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1. INTRODUCTIE Hackathon ‘Challenge to Change’  

1.1 Situatieschets en probleemstelling 

Play Equal was een Europees Erasmus+ onderwijsproject waarin werd samengewerkt tussen 

gemeente ‘s-Hertogenbosch, het Koning Willem 1 College, de Bossche Vakschool, 

Ondernemend Onderwijs en partnerscholen en organisaties in Soest (D) en Graz & Leibnitz 

(O). Bekijk voor meer informatie de website Play Equal. Play Equal had tot doel meer gelijke 

kansen en sociale inclusie te creëren en te faciliteren voor (achterstands)leerlingen tussen de 

12 en 19 jaar. Samen met de partners zijn nieuwe manieren onderzocht en gecreëerd om 

leerlingen een beter en gelijker startpunt in hun volwassen leven te geven. Het project maakte 

gebruik van ervaringen van leerlingen, ouders, leerkrachten en beleidsmakers op het gebied 

van voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Play Equal richtte zich op resultaten op 

strategisch (beleids)niveau, managementniveau (school) en operationeel niveau (curriculum).  

 

Er zijn bij dit project 6 deelresultaten, intellectual outputs (IO), geformuleerd:  

● IO1: leren van sociale inclusie door (beste) praktijken 

● IO2: actieonderzoek: raamwerk en validering van sleutel-succesfactoren 

● IO3: co-creëren van een educatief partnerschap tussen scholen en ouders 

● IO4: blauwdruk: combinatie van formele en non-formele methodes om te leren in doorlopend 

traject. 

● IO5: Hackathon:  innovatieve manier om nieuwe oplossingen op tafel te krijgen 

● IO6: sociale inclusie afstemmen op school- en overheidsbeleid.  

 

Dit draaiboek is de uitwerking van IO5, een Hackathon voor jongeren tussen 12-19 jaar uit het 

voortgezet onderwijs. Je kunt dit gebruiken om je eigen hackathon te organiseren. De 

Hackathon1 die in het kader van Play Equal is georganiseerd in ‘s-Hertogenbosch heeft de 

naam Challenge to Change gekregen. Uit de voorbereidende mini-hackathon die op 19 mei 

2021 plaats heeft gevonden (zie 2.2), kwam een belangrijke aanbeveling. Bossche jongeren 

vonden de naam ‘Hackathon’ te vaag. Challenge was volgens hen veel duidelijker, actueler 

en beter. Daarom de naamswijziging van deze IO5 van hackathon tijdens de uitvoering 

veranderd naar Challenge to Change.  

 

Het centrale doel van Play Equal: gelijke kansen creëren voor jongeren, vormt ook een van 

de UN Global Goals (zie afbeelding 1). Doel 10: ongelijkheid verminderen. Van deze mooie 

verbinding kan tijdens de hackathon daarom heel goed bewust gebruik worden gemaakt. 

Leerlingen krijgen hierdoor meer kennis van de werelddoelen en kunnen zich nog breder 

maatschappelijk inzetten hiervoor (zie ook 1.3). De opdracht voor de teams was: 

 

 “Welk idee, ontwerp kun jij bedenken en maken dat ongelijkheid  

vermindert en gelijke kansen voor jongeren bevordert?”  

 
 

 

 

 
1 Hackathon = een event waarin teams samen in een bepaald tijdsframe aan de slag gaan om creatieve, 
vernieuwende oplossingen voor complexe vraagstukken te bedenken. 

https://playequal.eu/en/about/
https://playequal.eu/en/about/
https://playequal.eu/en/about/
https://drive.google.com/file/d/1Myt8tMNuqYYXddsZ1DPC2MqzajwvV48y/view?usp=sharing
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Afbeelding 1: de 17 duurzame werelddoelen van de Verenigde Naties. 

1.2 Doelgroep - Wie mogen meedoen? 

Een belangrijk startpunt voor het organiseren van een hackathon is het bepalen van de 

doelgroep: welke jongeren mogen meedoen en hoe ga je hen bereiken? Onze hackathon 

was gericht op jongeren tussen de 12 en 19 jaar. De focus lag hiermee op leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs en de eerste leerjaren van het mbo.  

 

Tip: laat deelnemers zich aanmelden in teams van max. 5 jongeren. Het werken met teams 

zorgt ervoor dat jongeren gezamenlijke motivatie vinden om mee te doen en zich veilig 

voelen in een team van leerlingen die zij kennen. Ook sluit het goed aan bij een bekende 

ondernemerswijsheid: ”Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. 

 

Deelname aan de hackathon gebeurt idealiter vanuit een onderwijscurriculumonderdeel. In 

Nederland bijvoorbeeld als invulling van de maatschappelijke stage of het profielwerkstuk. 

Leerlingen kunnen echter ook vanuit persoonlijke interesse of hun beroepsstudie een idee 

uitwerken, alle disciplines zijn welkom! Denk hierbij aan: kunst, muziek, techniek, natuur en 

groen, milieu, zorg, talen, sport en bewegen, voeding en gezondheid, marketing, economie, 

logistiek, detailhandel, dierverzorging... Hoe meer variatie in achtergrond van de teams, hoe 

interessanter de uitwisselingen op de hackathon-dag zelf. 

1.3 Doelstelling van de Challenge 

Het doel van de Challenge is jongeren zelf te vragen wat er volgens hen nu moet gebeuren 

om voor gelijke kansen te zorgen. Dit geeft hen zelf een stem in het aanpakken van dit ‘taaie’ 

complexe vraagstuk. Tegelijkertijd raken deelnemende jongeren zo meer bewust van 

kansengelijkheid/ kansenongelijkheid en de 17 werelddoelen. Veel Nederlandse scholen 

hebben het werken aan deze Globals Goals centraal gesteld in hun ambitie, waaronder ook 

de betrokken onderwijsorganisaties bij Play Equal (KW1C, 2020; Avans Hogeschool, 2020). 

De Challenge vormt daarvoor een passende invulling. Leerlingen werken aan maatschappelijk 

https://www.17doelendiejedeelt.nl/17-doelen/
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relevante vraagstukken en ervaren zo betekenisvol onderwijs. Bijkomend effect is input 

genereren voor bijstelling van het gemeentelijk beleid m.b.t. jongeren en hun toekomstkansen. 

 

De Challenge-opdracht voor de deelnemende teams luidde in dit geval: 

 

 “Welk idee, ontwerp kun jij bedenken en maken dat ongelijkheid  

vermindert en gelijke kansen voor jongeren bevordert?”  

1.4 Korte samenvatting programma 

Jongeren gaan voorafgaand aan de Hackathondag in teams van 5 personen aan de slag met 

de challenge-opdracht rondom het thema. Om de teams aangehaakt te houden en te 

inspireren tijdens hun ontwerpproces, kunnen zij ter voorbereiding op de Hackathondag 

workshops volgen. Ondernemend Onderwijs heeft voor de de deelnemende teams 3 

workshops ontwikkeld om zich voor te bereiden, zie 1.6.  

 

Naast de inzet van (digitale) workshops in het voortraject, draagt het invoegen van uitdagende 

elementen zoals het betrekken van een professioneel jurypanel bij aan het challenge-element. 

We adviseren daarnaast om studentencoaches van het hogerberoepsonderwijs (bv van 

opleiding Social Work of de PABO) te betrekken voor de coaching van de deelnemende teams 

in de voorfase en tijdens de dag zelf2. Deze challenge past idealiter in het curriculum of bij 

gestelde leerdoelen van de school. Het levert daar dan ook leeropbrengst, waardering of 

(studie)punten op. Dit zorgt voor logische verbinding naar het onderwijs, faciliteert 

betrokkenheid van docenten en voorkomt extra werk voor leerlingen en professionals.  

 

De ‘prijs’ die aan deze challenge hangt, is het echt uit mogen uitvoeren van hun ontwerp. Dit 

realiseer je door samen te werken met lokale partijen die hun idee verder kunnen brengen. 

Dit kan o.a. worden gefaciliteerd door de inzet van een jurypanel van mensen uit de praktijk 

tijdens de hackathondag. Dit panel bestaat bijvoorbeeld uit 6 deskundigen uit diverse lokale 

organisaties en met diverse specialismen. Zij brengen idealiter een groot lokaal netwerk in 

wat de ideeën en kansen vanuit de ontwerpen van de teams kan realiseren. Zij geven tijdens 

de hackathondag feedback op de gemaakte ontwerpen, zie 1.7. 

 

Positief-kritische uitwisseling met teams van andere scholen (samen hacken) en speciaal 

geselecteerde gasten op de dag zelf, blijken van meerwaarde. Breng hiervoor alle teams in 

de ochtend samen op een locatie en laat hen bij elkaar pitchen, kritische vragen stellen en 

goede ideeën ‘stelen’. Helaas kon dit ‘hack’gedeelte tijdens onze hackathondag in november 

2020 niet gerealiseerd worden, omdat de Covid-maatregelen ons tot een last-minute bijstelling 

van het plan noopten.  

 

De uitgenodigde experts en gasten worden idealiter zo geselecteerd, dat zij waar mogelijk 

kansen voor inzet van het ontwerp/idee zien en de deelnemende teams daarmee verder 

kunnen helpen. Daarnaast vormt het gecreëerde ontwerp natuurlijk een mooie aanvulling op 

het individuele portfolio en het CV van de deelnemers 

. 

 

  

 
2
 In ons traject kwamen deelnemers in een, door Ondernemend Onderwijs ‘sH en KW1C, begeleid traject. 
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1.5 Organisatie en uitvoering 

Om een geslaagde Hackathon te kunnen houden, is een goede voorbereiding essentieel. 

Deze voorbereiding begint idealiter al 10 maanden van te voren. Zie voor gedetailleerde 

uitwerking van de stappen die hierin genomen worden het schema onder 2.2 Timetable 

Challengetraject. Het is vooral belangrijk om tijdig met lokale scholen die willen deelnemen 

contact te hebben over bij welke onderwijsonderdelen deze Hackathon het beste aansluit. 

Inbedding in het onderwijs maakt het voor alle betrokkenen leuker en makkelijker. We 

hanteren in ‘s-Hertogenbosch niet voor niets het adagium “niet stapelen, maar vervangen”. 

Onderwijs is al vol genoeg, er is zelden ruimte voor iets additioneels op het curriculum. Het is 

zeer belangrijk om dit goed in de steigers te zetten en af te stemmen met docenten van de 

scholen. 

 

Uiteraard is een breed en soepel organisatieteam vanuit verschillende betrokken partijen, een 

voorwaarde voor succes. Twee kernpersonen per organisatie werkt het fijnst. Idealiter 

ontmoeten deze mensen elkaar op gestructureerde basis, bijvoorbeeld driewekelijks (online) 

op een vast moment. Zoals gezegd adviseren wij om stagiaires vanuit het middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs te betrekken in het gehele traject. Zij kunnen op hun eigen 

opleidingsonderdeel worden betrokken. Zowel in de organisatie van de dag, bijvoorbeeld 

vanuit de Mbo-opleiding eventmanagement, als in de begeleiding van de jongeren in de 

teams, vanuit Social Work of de Pabo. In de 2 maanden voorafgaand aan de geplande 

hackathondag is meer frequent contact van het kernteam aan te bevelen.  

 

Ter voorbereiding kan eventueel een half jaar voor de hackathondag een pilot worden 

gehouden. Een zogenaamde mini-hackathon. Dit brengt de challenge onder de aandacht van 

potentiële deelnemers en scholen. Het creëert, met inzet van goede social media, exposure, 

lokale buzz en leerervaringen voor betrokken stagiaires van hogescholen die straks 

teambegeleiders gaan worden. Ook geeft dit het organisatieteam oefenmateriaal om hun 

vaardigheden en samenwerking te trainen. 

 

Voor de hackathondag zelf is een draaiboek met tijdsplanning en onderverdeling van taken 

en verantwoordelijkheden belangrijk. Zie in 2.5 een timetable van het gebruikte draaiboek van 

de Hackathon die op 18 november in ‘s-Hertogenbosch heeft plaatsgevonden. Via de 

bovenstaande link krijg je ook toegang tot de onderliggende informatie voor de jurypanel en 

een plan B in het kader van Covid-beperkingen.  

1.6 Workshops 

Het is bekend dat mensen en zeker jonge mensen, ondersteuning nodig hebben bij het 
plannen en organiseren van hun activiteiten (Crone, 2018). Zeker bij het werken aan grote 
projecten die samenwerking en vooruitdenken vragen, kan het voor hen een uitdaging zijn 
om er actief mee bezig te blijven. Het werken aan zo’n Hackathon-opdracht en ontwerp valt 
daaronder. Daarom hebben we een drietal workshops ontwikkeld die docenten samen met 
hun teams kunnen volgen. We raden aan om deze evenwichtig verspreid in het voortraject in 
te zetten. Bijvoorbeeld 1 workshop per week in de drie weken voor de Challenge dag. 
 
Deze workshops vormen daarmee een ondersteunend lesprogramma. Docenten kunnen 
deze complete, visuele lessen (deze zijn in het Nederlands) gebruiken in de voorfase van de 
Hackathondag. De workshops zijn gemaakt aan de hand van de ontwerpcirkel, zie 
afbeelding 2.  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1rE5_GSy9l9kddiVGvROeCaJwtx3fSc7Tz1wolUZ0vAI/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1Fcn7tczbBMTj5c1x2lhZnazL3WPOeobR?usp=sharing
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Workshop 1 - 17 Werelddoelen en Productidee 
Workshop 2 - Ontwerp realiseren 
Workshop 3 - Marketing en Presentatie 
 

In de eerste workshop “Werelddoelen en productidee” komen 

de eerste 2 delen van de cirkel terug (confronteren en 

verkennen) en gaan ze aan de slag met 17 werelddoelen en 

een productidee. Deze les zorgt ervoor dat leerlingen weten 

wat Challenge to Change inhoudt. Ze krijgen daarnaast meer 

kennis over de 17 werelddoelen. Aan het einde van deze 

workshop is de opdracht voor de challenge duidelijk en heeft ieder team een eerste 

product/idee bedacht! En als kers op de taart kunnen ze er nog een 2e of zelfs 3e werelddoel 

aan koppelen. 

 

In de tweede workshop “Ontwerp realiseren” komen de onderdelen ontwerpschetsen, ontwerp 

realiseren en ontwerp testen en bijstellen aan bod. Deze workshop draagt bij aan het helder 

kunnen vertellen wat precies de doel(en) van het team zijn. Het team weet na afloop waar zij 

aan bij willen dragen en hoe ze daar met hun team en het ontwerp willen gaan komen. Deze 

workshop zorgt ook voor feedback op hun ontwerp, zodat ze het weer verder kunnen bijstellen 

en versterken 

 

In de derde workshop “Marketing & Presentatie” gaan de teams aan de slag met de laatste 2 

fases van de ontwerp cirkel: het oefenen van het presenteren en het verdiepen en verbreden 

van je product. Deelnemers leren je wat marketing, PR en communicatie zijn en kunnen met 

hun team een plan hiervoor maken. Dat komt goed van pas bij het kunnen presenteren en 

verkopen van hun idee, zodat ze anderen kunt overtuigen van hoe belangrijk het uitvoeren 

ervan is! Ook weet iedereen na deze workshop wat ze verder moet doen voor de Challenge 

dag. 

1.7 Criteria en jurypanelwaardering 

Geen hackathon zonder panel en prijsuitreiking om de resultaten te vieren! Het jurypanel is er 

niet alleen om te ontwerpen en ideeën van de teams te waarderen, maar vormt ook een brede 

vertegenwoordiging van het werkveld. De panelleden vormen samen een afspiegeling van 

verschillende maatschappelijke domeinen: (Detail)handel, Onderwijs, Kunst, Natuur/Groen, 

Techniek, Welzijn/Zorg, etc. In die hoedanigheid bekijken zij welke ontwerpen bij welke lokale 

organisatie doorontwikkeld kunnen worden. Zij brengen hun expertise en netwerk mee en 

zorgen zo voor verankering naar de actuele lokale werkpraktijk. We adviseren eveneens om 

de relevante wethouder van de gemeente uit te nodigen, om te kunnen reflecteren op hoe de 

ideeën van de deelnemers in het lokale beleid opgepakt kunnen worden. 

 

In bijlage 3.3 staat een document dat gebruikt kan worden om het jurypanel te instrueren over 

hoe zij de Hackathon-ontwerpen kunnen gaan waarderen. Er is bewust gekozen voor de term 

waarderen, i.p.v. beoordelen, omdat we geen winnaar willen uitroepen. Het uitroepen van een 

winnaar impliceert namelijk ook niet-winnaars. Gezien de focus op inzet en talentontwikkeling 

is er gewerkt vanuit de gedachte dat niet 1 team het beste is, maar dat er meerdere teams 

zijn die een bijzondere vermelding/ waardering verdienen. 
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2. ORGANISATIE, INRICHTING, VERANTWOORDELIJKHEDEN  

2.1 Teamleden werkgroep  

De hackathondag wordt het beste georganiseerd door een gemêleerd team van professionals, 

hbo en mbo-studenten. Zowel mensen vanuit deelnemende onderwijsinstellingen (in ons 

geval het Koning Willem 1 College, de Bossche Vakschool en Avans Hogeschool), gemeente 

en een lokale netwerkorganisatie (Stichting Ondernemend Onderwijs) zorgen samen voor 

groot draagvlak en bereik binnen de lokale context. 

  

Tip: werk met een klein dagelijks ‘kernteam’ en daarnaast een buitenkring met stakeholders 

uit de lokale samenwerkingsorganisaties die je maandelijks op de hoogte houdt en betrekt 

waar nodig. 

 

Het kernteam bestond in ons geval uit 2 coördinatoren vanuit Ondernemend Onderwijs, 5 

studentmedewerkers van OO’sH en 2 ambtenaren van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij 

hadden nauw contact met de contactpersoon voor de locatie van het event, de coördinator 

Hospitality Office van het KW1C. Wij konden gebruik maken van de geweldige, inspirerende 

locatie: de School voor de Toekomst. 

  

Tip: Zorg ervoor dat er een link is naar studenten van het lokale middelbaar beroepsonderwijs, 

zodat zij kunnen worden betrokken tijdens de organisatie van het event. Bijvoorbeeld 

studenten vanuit opl. managementondersteuning, studenten van het evenementenbureau of 

theateracademie als dagvoorzitter en voor uitvoering van toffe energizers gedurende de dag. 

Zie ook het draaiboek. 

 

Het organisatieteam heeft tijdens de opstart nauw contact met:  

● designer voor flyer, social media posts, pitch, poster en informatieboekje 

● collega’s voor o.a. geven van workshops om de deelnemende teams te begeleiden 

● docenten van lokalen VO-scholen, die een rol als teambegeleider hadden 

● panelleden, o.a. werving en selectie 

● dagvoorzitter, fotograaf en videoverslaggever voor de dag zelf 

● docenten van KW1C - evenementenbureau, voor samenwerking met leerlingen vanuit 

relevante opleiding zoals managementondersteuning en horeca  

● verschillende professionals om een gemêleerd palet aan gasten uit te nodig. 

 

Tip: Zorg voor een goede, effectieve communicatie naar het onderwijs en de gastlocatie. Houd 

elkaar goed op de hoogte. Wij raden hiervoor samenwerking in Google-Drive aan, omdat 

hierin mensen vanuit verschillende organisaties eenvoudig samen in documenten kunnen 

werken. 

 

  

https://www.pelsergroep.nl/projecten/school-voor-de-toekomst/
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2.2 Timetable: Traject Challenge-dag 

In onderstaande tabel vind je stapsgewijs de belangrijke mijlpalen en taken die samen leiden 

tot een geslaagde hackathondag voor ophalen ideeën over kansengelijkheid. 

 

NB: Aangezien wij te maken kregen met een lockdown in het voorjaar van 2021, hebben we 

een online mini-hackathon gehouden een half jaar voor de echte Hackathondag. Uit deze 

mini-hackathon tijdens Covid-beperkende maatregelen kwam naar voren dat jongeren echt 

een live (geen online) hackathondag wilden. Langer dan 30 minuten de aandacht vasthouden 

bij online meetings vormt een (te) grote uitdaging voor deze doelgroep. 

 

Wanneer? Wat moet er gebeuren? Door wie? 

10 maanden 
maanden van te 
voren 

Vastleggen datum voor Challenge.  
Kijk bij welke speciale weken (week van Internationalisering/ week 
van het Kind, week van Diversiteit, etc.) het project aansluit.  
Stem goed af met onderwijs i.v.m. vakanties, toetsweken e.d. 

Organisatieteam 
in 
gezamenlijkheid. 

8 a 10 maanden 
van te voren 

Contact met onderwijsorganisaties leggen om te bekijken bij welke 
curriculumonderdelen de Challenge aansluit. 
 
Afstemmen bij wie je moet zijn om koppeling met onderwijs te kunnen 
maken. Noteren van namen van uitvoerende docenten die hiervoor 
benaderd kunnen worden.  
 
Eventueel uitvoeren van kleine pilot om ervaring op te doen. 

kernteam 

7 maanden van 
te voren 

Alvast een teaser & save the date sturen naar mogelijk te betrekken 
docenten en andere relevante personen/ gasten.  

kernteam 

7 maanden van 
te voren 

Afstemmen met partners wat de ideale locatie voor de Challenge is. 
Idealiter op het Gemeentehuis wegens cachet en uitstraling naar de 
deelnemende jongeren.  
2e optie is op een van de deelnemende scholen.  
Reserveren en vastleggen van de locatie.  

kernteam 
organisatie 

 Offerte aanvragen voor lunch, gebaseerd op aantal deelnemers en 
gasten. 

kernteam 

6 maanden van 
te voren 

Plan de kerngroepbijeenkomsten, op 2-wekelijkse basis. 
Houd in de voorbereidingen en maken van werkgroepafspraken en 
deadlines rekening met cadans en planning van scholen, weet 
wanneer zij vakantie hebben en wanneer de piekmomenten en 
bijzondere weken (activiteitenweek, toetsweek e.d.) zijn.  
Sluit logisch aan bij de onderwijsperiodes. 

kernteam 

5 maanden van 
te voren 

Maken van promotiemateriaal voor de Challenge - poster/ flyer student design 
academy 

4 maanden van 
te voren 

Start met ontwikkelen/ aanpassen/ vertalen van workshops voor het 
voorbereidende traject, indien nodig.  
Maak vooral gebruik van de workshops die er voor dit traject zijn 
ontwikkeld. Zie 1.6 en bijlage 3.1. 

kernteam 

4 maanden van 
te voren 

Contactleggen met uitvoerende docenten van vakken/ 
onderwijseenheden die aansluiten bij het thema Gelijke kansen/ 
diversiteit/ ontwerpen / e.d. 

3 maanden van 
te voren 

2-4 maanden van 
te voren 

Zoek actief naar gasten, directieleden van scholen en organisaties 
die tijdens het middagprogramma aansluiten om de ontwerpen en 
ideeën te beluisteren en mogelijk verder te kunnen helpen. 

kernteam 
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3 maanden van 
te voren 

Maken van visueel aansprekende Pitch om leerlingen/ schoolteams 
te enthousiasmeren voor deelname aan de Challenge. Gebruik 
hiervoor de al ontwikkelde pitch. 
 

kernteam/ 
stagiaire 

2-3 maanden van 
te voren 

Scholen en jongerencentra bezoeken om in klassen te pitchen. 
Posters ophangen in scholen en JC’s. 
Social media posts verspreiden via Insta, Facebook, Linkedin e.d. 

kernteam + 
stagiaires 

3 maanden van 
te voren 

Panelleden benaderen voor shortlist.  
NB: zorg voor goede mix van personen uit verschillende maatschappelijke 
domeinen. (Natuur & groen, techniek, ICT, economie & handel, kunst & 
cultuur, onderwijs, welzijn). Hoe groter het netwerk en de maatschappelijke 
inbedding, invloed het panellid heeft, des te beter voor doorzetten van idee 
van jongeren naar de relevante praktijk. 

kernteam 

 Benaderen student (bv theateracademie) voor dagvoorzitterrol 
Benaderen student (bv multimedia) voor videoverslag/ fotoverslag 

kernteam 

2 maanden van 
te voren 

Social media posts nogmaals verspreiden  

 Shortlist jurypanel bespreken met organisatieteam, keuze maken 
voor 5 a 6 panelleden. 

kernteam 

7 weken van te 
voren 

Uitnodigingsbrief voor gasten maken, verspreiden samen met 
aanmeldformulier, gekoppeld aan Drive spreadsheet, zodat je alle 
gegevens voor op de naambadgets meteen goed hebt staan. 

 

6 weken van te 
voren 

Starten met opstellen en invullen van draaiboek voor de dag zelf.  
- Wie doet er wat?  
- Welke rol krijgen studentmedewerkers? 
- Wie neemt contact op met pers/ fotograaf? 
- Wie wordt dagvoorzitter?  
- Wie host de energizers,  
etc. 

kernteam + 
stagiaires 

5 weken van te 
voren 

Start met organiseren van inhoud Goodie Bags, als aandenken voor 
deelnemers. 
- leuk aandenken voor deelnemers aan thema van de dag  
 (wij hadden een regenboog popsocket voor cellphone) 
- merchandise, gadgets van organisaties 
- iets lekkers (popcorn/ regenbooglollie/ chocola) 
- schrijfgerei o.i.d. 
- Certificaat van deelname komt hierin 

stagiaires 

4 weken van te 
voren 

Deelnemerslijst van teamleden opstellen via Excel (idealiter via 
Drive), laten checken door de teambegeleiders, of je alle namen juist 
hebt. Dit heb je nodig bij het maken van de naambadges voor de dag 
zelf. 

kernteam 

 Afstemmen met facilitair bedrijf:  
Inventariseren hoeveel personen meelunchen, doorgeven van aantal 
lunches aan catering. 
Vaststellen benodigde koffie & thee & limonade 
Regelen van borrel na afloop voor napraters. 

kernteam 

3 weken van te 
voren 

Maken van plattegrond van ruimtes op de locatie, waar zit welk team. 
Bijstellen van draaiboek voor de hackathondag  

stagiaires 

2 weken van te 
voren 

Laten drukken van deelname-certificaten voor de deelnemers. 
(Kies voor mooi gemerkt dik papier van een van de organisaties) 

kernteam 

 Laten drukken van mooie naamstickers (t-shirt-tape) 
voor dag zelf: voor- & achternaam, rol, organisatie 

kernteam 

https://drive.google.com/file/d/1lrBoyQQt0DxppwItHpZNexEz_KEThRoE/view?usp=sharing
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1 week van te 
voren 

Vullen van goodiebags en printen van 
jurypanelbeoordelingsformulieren. 
Klaarzetten van Live-stream indien nodig voor thuisblijvers. 
Nalopen van dagdraaiboek. alles gereed? 

 

Na de challenge 
dag 

Post op social media over hoe het was, met foto’s.  
Evaluatie in google forms versturen. 
Verslag opstellen en rondsturen naar alle deelnemers en gasten en 
geïnteresseerden binnen deelnemende organisaties 
Zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan?  

kernteam 

2.3 Timetable: De uitvoering van de dag zelf 

Draaiboek Challenge to Change - Play Equal  

versie: 

04 datum: 6-11-2021     

      

Tijd Wat? Toelichting op "Wat?" Wie? 

Welke 

locatie? 

inzet vanuit KW1C (medewerking 

bij Draaiboek) 

  

NB: De ochtend is vooral voor de teams 

en begeleiders.    

08:00 - 

08:15 

Verzamelen - 

samen opstarten 

Verzamelen door organisatieteam, 

dag kort doorspreken, ruimtes 

laten zien 

organisa-

tieteam 

School 

voor de 

Toekomst - 

ontvangst 

hal 

Welkom heten van organisatieteam, 

contact met Herbert. Leerlingen van 

evenementenbureau hosten de ingang en 

garderobe en evt begeleiding vanuit 

Parkeerplaats naar SvdT 

08:30 - 

09.15 

Voorbereiden van 

ruimtes 

Alle teamplekken middels A4tjes 

op deuren aangeven en alles 

klaarzetten 

organisati

eteam  

School van de Toekomst hiervoor gereed 

hebben. 

09:15- 

09:50 

Aankomst 

Challengeteams 

Aankomst teams en begeleiden 

van teams naar hun plekje. Rode 

sticker geven aan mensen die niet 

op de foto willen. 

studenten 

(Arjan, 

Eva, 

Lotte, 

Romy, 

Kim)  

Ondersteuning door studenten van KW1C 

- Evenementenbureau - Garderobe, 

begeleiding gasten die met OV-Auto 

komen 

 Pers ontvangen  

Femke, 

Margo   

      

10.00 - 

10:25 Opening - plenair 

korte centrale opening, uitleg dag 

+ workout energizer boksen om 

goede sfeer en energie te 

mobiliseren 

dagvoorzi

tter 

(Lyenne 

Doornbos

) Workplaza 

Presentatie door Lyenne Doorenbosch, 

alumnus van MAP. (Via Florain - 

teamleider MAP) - City trainer, 

sportgerichte jongeren vanuit dat team 

benaderen? Iemand uit team van Geertje 

(of via Sheila Dreissen. 

10.30 - 

12:00 

Ontwerp vetter 

maken! 

Hacken & 

Finetunen 

De ochtend is om echt te hacken. 

Rondlopen, kritische vragen 

stellen, teams stimuleren, aan het 

denken zetten en onderdelen 

finetunen. (Werkvorm wordt 

ontwikkeld door OO tijdens de 

werkplaats. 

studenten 

pabo, PE 

teamlede

n, 

alle 

ruimtes in 

SvT 

Omlijsting door evenementenstudenten 

KW1C (via Geertje en haar studenten). 

Werkvorm Blij-Jammer inzetten voor het 

hacken. 

12.00 - 

13.00 

Lunch. 120 

personen 

Energizers tijdens de lunch, zodat 

de mensen ook in beweging 

komen. 

Opties voor teams die dat willen: 

Speurtocht terrein KW1C, 

Verwondertocht. 

Dagvoorz

itter opent 

lunch. 

Allen eten 

samen Workplaza 

Speurtocht KW1C - Evenementenbureau 

(Geertje Lensen, begeleider 

hiervan)Omlijsting door studenten MAP 

Cifood levert de lunch: Lunch zacht, 

compleet vegetarisch, alles op bruin 

brood. Pannaveld - Basketbal - 

Tafeltennis 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTNqMQs7xJTitij5QuS9J6ie-EMUZ0em2yCPGXJU1w_GnokQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1JDHlMh7OV9tHqCvzyOZxpoyxtc-odOH8/view?usp=sharing
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12:00 - 

13:00 Ontvangst gasten 

Tijdens de lunch komen ook de 

panelleden en overige gasten. 

Leerlinge

n 

eveneme

ntenbure

au 
Ontvangst

hal  

13.00 - Presentaties/ Markt 

Carrouselvorm in 3 rondes van 20 

minuten en 5 minuten wisseltijd. 

(Werkschema hiervoor volgt. 

Steeds presenteert iemand anders 

van een team en je gaat bij elkaar 

kijken. De jurypanel loopt ook rond 

en zorgt dat ze overal geweest 

zijn. (instructie hiervoor volgt) 

PEteam- 

leden 

ontvangst 

van 

gasten 

van 

buiten 

alle 

ruimtes in 

SvT, 

indeling 

voor 

maken 

Shine moment voor mooie 

afstudeerstukken van KW1C studenten? 

(Geertje aan haar studenten vragen om 

dit uit te zoeken en benaderen) BV: 

Wereldbol van Sam van Beek - Getlab 

Avans (Miranda Rotmensen) 

13.00 - 

13.15 

Aftrap met 

energizer en korte 

uitleg 

energizer (studenten KW1C) en 

korte uitleg over de rondes 

dagvoorzi

tter leidt 

in   

13.15 - 

13.45 

Ronde 1 

Presentaties 

draaischema uitgewerkt op ander 

tabblad. Dit geeft alle deelnemers 

de kans om bij iig twee andere 

presentaties te gaan luisteren en 

waarderen. Alle gasten kunnen 3 

presentaties bezoeken.    

13.45 - 

14.15 

Ronde 2 

presentaties     

14.15 - 

14.45 

Ronde 3 

Presentaties     

15:45 - 

15:30 

Overleg door panel/ 

jury. 

Jury komt tot keuze van teams die 

extra spotlight krijgen. Jurypanel Oval Office  

 

Pauze voor 

anderen  

energizer

s buiten   

15:15 - 

15:30 

Opruimen van de 

eigen presentaties, 

netjes maken van 

toegewezen ruimte  

teams 

zelf  

Studentmedewerkers begeleiden het 

opruimen, motiveren leerlingen om elkaar 

te helpen. Zorgen ook dat iedereen op tijd 

weer binnen is voor de 

jurypanelterugkoppeling 

15.15 - 

15.30 

Uploaden van de 

foto's die jurypanel  

Colin & 

Nick 

(studente

n Design 

Academy

)   

15.30 - 

16.00 

Presentatie & 

waardering door 

jury 

Presentatie & waardering door 

jurypanel aan iedereen in grote 

ontvangstzaal. Afhankelijk van wat 

de jurypanel tegenkomt kunnen er 

zo’n 7, 8, 9 teams in het zonnetje 

gezet te worden. 

jurypanel

voorzitter 

Workplaza 

beneden, 

iedereen 

staand 

Eindborrel klaarzetten (fris+borrelnoot + 

bitterbal) 

16.00 - 

17.00 

Gezamenlijke 

afsluiting & borrel  

Dagvoorz

itter sluit 

af  

Allemaal  
Personeels

kantine 

Iets leuks meegeven aan alle deelnemers 

(handig en milieuvriendelijk) Studenten 

KW1C vragen wat hun idee hiervoor is. 

Certificaten van KW1C uitdelen aan alle 

deelnemers. 

17:00  

18:00 Opruimen  

organisati

eteam hele locatie samen fijn en netjes afsluiten. 

 

  



13 

3. BIJLAGEN  

3.1 De workshops 

Tijdens de voorfase tussen juli en november hebben 17 teams van jongeren vanuit allerlei 

achtergronden en opleidingen hard gewerkt aan het bedenken en vormgeven van hun ideeën. 

Ze werden in het ontwerpproces samen met hun docenten begeleid door Ondernemend 

Onderwijs met inzet van speciaal ontwikkelde workshops, studentbegeleiders, 

netwerkpartners en maatwerk ondersteuning (link naar workshops).  

3.2 Format communicatie docenten/ teambegeleiders 

Mailvoorbeeld naar scholen/ docenten, 3 maanden van te voren.:  

 

“Hé onderwijs-collega, help je mee Gelijke Kansen voor 

jongeren, door jongeren, een boost te geven? 

  

Ben je nog op zoek naar een leuke uitdagende 

maatschappelijk opdracht waar leerlingen en/of studenten 

van 12 tot 19 jaar in groepjes aan kunnen werken en waar 

een digitaal lesprogramma van 3 workshops bij wordt 

verzorgd? 

Waarbij je ervoor kunt kiezen om je leerlingen te laten 

ondersteunen of begeleiden door ouderejaars studenten? 

Waarbij de workshops reguliere lessen kunnen vervangen of 

aanvullen o.a. over ‘wat zijn de 17 werelddoelen en hoe kun 

je hiervoor een idee uitwerken?’, product ontwerpen en 

samenwerken in een team, marketing en presenteren van je 

plan. En waarmee je als leerlingen- of studententeam ook 

werkelijk kans maakt om jouw idee in de praktijk te mogen 

brengen! 

  

Deel de poster in de bijlage dan met je klas en je collega’s op school en biedt leerlingen en studenten 

de kans om, in teams van 5 personen, mee te doen aan deze Challenge to Change op 18 november 

2021, bij KW1C School voor de Toekomst. Scan heel eenvoudig de QR-code en vul het 

aanmeldingsformulier in, waarop volop ruimte is voor vragen. Er is ruimte voor maximaal 25 teams, dus 

wacht niet te lang met aanmelden! Ontwerpen uit alle disciplines zijn welkom, techniek, kunst en cultuur, 

milieu en groen, voeding en gezondheid, zorg en welzijn, economie en markt. Kan ook als 

maatschappelijke stage of profielwerkstuk worden ingezet. De workshops vormen een samenwerking 

van het Talent Atelier van KW1C en het team van Ondernemend Onderwijs en komen digitaal 

beschikbaar voor alle deelnemers. Het programma loopt van eind september t/m 18 november 2021.Na 

aanmelding wordt er zsm. contact met je opgenomen voor verdere afspraken. 

  

Vriendelijke groet, namens de projectgroep van Play Equal, Challenge to Change 

naam teamlid” 

 

  

https://www.ondernemend-onderwijs.nl/workshops/werken-aan-kansengelijkheid-voor-jongeren/
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3.3 Werkwijze van de jurypanel tijdens de hackathondag 

Ieder panellid beoordeelt de deelnemende ontwerpen en ontwerpers op basis van 6 vaststaande 

criteria op een schaal van 1 t/m 5. Daarnaast beschikt ieder panellid over een Open Bonus Criterium. 

Een korte toelichting bij de waardering geeft de deelnemers feedback op hun ontwerp op basis van 

de 7 criteria. Wij zorgen ervoor dat alle materialen voor de waardering geprint voor jullie klaarliggen 

bij de School voor de Toekomst. Jullie zijn vanaf 10:00 welkom, maar aankomen met de lunch is ook 

prima. Wij zorgen voor een draaischema voor de middag, zodat tijdens de presentatieronde alle teams 

door een panellid bezocht worden. 

In totaal kan een team maximaal 35 punten behalen. Indien een team is beoordeeld door x panelleden 

wordt de totaalscore van het team gedeeld door dat x aantal. De jurypanel gebruikt deze scores om 

op een snelle manier tot een top 6 / 7 / 8 ... te komen van de teams die zij tijdens de gezamenlijke 

terugkoppeling om 15:30 in de schijnwerpers willen zetten. 

 

 

Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk certificaat/ bewijs van deelname. Op de achterzijde van 

het certificaat staan de waarderingscriteria met de omschrijving ervan vermeld. Op het certificaat 

staat een korte omschrijving van het doel van Play Equal en van de Challenge to Change. Tevens staan 

hierop alle logo's vermeld van de deelnemende organisaties aan Play Equal. 

* Omschrijving van de criteria 

1. Invloed op kansengelijkheid 

Inschatting in welke mate het idee, ontwerp of product invloed heeft op het bevorderen van gelijkheid 

(en of het wegwerken van de ongelijkheid). 

2. Innovatief /originaliteit/lef 

Het idee, ontwerp of product is zowel innovatief (vernieuwend) als ook origineel / bijzonder / echt / 

authentiek zelfbedacht. 

3. Presentatie / identiteit 

In de presentatie is aandacht besteed aan belangrijke factoren in de communicatie; verbaal en non-

verbaal; trekt aandacht, bevat het probleem, bevat de oplossing en roept op tot actie. Het ontwerp 

heeft kenmerken van een eigen identiteit / een eigen karakter / eigenheid / eigen gezicht. 

4. Plan en Realisatie/ haalbaarheid 

Het ontwerp is onderbouwd in een marketing/verkoopplan; het team geeft suggesties of verwijzingen 

voor realisatie van het ontwerp.  

5. Samenwerking / Team keuzes 

Zowel in het ontwikkelproces als tijdens de slotdag geeft het team blijk van samenwerking, van 

inbreng van alle leden, van overleg en afstemming. Er is gemotiveerd welke keuzes hierin gemaakt zijn 

en waarom. 

6. Balans o.b.v. achtergrond van deelnemers 

Hier vindt een extra waardering plaats op basis van achtergrond en leeftijd van de deelnemers; nb 

teams zijn afkomstig van vmbo, vo en 1e jaars mbo 

7. Open bonus criterium 

In dit open bonus criterium heeft elk panellid de mogelijkheid om iets te waarderen wat buiten de 6 

genoemde criteria valt. Geef hierbij een korte toelichting. 
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Jurypanelblad: Waardering ontwerpen Gelijke kansen voor Jongeren  

bij Challenge to Change 18 november 2021 

  

Naam panellid:   

 

Nr en Naam team:  

 

Waardering en korte feedback per criterium  

 

1 Invloed op kansengelijkheid Score:  Omschrijving waardering:  

 

2 Innovatief /originaliteit               Score:  Omschrijving waardering:  

 

3 Presentatie / identiteit  Score:  Omschrijving waardering:  

 

4 Plan/Realisatie/haalbaarheid    Score:  Omschrijving waardering:  

 

5 Samenwerking /Team keuzes Score:  Omschrijving waardering:  

 

6 Balans t.b.v. deelnemers Score:  Omschrijving waardering:  

 

7 Open bonus criterium  Score:  Omschrijving waardering:  

 

Aanvullende opmerkingen  
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3.4 Communicatie formats t.b.v. jurypanel en gasten 

Hieronder volgen enkel voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden in de communicatie 

naar de juryleden en gasten voro de dag zelf. NB: werving van jurypanelleden is aan te 

bevelen via persoonlijk contact te doen. Mail kan eventueel worden nagezonden om 

afspraken te bevestigen. 

3.4.1 Mail voor contact met potentiële panelleden  
 

Beste ….  

 

Zoals net gezegd op LinkedIN       Graag zou ik jou meer willen vertellen over de prachtige Challenge-

to-Change voor jongeren, door jongeren, die wij vanuit Ondernemend Onderwijs, samen met KW1C, 

de Bossche Vakschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch organiseren in Den Bosch als onderdeel van 

een groot Europees project Play Equal. Zal ik, bv. volgende week vrijdagochtend 8 oktober, even komen 

buurten (jouw locatie) om je er over bij te praten? 

We zijn hierbij op zoek naar mensen en organisaties die het maatschappelijk belang hiervan willen 

ondersteunen.  

Dat kan op verschillende manieren;  

● als panellid; je beoordeelt de ontwerpen die de leerlingen- of studententeams hebben bedacht 

en gemaakt en geeft feedback op o.a Originaliteit, Vergroten van Gelijkheid, Samenwerking, 

Presentatie, Haalbaarheid-Uitvoerbaarheid; 

● als bedrijf/organisatie; je waardeert de ontwerpen vanuit maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en investeert van daaruit in de werkelijke uitvoering ervan 

● als adviseur; je waardeert de ontwerpen en ziet kansen voor teams om deze verder te brengen, 

een podium te geven, te koppelen aan belangrijke contacten in je netwerk 

● als ondersteuner, begeleider,….. 

 

NB: de panelleden vertegenwoordigen zoveel mogelijk verschillende werelden of disciplines; techniek 

en technologie, kunst en cultuur, milieu en groen, economie en markt, zorg en welzijn, voeding en 

gezondheid.  

 

Zie jij kansen om dit mooie initiatief te ondersteunen en je netwerk hierover te informeren en betrekken? 

Daarvoor heb je inzichtelijk materiaal nodig en laten we dat nou mooi met studentmedewerkers 

ontwikkeld hebben! We hebben beschikbaar de poster Challenge-to-Change, de pitch voor de 

Challenge to Change en het infoboekje Challenge-to-Change-boek. De verkleinde versie van het 

infoboekje voeg ik als bijlage toe. Je mag het inzetten zoals je wilt, zodat je alvast jouw collega’s en 

bedrijven uit je netwerk kunt informeren en betrekken. 

 

Hopelijk heb je binnenkort tijd voor een kop koffie.       

Succes en tot binnenkort! 

Namens de teams van OO en Play Equal, 
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3.4.2 Mail voor evaluatie met alle betrokkenen  

 

“ [Naam organisator] namens het team van Play Equal,  

aan iedereen die zich heeft ingezet voor de Challenge-to-Change op 18 november j.l. bij de School voor 

de Toekomst: 

 

Gelukt en hoe!!       Ook met plan C (en maanden hard werken) hebben we mooie ideeën van jongeren 

voor kansengelijkheid geoogst tijdens de Challenge to Change @SchoolvoordeToekomst van het 

KW1C. Bijvoorbeeld een schoolpas voor iedere jongere om zelf het budget voor leermiddelen te kunnen 

beheren, of luchtzuiverende, energie gevende plantjes in lokalen, of een duurzaam, eco-schoolontbijt 

voor iedereen. Uitgebreid verslag van de dag lees je hier en via de site van Ondernemend Onderwijs 

Ontzettend bedankt aan iedereen die zich hier de afgelopen maanden voor heeft ingezet! Samen kom 

je echt veel verder! Margo, Mandy, Jan, onze studentmedewerkers Arjan, Eva, Romy, Kim, Sam, Lotte 

en Claudyo, jullie zijn toppers! Onze collega’s van het KW1C: Herbert, Petra, Nina en natuurlijk de 

projectteam van de Gemeente 's-Hertogenbosch: Sophie en Natalie. Dankzij de positief stimulerend-

kritische jury, Maarten, Nathalie, Robin, Maurice en Tommy, werd inzichtelijk welke kansen er 

klaarliggen voor co-creatie met jongeren in de praktijk en in het vormen van beleid! Maar natuurlijk 

vooral grote waardering voor alle deelnemende schoolteams en hun begeleiders! Als jullie de voorbode 

van de toekomst zijn, komt het goed!  

Heb je ’n paar minuutjes tijd om ons feedback te geven op deze bijzondere Challenge-to-Change?  

Zou super zijn, klik dan hier voor je reactie!   

Allemaal bedankt en graag tot de volgende keer! 

 

Met enthousiaste groet, 

Namens het gehele organisatieteam 

Femke Gijsbers 

 

PS: Teambegeleiders, delen jullie dit bericht met jullie teams? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTNqMQs7xJTitij5QuS9J6ie-EMUZ0em2yCPGXJU1w_GnokQ/viewform?usp=sf_link


18 

Overzicht van gebruikte bronnen 

 

Avans Hogeschool, (2020), Nieuws van 18 juni 2020. https://www.avans.nl/bedrijven-en-

instellingen/het-loket/nieuws/detail/2020/06/duurzaam-onderwijs geraagdpleegd op 12 

november 2021 

 

Crone, E. (2018). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus. 

KoningWillem1College. (2020). KW1C ondertekent SDG Charter. 9 oktober 202. 

https://www.kw1c.nl/persberichten-oktober-2020, geraadpleegd op 23 december 2021. 

 

KoningWillem1College. (2021).  

https://www.kw1c.nl/jaarbeeld/2021/582/kw1c-duurzaamste-mbo-van-nederland, 

geraadpleegd op 23 december 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/het-loket/nieuws/detail/2020/06/duurzaam-onderwijs
https://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/het-loket/nieuws/detail/2020/06/duurzaam-onderwijs
https://www.kw1c.nl/persberichten-oktober-2020
https://www.kw1c.nl/jaarbeeld/2021/582/kw1c-duurzaamste-mbo-van-nederland

