
Verslag van de Challenge to Change (C2C) dag op 18 nov 2021
door: Femke Gijsbers en Margo van den Oord -  30 nov 2021

Na maanden van hard werk en leerzame, inspirerende samenwerking in de voorbereidingen, was het
dan donderdag 18 nov. eindelijk zo ver! De Challenge to Change ‘Hackathon’ (een van de Intellectual
Outputs (IO’s) van het Europese Erasmus+ project Play Equal) vond plaats bij de School van de
Toekomst van het KW1C. Het doel van deze Challenge was om jongeren zelf te laten inbrengen wat
er volgens hen nu moet gebeuren om voor gelijke kansen voor jongeren te zorgen. En om hen zelf
een stem te geven in het aanpakken van dit ‘taaie’ vraagstuk. Tegelijkertijd raken jongeren zo meer
bewust van kansengelijkheid/ kansenongelijkheid en de 17 werelddoelen. Ze werken aan
maatschappelijk relevante vraagstukken en ervaren zo betekenisvol onderwijs. Voor de gemeente
‘s-Hertogenbosch een mooie kans om te horen hoe jongeren denken over gelijke kansen voor zichzelf
en de jongeren van de toekomst. Hele mooie ambities dus!

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). De ‘prijs’ die aan deze challenge hing, was uit het mogen
uitvoeren van je ontwerp door samen te werken met partijen die jouw idee verder kunnen brengen.
Ook positief-kritische uitwisseling met teams van andere scholen (samen hacken) was in de opzet
van meerwaarde en het gecreëerde ontwerp vormt een mooie aanvulling op het portfolio en het CV
van de deelnemers.

Helaas veranderde er in de weken voor de Challenge snel een hoop in de Covid-situatie. Dat heeft
ook ons niet onberoerd gelaten. We hadden in de organisatie van de C2C rekening gehouden met
verschillende scenario’s en ook een Plan B in de steigers gezet. Op vrijdagochtend 12 november
hebben we daarom, in plaats van een grote Challenge dag met verschillende dynamische
onderdelen, gekozen voor ‘Plan B’ bij de Challenge to Change. Wat hield dat in?

Plan B was een afgeslankte versie van de Challenge-dag. Geen hacken, noch gezamenlijke
energizers of inspirerende gasten en robotica gedurende de dag. Er was enkel nog een

https://www.17doelendiejedeelt.nl/17-doelen/
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/workshops/werken-aan-kansengelijkheid-voor-jongeren/


middaggedeelte op de eigen locatie van de teams. Deze last-minute verandering leidde er helaas toe
dat een aantal teams niet meer deelnam aan de challenge middag. Maar niet getreurd, er waren nog
voldoende enthousiaste teams in de race!

Een kleine delegatie van juryleden en organisatieleden bezocht de teams op hun eigen school. Zij
werden door de teams meegenomen in hun prachtige idee-presentaties, stelden vragen en
waardeerden het idee a.d.h.v. de vooraf opgestelde criteria. Uiteindelijk hebben zij deze middag 8
pitches kunnen beluisteren. Van 4 teams van Leren op Locatie van het KW1C, 3 teams van de
Bossche Vakschool en 1 team van de Sancta Maria Mavo.

De ideeën
De armoedeproblematiek bestrijden door ‘Ontbijt op school’, een prachtig uitgewerkt plan van de
leerlingen van de Sancta Maria Mavo. Of het zelf beschikken over een ‘School Pinpas’ voor gelijke
kansen in onderwijs, zoals bedacht door studenten van KW1C, Leren op Locatie. Meer gelijkheid door
begeleide en laagdrempelige sportfaciliteiten, ander onderwijs op maat, vergroten van het netwerk,
geschikte huisvesting, echte zuiverende planten in scholen (en werkomgeving) voor betere
concentratie, anoniem problemen kunnen bespreken via een goed vindbaar online platform, en
anoniem solliciteren om discriminatie op achternaam of uiterlijk tegen te gaan. Dit zijn de ideeën die
op 18 november gepresenteerd werden en die, zoals beloofd, allemaal de kans krijgen om door te
kunnen worden ontwikkeld!
Na afloop namen zij die input mee terug naar de goed digitaal uitgeruste Sint-Janskamer in de SvdT.
Daar kwamen de 5 juryleden: Nathalie Cosentino, Maarten van der Vaart, Robin Heukels, Maurice
van Bokhoven en Tommy Hendriks, samen tot een eindwaardering. Lees onder de foto hun feedback!



Tips en Tops van de jury per team, gedeeld tijdens de live-Teamsuitzending:

Juryleden Maarten van der Vaart en Robin Heukels (voorzitter Dylan Kroese zat helaas in
quarantaine) deelden namens de jury hun waardering voor de deelnemende teams; dit gebeurde aan
het einde van de middag (15:45 – 16:15) via een LIVE-verbinding met alle teams en betrokkenen. Via
een smartboard op locatie en via hun telefoons thuis namen de leerlingen hieraan deel. Zo konden zij
de feedback van de jury horen. Onderstaand de 8 gepitchte ideeën met kort de reactie::

- Ander Onderwijs op Maat;
Onderzoeken dmv. vragenlijst wat er op welke plekken moet veranderen in het onderwijs
zodat leerlingen en studenten niet hoeven af te haken. Docenten hierin meenemen.

- Plantjes voor zuurstof en energie in de klas;
Dit maakt leren en werken gezonder en beter.

- 1G invoeren ipv QRcode;
Dit is inderdaad een actueel breekpunt in de maatschappij.

- Armoede verminderen = Gelijkheid brengen;
Armoede is dichtbij voor jongeren, bijzonder dat jullie je hiervoor willen inzetten..

- Online platform om anoniem problemen te bespreken;
Kinderen vallen buiten de boot en kunnen hun problemen nergens kwijt; vindbaarheid
vergroten, laagdrempelig.

- Sollicitatieformulier zonder naam of foto;
Discriminatie door achternaam en hoe je eruit ziet wordt hierdoor voorkomen.

- School Pinpas voor iedere leerling of student; met budget voor schoolse benodigdheden.
Gelijkheid om dat het ongeacht de thuissituatie, eigen autonomie bevordert. Geeft regie en
verantwoordelijkheid aan jongeren.

- Schoolontbijt; elke ochtend om 8 uur, goed ontbijt voor iedereen als start van de dag.
Samen op school, duurzaam, gezond eten, alle nationaliteiten, ook glutenvrij, gunstige prijs

Extra complimenten van de jury waren er voor:

Een van de topteams en idee vanuit de Sancta Maria Mavo: ‘duurzaam schoolontbijt voor iedereen’ met v.l.n.r.: Lika Anastacia,
Douwe Kivit, Aïsha Awater & Fenne Libregts.



-Het Schoolontbijt, bedacht door leerlingen van de Sancta Maria Mavo; met complimenten voor het
idee, de totale presentatie, de mooie ontvangst en de perfecte voorbereiding.

en voor:

-De School Pinpas, bedacht door studenten van KW1C, Leren op Locatie, met complimenten voor de
impact van dit ontwerp.

Wethouder Ufuk Kâhya reageerde enthousiast:

‘Geniaal’ noemde wethouder Ufuk Kâhya de ideeën die jongeren hadden bedacht voor meer gelijke
kansen voor jongeren. Dat was de ontwerpvraag waar 17 teams van jongeren vanaf het begin van het
schooljaar aan hadden gewerkt voor de ‘Challenge to Change, gelijke kansen voor jongeren door
jongeren’.
‘Wees proactief, neem het heft voor je ontwikkeling in eigen handen en ga voor datgene waar je in
gelooft!’ waren de woorden die de wethouder richtte aan alle jongeren die deel hadden genomen aan
de Challenge.
Hij bedankte hen voor hun goede ideeën en benoemde met nadruk de waarde die hij hecht aan
gesprekken met en ideeën van leerlingen en studenten, hoe diverser, hoe liever.

Foto: organisatieteam Challenge to Change samen met de juryleden. v.l.n.r.: staand: Claudyo Scheepens, Nathalie van
Dishoeck, Arjan van Nuland, Nathalie Cosentino, Margo van den Oord, Maarten van der Vaart, Kim van Valkenburg,  Romy van
Broekhoven, Eva van Esch, Maurice van Bokhoven, Tommy Hendriks en Robin Heukels. zittend: Femke Gijsbers & Mandy van
Wanrooij.

Dank voor je deelname en succes met het vervolg van je idee! Aan alle deelnemers, door de
jury, de organisatie met Ondernemend Onderwijs, door wethouder Ufuk Kâhya en de gemeente
‘s-Hertogenbosch:

Oproep aan alle deelnemers:

Was je bij de Challenge to Change en wil je verder met je plan?



Willen jullie of jij zelf verder werken aan je plan? Stuur dan een mailtje naar Sophie Borgers:
s.borgers@s-hertogenbosch.nl; Sophie werkt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en denkt graag met
jullie mee om je plan verder te brengen.

Is jullie plan al helemaal ready en wil je het graag echt gaan uitvoeren? Check dan eens de website
van CityBoost: Cityboost | Stem op het beste idee! (cityboost073.nl)

Via CityBoost kun je jouw plan voor en met jongeren ook echt uitvoeren! Vanuit de gemeente krijg je
dan begeleiding én geld om jouw idee werkelijkheid te laten worden.

Wees pro-actief, neem het heft in eigen handen en doe mee!

mailto:s.borgers@s-hertogenbosch.nl
https://cityboost073.nl/

