
Waaromiedereen

E
r is een scala aan
programmeerta-
len. Talenwaar-
mee jewebsites
maakt endata
analyseert en
appsbouwt.

Demaatschappij is inmid-
delsdusdanigdoordrenkt van
technologiedat lerenprogram-
merennietmeer alleen iets voor
whizzkids is.Ook inberoependie
traditioneelnietsmet tech tema-
kenhebben, speelt digitalisering
onderhandeengrote rol.
‘Lerenprogrammerenontrafelt

dewereldomonsheenendat is
eenkrachtig iets’, zegtDavid J.
Malan,hoogleraar informatica
aandeUniversiteit vanHarvard.
‘Het volgen vanéén les of een
cursus isnuttig voor iedereen.
Zakenlieden, juristen, politici, de
industrie, de zorg, de landbouw-
sector. Er is eigenlijkbijna geen
veld tenoemenwaarhetniet van

Dat erbehoefte is aanprogrammeurs en
codeurs is bekend.Maar ookals je jurist
of accountmanagerbent, is het slimom
te lerenprogrammeren. ‘Het versterkt je
probleemoplossendvermogen.’

DoorBarbaraNoordermeer

DEBELANGRIJKSTE
VRAGENEN
ANTWOORDEN

WAT ISPROGRAMMEREN?
Hetschrijvenvan instructies ineentaaldie
eencomputerof robotbegrijpt.Ziehetals
het schrijvenvaneenrecept,waarbij jeook
stapvoorstapuit tevoeren instructiesgeeft.

WELKE
TALENZ
Erbest
derdprogrammeertalen.
Dit zijndemeestgebruikte:

plicaties.Wordtgeroemd
omdeeenvoud.1.

nmoet

EPROGRAMMEER-
ZIJNER?
taanminstenshon-

Python: voorhetana-
lyserenvandataenhet
ontwikkelenvanwebap-1

ogrammeren
paskomt.Voor iedereengeldt ten
eerstedat jebeterweetwaar je
overpraat en ten tweededat jedie
kennis kunt gebruikenomproble-
menop te lossenenefficiënter te
werken.’

Ver-van-mijn-bedshow
Neemdeadvocatuur,waarhet
nuvakerdraaitomblockchain,
fintechen ‘smartcontracts’ (digi-
taleovereenkomstenwaarinalle
afsprakenzijngeprogrammeerd,
waardooracties–zoalsbetalingen
–automatischwordenverwerkt).
‘Voorveeladvocaten ishetnog
een“ver-van-mijn-bedshow”’, stelt
headhunter IlonaTjonPoenGie
vanLegalHunters,werkzaamvoor
Nederlandseen internationale
kantoren. ‘Maarde interessegroeit.
Je zietdateentoenemendaantal
advocatenkanprogrammeren,en
enkelegrotekantorenhebbeneen
eigenzogeheten“techacademy”,
omdemedewerkersmeerkennis
over technieken innovatiebij te
brengen.Advocatenmetdergelijke
kenniszijnwatmijbetreftdeadvo-
catenvandetoekomst.’
Voor sommigen ishet voldoende

tewetenhoe systemenwerken,
omcliëntenopniveau tekunnen
adviseren.Anderen zullenuit inte-
resseook zelf ietswillenbouwen,
zoals eenprogrammawaarmeede
tijdrovendeurenregistratie opeen
simpelemanierwordtbijgehou-
den,metwerkcodes voor veelvoor-
komendeactiviteiten.

DeUniversiteit vanHarvard is
dezewinterbegonnenmet een
specialeprogrammeercursus voor
rechtenstudenten, vertelt hoog-
leraarMalan. ‘Enenkele jarenge-
ledenzijnwegestartmet eenpro-
grammavoorMBA’s. Aanstaande
advocatenenzakenliedenhebben
al vaker geleerd te coderen.’
Janett Tapia (35) is planner van

publieke infrastructurelepro-
jecten inEuropaendeVerenigde
Statenenbesloot inhaar eigen
tijddeprogrammeertaal Python
te leren voorhaarwerk. ‘Eencol-
lega vanme is een soort levende
legende, omdat ze eenprogramma
inPythonheeft geschrevenwaar
nu iedereenmeewerkt.Dat stimu-
leerdeme.’Hetwasgeen vereiste
voorhaarwerk, zegt ze. ‘Maar ik
merkdat iknumeerwordt gewaar-
deerddoormijn team.’

Discipline
Zelf lerenprogrammeren vergt
discipline,maarhet isTapia al-
leszinsmeegevallen. ‘Ikben vorig
jaarbegonnen.ViadeappMeetup
ontdekte ikdat erbijmij inde
buurt gratis codeerlessen speciaal
voor vrouwenwerdengegeven.’
Ze schreefna eenaantal lessen
eeneigenprogramma,waarmee
eenonderdeel vanhaarwerk veel
makkelijker is geworden. ‘Als ik
bijvoorbeeld eenpark rondomeen
aantalmonumentenontwerp, en
het zichtdaaropniet doorbomen
enstruikengeblokkeerdmag

netdienstenvanNederlandse
bankendraaienopJava.

OokbekendzijnHTMLenCSS.Striktgenomengeen
programmeertalen,maarwel veelgebruiktvoor
eenvoudigewebsites.HTMLverzorgtdeopmaakvan
webpagina’s (koppen,paragrafen),CSSdestyling
(kleuren, lettertypes).

iOS (Apple-
technologie).2. 3.

lerenpro

Java: voorhetontwikkelen
vanwebapplicaties encom-
puterspellen.Ookveel inter-

i

Swift: voorhet
ontwikkelen
vanapps in2 3
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worden, dankan ikdatnumet één
handelingberekenen.Voorheen
moest dat voor iedereboomapart
enkosttehetdus veelmeer tijd.’

Logischdenken
Python is ontworpendoordeNe-
derlanderGuido vanRossum,die
al in1974begon teprogrammeren.
NaeencarrièrebijGooglewerkt
hij tegenwoordigbijDropbox. ‘Ik
vindhet leukals iemandwil leren
programmeren,maarhethoeft
watmij betreft geen verplichting
teworden’, laat hij desgevraagd
per e-mail vanuit SanFrancisco
weten.Het scherptdegeest, stelt
VanRossum. ‘Lerenprogram-
meren versterkthet probleemop-
lossend vermogenenhet logisch
denken.’Maardeartsdie zelf de
code schrijft voorhetElektronisch
PatiëntenDossier, of de advocaat
die zijn eigen juridische software
programmeert, zoverhoeft het
voorVanRossumdusniet te gaan.
‘Het is beter er eenexpert bij te
halen.Hetheeft alleen zinomecht
te lerenprogrammerenals je een
carrière indie richtingambieert,
wantdaarvoorheb je gedegenken-
nis en jarenlangeervaringnodig.’
Het is vooral verstandig je te

verdiepen indeontwikkelingen
rondomprivacyinbreuken,nep-
nieuws,manipulatie encybercri-
minaliteit, redeneertVanRossum.
HoogleraarMalanonderschrijft
dat: ‘Teweinigmensen realiseren
zichwathetbetekentomdehele
dagmet eengpsopde smartphone
in jebroekzak rond te lopen.
Er zijnbedrijven, zoalsGoogle,
FacebookenMicrosoft, die iedere

minuut vandedagwetenwaar je
bent.Wie zich verdiept inde tech-
nieken, beseft beterwaarhij aan
blootwordt gesteld enkanbetere
keuzesmaken.’
Iedereen ishet erover eensdat

technologie eennoggrotere rol in
ons levengaat spelen. ‘Ikdenkdat
wenaar een tijd gaanwaarinweal-
lemaal temakenkrijgenmethap-
klare, simpeleprogrammeertalen
diehandig zijn voorhet automati-
seren vanprocessen’, zegtMalan.
‘Als jedebasis kent, als jemini-
maalweetwat er allemaal kanmet
data enals je ervaart hoemak-
kelijkhet is omzelf antwoorden
te verkrijgen zonderdat jedat aan
iemandandershoeft te vragen,
dan isdat zo “empowering”.’o

l Kiesinplaatsvandie inspira-
tietrainingofmeditatielessendit
jaarvooreencursusprogram-
meren.Hethelpt jesnappenhoe
dewereldomonsheenverandert,
hetmaaktjewerkeenvoudigeren
jewordtonlinemindermakkelijk
gemanipuleerd.

l KijkvoorNederlandstalige
cursussenmetonlinebegeleiding
bijdeOpenUniversiteit,ou.nl.

l Samenmetjezoonofdochter
lerenprogrammeren?Erzijnveel
programma’sgerichtopkinde-
ren,bijvoorbeeldbijdeNeder-
landstaligeRoboMindAcademy.

WAARLEERJE
PROGRAMMEREN?

➺EXPOSITIE
Benjebinnenkort inNewYork?HetWhitneyMuseumofAmerican
Artpaktuitmeteenexpositievancomputerkunstwerken.Nogte
zientotenmet14april.whitney.org
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