
Draaiboek Challenge to Change - Hackaton Play Equal 
versie: 04 datum: 6-11-2021

Tijdstip 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 organisatieteam

School voor de 
Toekomst - 
ontvangsthal

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 organisatieteam 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 aanmensen die niet op de foto willen.

studentmedewerkers 
(Arjan, Eva, Lotte, 
Romy, Kim)

Ondersteuning door studenten van KW1C - Evenemenentenbureau - 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

dagvoorzitter (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 
teamleden, 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. 

Dagvoorzitter 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

12:00 - 13:00 Ontvangst gasten Tijdens de lunch komen ook de juryleden en overige gasten.
Leerlingen 
evenementenbureau Ontvangsthal

13.00 - Presentaties/ Markt

Carrousselvorm 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 jury loopt ook rond en zorgt 
dat ze overal geweest zijn. (instructie hiervoor volgt)

PEteamleden 
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 dagvoorzitter leidt in

13.15 - 13.45 Ronde 1 Presentaties

draaischema uitgwerkt 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

Pauzemoment voor 
anderen energizers 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 juryterugkoppeling

15.15 - 15.30
Uploaden van de foto's die 
jury

Colin & Nick 
(studenten 
Designacademie)

15.30 - 16.00 
Presentatie & waardering 
door jury

Presentatie & waardering door jury aan iedereen in grote 
ontvangstzaal. Afhankelijk van wat de jury tegenkomt kunnen er zo’n 
7, 8, 9 teams in het zonnetje gezet te worden. Juryvoorzitter

Workplaza 
beneden, iedereen 
staand  Eindborrel klaarzetten (fris+borrelnoot + bitterbal) 

16.00 - 17.00 
Gezamenlijke afsluiting & 
borrel

Dagvoorzitter sluit af 
Allemaal - Personeelskantine

Iets leuks meegeven aan alle deelnemers (handig en mileiuvriendelijk) Studenten KW1C 
vragen wat hun idee hiervoor is. Certifcaten van KW1C uitdelen aan alle deelnemers.

17:00 - 18:00 Opruimen organisatieteam hele locatie samen fijn en netjes afsluiten.


