors de leidraad zijn voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden.

2.1. Wat is CoderDojo?
CoderDojo is een open source, door vrijwilligers opgezette beweging die staat voor het houden
van gratis, non-profit development clubs en reguliere sessies voor jonge mensen. Omdat
CoderDojo open source is kan elke Dojo anders zijn en staat volledig los van andere Dojo’s.

Bij een Dojo leren jonge mensen, tussen de 5 en 17 jaar, om te programmeren, websites bouwen,
apps ontwikkelen, programma’s te maken, games te maken en meer. Dojo’s worden opgezet en
georganiseerd door vrijwilligers. Naast het leren programmeren, ontmoeten deelnemers ook
anderen like-minded mensen, delen deelnemers waar ze aan aan het werken zijn en maken ze
nieuwe dingen. CoderDojo maakt development en leren programmeren een leuke, sociale en
kick ass ervaring. CoderDojo legt ook veel nadruk op open source en gratis software en heeft
wereldwijd een breed netwerk aan vrijwilligers. CoderDojo heeft slecht één regel: “Boven Alles:
Wees Cool!”, Pesten, liegen en mensen hun tijd verdoen is niet cool. Om aan een Dojo mee te
doen kun je er een bij jou in de buurt zoeken of zelf een opstarten.

2.2. Een stukje geschiedenis
CoderDojo is een non-profit wereldwijde beweging, opgezet door James Whelton en Bill Liao.
Het is begonnen op de school van James Whelton begin 2011 toen James publiciteit ontving
voor het hacken van de iPod Nano en jongeren leerlingen interesse toonden in het leren van
programmeren. Hij richtte een computerclubje op zijn school (PBC Cork, Ierland) waar hij
begon met de les geven in de basis van HTML en CSS. Later dat jaar ontmoette hij Bill Liao, een
entrepreneur en Filantroop die het project groter wilde maken. In juni 2011 werd de eerste
CoderDojo gelanceerd in het National Software Centre in Cork, Ierland, welke een groot succes
werd. De Dojo van Cork ontving regelmatig mensen vanuit Dublin om mee te doen aan de sessies.
Door deze populariteit is er ook een Dojo in Dublin opgericht in Google’s Montevetro gebouw.
Door de beweging open source te maken werden er in een mum van tijd door heel Ierland
CoderDojo’s opgericht en later over de hele wereld!
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3.

Fundering
Voor dat we ook maar iets kunnen doen moeten we een paar beugels ophangen voor houvast. Lees
in dit hoofdstuk onze achterliggende gedachtes en drijfveren om met CoderDojo bezig te zijn.

3.1. Visie
De kinderen die meedoen aan CoderDojo hebben de toekomst: ze hebben de technische kennis
en de sociale vaardigheden die nodig zijn om waarde te bieden aan de maatschappij. Daarnaast
hebben ze een bewuste keuze kunnen maken ten aanzien van hun beoogde carrière pad,
waardoor ze hun eigen professionele groeipad volledig in de hand hebben.

De programmeurs van de toekomst zijn als kind begonnen bij CoderDojo en bedrijven hebben
daar hun eigen investering voor gedaan (net zoals ze investeren in de kenniseconomie m.b.v.
stagiaires).

3.2. Missie
CoderDojo creëert een leeromgeving waarin kinderen worden begeleid en gestimuleerd om
aan de slag te gaan met programmeren . Door de kinderen zelf de controle te geven over het
leerproces, wordt hun nieuwsgierigheid getriggerd en leren ze van en met elkaar. Zo worden ze
zowel op technisch en sociaal vlak gevormd tot de effectieve programmeurs die nodig zullen zijn
in de toekomst.

3.3. Doelstelling
In het Nederlandse onderwijs is het programmeren en andere vormen van digitale geletterdheid
onderbelicht1. Leerlingen zijn zich niet bewust van de mogelijkheden noch de gevaren die
dit vakgebied biedt, en verlaten het voortgezet onderwijs met onvoldoende kennis om een
geïnformeerde keuze voor een opleiding in het ICT-vakgebied te kunnen maken2/3. Dit vakgebied
is erg breed: in het HBO alleen zijn er 9 verschillende richtingen (26 aanverwante opleidingen)
binnen het ICT-vakgebied4. Op WO-niveau wordt deze problematiek gecompliceerder, sinds alle
beta-opleidingen, varierend van wiskunde tot informatica in hetzelfde straatje vallen5.

1
2
3
4
5
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Kennisnet | Vier in balans monitor 2013
http://bit.ly/1t0kPvC
ICT~Office | Position Paper 2012
http://studiekeuze.qompas.nl/studies/1951/HBO-ICT/vergelijkbare-studies
http://www.universiteitstart.nl/informatica/
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Hieruit volgen drie gevaren:
• De student kiest een niet-ICT opleiding omdat hij zijn interesse nooit heeft kunnen ontdekken;
• De student kiest een te brede ICT opleiding omdat hij zich niet bewust is van een specifieke
interesse binnen het vakgebied;
• De student kiest een verkeerde ICT opleiding omdat hij niet in aanraking is gekomen met zijn
interesses binnen het vakgebied.

Dit vertaalt zich dan weer naar een kostbaar tekort op de arbeidsmarkt, en naar onbenut
talent in de informatie-gedreven Nederlandse samenleving. Het ziet ernaar uit dat dit tekort
in de toekomst alleen zal toenemen door een groeiende behoefte aan ICT-kennis op de
arbeidsmarkt6/7/8.

Daarnaast voorziet CoderDojo ook in een sociale behoefte van ouders richting hun kind. Ten
eerste wordt naschoolse opvang vaak als te duur ervaren (terwijl dit niet zo schijnt te zijn). In de
toekomst, en bij genoeg vraag bestaat er bij CoderDojo de ambitie om hier een keer in de week
in te voorzien door een vrijblijvende Dojo te houden. Daarnaast vinden ouders het vaak lastig om
hun kinderen, die doorgaans veel tijd achter de computer doorbrengen, in een sociale setting te
brengen. CoderDojo biedt een goed alternatief om deze kinderen bezig te houden met wat ze
leuk en interessant vinden. Tegelijkertijd haalt CoderDojo deze kinderen wél uit de persoonlijke
bubbel van hun slaapkamer en ontmoeten ze andere gelijkgestemden.

6
7
8

http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/meer-aandacht-voor-programmeren/
http://www.nederlandict.nl/Files/TER/Tekorten_op_de_ICT-arbeidsmarkt_verklaard__nieuw_.pdf
http://bit.ly/1pmU41R
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4.

Activiteiten
Op welke manieren proberen wij onze doelen te behalen? We beschrijven in dit hoofdstuk wat we
precies doen om een idee te geven van onze bezigheden.

4.1. Houden van CoderDojo’s
Onze hoofdactiviteit is het houden van CoderDojo’s. Tijdens een CoderDojo sessie komt er
een groep kinderen samen om aan de slag te gaan met techniek. De grootte van de groep is
afhankelijk van onze capaciteit (mankracht en ruimte). De dojo’s worden minimaal maandelijks
gehouden en kunnen later (zoals onze doelstelling dat verwacht) twee keer in de maand tot zelfs
wekelijks gehouden worden. De inhoud van een Dojo is per sessie afhankelijk van het beschikbare
aanbod en de interesse van deelnemers. Over het algemeen wordt er een workshop in elkaar
gezet die op verschillende niveaus te volgen is. Wij streven naar de volgende uitgangspunten:

4.1.1. De kinderen worden geprikkeld om aan de slag te gaan met programmeren
Om dit te bewerkstelligen bereiden de mentoren een lesopdracht voor. Tijdens de Dojo wordt
deze lesopdracht gepresenteerd en kunnen de kinderen aan de slag met het oplossen ervan. Er
worden verschillende niveaus gehanteerd, en er wordt rekening mee gehouden dat er een grote
variatie is tussen wat de verschillende kinderen kunnen. De mentoren zijn aanwezig tijdens de
sessie, en beantwoorden vragen en helpen waar nodig met de opdracht.

4.1.2. Leren met en van elkaar wordt gestimuleerd
Door de kinderen tijdens het oplossen van de lesopdracht vrij te laten om rond te lopen en met
elkaar te praten, stimuleren we de kinderen om met elkaar en van elkaar te leren. Door met
elkaar in gesprek te gaan over de lesstof krijgen de kinderen de kans om te toetsen hoe goed ze
de stof begrijpen en leren ze ondertussen vakinhoudelijke discussies te voeren.

P.

8

Stichting Plan 2015| www.coderdojo-rotterdam.nl | contact@coderdojo-rotterdam.nl

4.1.3. De kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden.
Veel kinderen die al vanuit zichzelf vaardig met computers zijn zitten alleen op hun kamer dingen
uit te zoeken. Om te voorkomen dat deze kinderen veel tijd alleen doorbrengen tijdens hun
formatieve jaren, brengen we ze in contact met een groep leeftijdsgenoten waarmee ze hun
interesse kunnen delen. Daarnaast proberen we bij elke Dojo een sessie te organiseren waarbij ze
softskills leren.

4.1.4. Niet op straat, maar bij de Dojo
Door kinderen een toevluchtsoord te geven, willen we voorkomen dat kinderen in het weekend
uit verveling kattenkwaad gaan uithalen. Door ze een plek te geven waar ze kosteloos met hun
hobby bezig kunnen zijn, houden we ze van de straat af.

4.1.5. Leren voor je eigen toekomst
Wanneer mogelijk organiseren we sessies door spelers in deze industrie om te vertellen wat zij
hebben bereikt met hun kennis van programmeren en dergelijke. Zo zien de kinderen dat de
kennis die ze nu vergaren van directe toegevoegde waarde zal zijn in de toekomst.

4.1.6. Zelfstandig aan de slag met programmeren
Eigen projecten worden gestimuleerd. Als kinderen tijdens een Dojo aan een eigen project willen
werken of hulp nodig hebben erbij, wordt er door de mentoren aandacht aan besteed.

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd wordt elke sessie georganiseerd. De sessies worden
1 keer in de maand op zaterdag gehouden tussen 2 en 5 uur ‘s middags. Bij elke sessie wordt
er of een cursus gegeven (bijvoorbeeld improvisatie workshop) of een presentatie van een
programmeur of ontwikkelaar. Tot nu toe moeten de kinderen hun eigen laptop, hapje en drinken
meenemen.

Het is onze ambitie om in de toekomst voor kinderen die niet over een eigen laptop beschikken
hiervan te kunnen voorzien, en om ze zelf van een hapje en een drankje te voorzien. Verder in de
toekomst bestaat ook de ambitie om vaker Dojo’s te houden, om de kinderen continu aan de slag
te houden en om meer kinderen de kans te geven om een Dojo bij te wonen.
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Interview voor Midden in Rotterdam

4.2. Netwerken
Om te zorgen dat we blijven groeien en dat we de meer bereik hebben moeten we ook zorgen
dat we contact blijven leggen met stakeholders. Denk hierbij aan partners, sponsors, vrijwilligers,
donateurs, sprekers, etc. Elke kans / mogelijkheid die we zien moeten we proberen te benutten.

P.

10

Stichting Plan 2015| www.coderdojo-rotterdam.nl | contact@coderdojo-rotterdam.nl

5.

Financieel
Om de stichting draaiende te houden zijn er natuurlijk ook financiën nodig. Dit kunnen we opdelen
in twee grote stukken; Inkomen en Uitgaven.

5.1. Inkomen
5.1.1. Gemeentelijke Subsidie
Voor een deel van onze inkomsten willen we op subsidies vertrouwen. Dit zal vooral voor de
opstartkosten zijn en dus een eenmalige injectie zijn. Daarna willen meer en meer op donaties
en sponsoring gaan leunen. Scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de
Rotterdamse jeugd kunnen door de gemeente ondersteund worden door middel van subsidies.9

5.1.2. Donaties
Iedereen is vrij om geld te doneren aan CoderDojo Rotterdam. Om dit aantrekkelijker te maken
zullen wij voor een ANBI nummer zorgen. Voor donaties hanteren we een aantal kanalen:

Paypal / iDeal / Overschrijving
Via de website is het mogelijk om een vrij te kiezen bedrag te doneren door middel van Paypal,
iDeal of een bankoverschrijving. Dit is voor iedereen te gebruiken. Bij registratie via Eventbrite zal
er ook een donatie ticket te kiezen zijn.

Contant bij deelname
Bij binnenkomst bij een CoderDojo zal er een pot staan waar ouders een vrijwillige contante
donatie kunnen doen. Deze zal dan later op de bankrekening van CoderDojo gestort worden.

Merchandise
Door bijv. bedrukte keycords te verkopen met een winstmarge op de productie kunnen we ook
extra inkomen genereren. Dit kunnen we via de website verkopen of tijdens een CoderDojo

5.1.3. Partnerships
Op langere termijn wilt CoderDojo niet meer financieel afhankelijk zijn van de Gemeente
Rotterdam, maar door middel van enkele corporate partnerships. Deze partnerships leveren niet
alleen financiele middelen op, maar ook materiele donaties en gastprekers.
9

http://www.rotterdam.nl/subsidiesjeugd
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5.2. Uitgaven
5.2.1. Besteding Beleid
Binnen CoderDojo zijn er richtlijnen voor de besteding van de stichting gelden. Bestedingen van
de stichting moeten onder 1 van de volgende drie categorieën te scharen zijn:
Kosten voor de sessies: 50%
Hieronder vallen kosten die direct samenhangen met het houden van een Dojo.
Onkosten Stichting: 25%
Dit zijn de kosten die we moeten maken om de stichting draaiende te houden. Hieronder vallen
bijv. kosten voor de bankrekening, hosting, etc.
Overig: 25%
Tot slot mag er niet meer dan 25% aan overige zaken uitgegeven worden. Dit is bijvoorbeeld voor
teambuilding uitjes, deelname aan DojoCon in Ierland door 1 of 2 mentoren of de aanschaf van
promotiemateriaal.
Wij gaan er van uit dat door onze middelen op deze manier in te zetten wij de impact van de
stichting op enerzijds de kinderen, en anderzijds de samenleving zo groot mogelijk maken.

5.2.2. Opstartkosten
Alle bedragen zijn excl. BTW.

Aantal

Prijs p/s (schatting)

Subtotaal

			
Promotiemateriaal			
€ 750,00
Visitekaartjes (500)

5

€ 20,00		

Hemden (10)

1

€ 150,00

T-shirts (10)

1

€ 180,00

Posters (50)

1

€ 50,00

Banners (2)

1

€ 60,00

Keycords (250)

1

€ 170,00

Stickers (250)

1

€ 40,00

			
Oprichten Stichting			
Notaris + KvK

P.
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€ 350,00

Stichting Plan 2015| www.coderdojo-rotterdam.nl | contact@coderdojo-rotterdam.nl

€ 350,00

5.2.3. Investering 2015
De onderstaande bedragen berusten op een schatting.

Aantal

Prijs p/s

Maandelijks

Jaarlijks

Subtotaal

					
Technisch					
€ 620,00
Hosting + Domeinnaam
Email Accounts
Minecraft Server

1
10
1

€ 20,00		
€ 4,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 480,00

€ 10,00		

€ 120,00

					
Maandelijkse Dojo (12 - 18 keer in 2015)				€ 1.500,00 - 2.250,00
Flyers (1000)

1

€ 25,00		

€ 300,00

Catering

1

€ 50,00		

€ 600,00

Adverteren

1

€ 50,00		

€ 600,00

					
Deelname Dojocon Ierland*					
Ticket

1

€ 20,00		

€ 20,00

Hotel

1

€ 135,00		

€ 135,00

Vervoer

1

€ 240,00		

€ 240,00

Zakgeld (eten / drinken / etc.)

1

€ 200,00		

€ 200,00

€ 600,00

					
Rewards voor de kinderen					
Achievement Buttons

1

€ 360,00		

€ 360,00

Prijsbekers

6

€ 10,00		

€ 60,00

Medailles

1

€ 80,00		

€ 80,00

€ 600,00

					
Aanschaf reserve- en werkmateriaal				
2e hand laptops

10

€ 150,00		

€ 1.500,00

Bendoobox

10

€ 75,00		

€ 750,00

USB-Sticks

20

€ 15,00		

€ 300,00

Muizen

10

€ 15,00		

€ 150,00

€ 2.700,00

*) DojoCon is een conferentie voor alle mentoren van CoderDojo wereldwijd. Deze kosten zijn op basis van 1 persoon.
Als de financieen het toe laten sturen we max. 2 personen. http://dojocon.coderdojo.com
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6.

Planning 2014 - 2015
Voor het komende jaar hebben we een aantal doelen die we willen behalen. Deze worden hier per
half jaar uiteen gezet.

6.1. Eind Q4 2014
• CoderDojo is ingeschreven bij het KvK en
• Er wordt consistent 1 keer per maand een Dojo gehouden
• Bij elke Dojo zijn er minimal 25 kinderen aanwezig
• De organisatie beschikt over 5 eigen laptops voor kinderen die niet over een laptop beschikken
• CoderDojo heeft 1 corporate partner waarmee een formele partnership is getekend

6.2. Eind Q2 2015
• Bij elke Dojo zijn er minimal 30 kinderen aanwezig, waarvan 15 terugkerende bezoekers zijn.
• CoderDojo heeft 10 eigen laptops voor kinderen die niet over een eigen laptop beschikken.
• Er is regelmatig en nauw contact met andere Dojo’s in Nederland, en er is kennisdeling in de vorm
van lesmateriaal.

6.3. Eind Q4 2015
• Er wordt consistent 2 keer per maand een Dojo gehouden: een van deze Dojo’s bevat een les, de
andere heeft de vorm van vrije inloop.
• Bij elke Dojo zijn er minimaal 30 kinderen aanwezig, waarvan 15 terugkerende bezoekers zijn.
• 1 keer in de maand is er bij de Dojo een presentatie van iemand die werkzaam is in de sector en
kinderen kan inspireren door het laten zien wat je kan doen met het vak.
• Er bestaat een voortgang register van elk kind, met daarin de geleerde vaardigheden.
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