
Challenge to Change = Hackathon Play Equal 18 november 2021 

Opbrengst voor Werelddoel 10: Ongelijkheid verminderen;  

Challenge/opdracht: Welk idee, ontwerp, concept, kun jij bedenken en maken dat ongelijkheid 

vermindert en gelijke kansen voor jongeren bevordert?  

Vorm: Ontwerpwedstrijd: Jongeren gaan in teams van 5 aan de slag met de challenge. Ter 

voorbereiding op 18 november krijgen deelnemende teams 3 workshops om zich voor te bereiden op 

de Challenge. Deelnemers komen in een door Ondernemend Onderwijs en KW1C begeleid traject 

met georganiseerde samenwerkings sessies/workshops, met studentcoaches, met 

wedstrijdelementen en een professionele jury. Past zo mogelijk in het curriculum of bij gestelde 

leerdoelen en levert daar ook opbrengst/waardering/punten voor op.  

Prijs: daadwerkelijk, met ondersteuning en middelen, mogen uitvoeren van je ontwerp! 

Deelnemers: teams van (steeds 5) leerlingen en studenten van alle vo- en mbo- hbo-scholen; ieder 

op hun eigen niveau met hun eigen talenten; 

Disciplines, opleidingen en schoolprogramma’s: alle! Kunst, Techniek, Natuur en Groen; Milieu; 

Zorg; Talen; Maatschappelijke stage; Profielwerkstuk; Sport en bewegen; Voeding en Gezondheid; 

Marketing; Economie; Logistiek; Detailhandel; Dierverzorging; enz. enz.  

Tijdpad: 1. werving en voorbereiding miv. 17 juni 2021; scholen en opleidingen worden 

uitgenodigd/benaderd voor deelname passend bij de opleiding/curriculum en leerlingen/studenten 

kunnen zich aanmelden via aanmeldingsformulier Challenge to Change teamdeelname; 

 

2. start en voorbereidingsprogramma deelnemende teams miv september schooljaar 2021-2022;  

- half september; Opstartsessie met 1e workshop; Werelddoelen en Ontwerpvraag/opdracht 

- begin oktober; 2e workshop; Samenwerken/Ontwerpen/Feedback en Vervolgplan 

- eind oktober; 3e workshop; marketing-verkoopplan en presenteren 

Deze workshops worden digitaal verzorgd en kunnen het beste klassikaal (digibord) samen met de 

docent worden gevolgd. Hierdoor is de docent/begeleider volledig geïnformeerd en kan in de 

tussenliggende periodes de leerlingen/studenten goed begeleiden. Ook zijn ze daardoor op andere 

https://forms.gle/NqLWEXdXWWYo5wBv8


(beter passende school) momenten inzetbaar. Laatste week van augustus volgt het gedetailleerde 

programma met data voor uitwisseling/afstemming/workshops. Aanmelden is mogelijk tot 14 

september. 

 

3. Challenge-to-change-wedstrijddag; 18 november 2021; 9.00-17.00uur; School voor de 

Toekomst/KW1C/Avans (uiteraard indien fysiek mogelijk*);  

Ochtendprogramma: 9.00-12.00uur; 1.alle deelnemende teams werken bij KW1C aan de finishing 

touch van hun ontwerp; 2.ze worden gehackt/krijgen inbreng en vragen van deelnemers uit andere 

teams; 3.ze maken hun ontwerp en presentatie definitief; 

Gezamenlijke lunch en hoofd leeg maken; 12.00-13.30uur waarna klaarzetten ontwerp voor de 

Challengemarkt. 

Middagprogramma: 14.00-17.00uur; 1.Challengemarkt; bezoekers, deelnemers en juryleden 

bezoeken de markt van de aanwezige teams met hun ontwerpen; 2.Stemmen uitbrengen en tellen; 

tijdens een intermezzo en pauze worden de uitgebrachte stemmen van leerlingen, studenten en 

juryleden geteld en wordt een top 3 vastgesteld. 3.Centrale presentatie van de Top 3 

genomineerden, waarbij na overleg met de jury de winnaars bekend worden gemaakt! Ook degenen 

die niet in de top3 eindigen kunnen toekenning krijgen voor hun gemaakte ontwerp! 

Afsluiting en feestje vieren: tot 17.00uur. 

De verzorging van de Challenge-to-change-wedstrijddag is in handen van studenten van het KW1C! 

Dat wordt genieten samen! 

 

Oproep aan contactpersonen Scholen:  

-breng de mogelijkheid voor deelname aan deze Challenge-to-Change in op je school, bij directie, 

mentoren en docenten en bepaal samen welke klassen of programmaonderdelen hier bij uitstek bij 

passen en voor ingezet/ door vervangen zouden kunnen worden. Geef bij ons aan wat je hiervoor 

eventueel nodig hebt. 

-informeer de leerlingen zodat zij de kans hebben om ideeën in te brengen, te pitchen en uit te 

wisselen, en vervolgens teams te vormen. Een klas kan dus in zijn geheel meedoen, verdeeld over 

verschillende teams. Voor vragen, bel ons in of haal ons digitaal in de les! 

-zorg dat teams zich aanmelden, met een contactpersoon, bij Challenge to Change teamdeelname; 

ook als ze nog geen concreet idee hebben, maar het onderwerp hen aanspreekt en ze graag in het 

programma willen participeren; hierna over wordt nader contact opgenomen 

-laatste week augustus volgt het gedetailleerde programma met data met alle informatie voor 

uitwisselingsmomenten/afstemming/workshops; 

Fijn als voor de zomervakantie al de eerste reacties en afspraken gemaakt kunnen zijn, vooral ook 

vanwege de zo gunstig mogelijke inzet en inpassing in het lesprogramma. 

 

We willen samen met jullie gaan voor tenminste 25 teams van 5 leerlingen of studenten! 

Daarmee kunnen we samen met jongeren een prachtige bijdrage leveren aan Gelijke kansen voor 

Jongeren! 

 

Namens de organisatie van Play Equal 

Team Ondernemend Onderwijs ‘sH 

 

Margo van den Oord 

 

*NB: indien corona een grote fysieke bijeenkomst onmogelijk maakt, komt de jury op locatie om de 

ontwerpen te beoordelen. 

https://forms.gle/NqLWEXdXWWYo5wBv8



