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“Het krijgen en pakken van kansen is geen onderdeel van je DNA. Het gaat over datgeen
en degene die je om je heen hebt, daar gaat kansengelijkheid over. Kansengelijkheid
gaat over meer dan geluk, het gaat over wat je meekrijgt en wat je kan leren op school
en om je heen van ervaringen. Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien.”
(Zo luidt een stuk uit de maidenspeech van kamerlid Habtamu de Hoop. Dit vat de kern de
hackathon samen. https://www.youtube.com/watch?v=iPmtCKaLXJc)

Inleiding
Dit verslag bevat na een korte inleiding over het project Play Equal, de doelen en de opzet van de
pilot hackathon met name de opbrengsten, ideeën en adviezen die naar voren zijn gebracht. De
opbrengsten zijn in drie groepen te verdelen, te weten: de openingsvraag, de gesprekssessies en een
bijzonder verhaal. De antwoorden op de openingsvraag zijn vastgelegd in een woordspin of
woordweb. De ideeën en adviezen tijdens de gesprekssessies zijn vastgelegd in een centrale padlet.
En het bijzondere verhaal is tot ons gekomen via LinkedIn. Verder bevat het verslag een top 10 van
opbrengsten.
Wat houdt het project Play Equal in?
Play Equal is een project vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Europese partners hierin zijn
Oostenrijk en Duitsland. Lokale partners zijn de Bossche Vakschool en het Koning Willem 1 College.
Het doel van dit project is het creëren van gelijke kansen en sociale inclusie voor jongeren van 12 tot
en met 19 jaar die minder kansen hebben. In dit project worden nieuwe onderwijsprocessen,
trainingen voor professionals, jongeren en ouderen ontwikkeld en alle initiatieven zullen uiteindelijk
leiden tot hernieuwde beleidsontwikkeling voor deze doelgroep. In totaal zijn er 6 Intellectual
Outputs (IO). IO 5 heeft betrekking op de hackathon: een innovatieve manier om nieuwe oplossingen
boven tafel te krijgen. Meer lezen over het project Play Equal: Europees project Play Equal_PE19 Ondernemend Onderwijs 's-Hertogenbosch (ondernemend-onderwijs.nl)
Doelen van de hackathon
Het doel van dit project, de hackathon zelf en het organiseren daarvan, is het creëren van acties en
initiatieven om kansengelijkheid en sociale inclusie voor jongeren te bevorderen. Tijdens de
hackathon komen mensen bij elkaar vanuit verschillende disciplines met verschillende expertises die
samen werken aan acties, initiatieven en mogelijke oplossingen om kansenongelijkheid te verkleinen.
Of je nu een student, politieagent, winkelier, verpleegkundige, jongerenwerker, opa of oma,
ambtenaar, docent of sociaal werker bent, hoe diverser, hoe beter!
Door deze verschillende disciplines en expertises krijg je acties, initiatieven en mogelijke oplossingen
vanuit verschillende perspectieven, wat meer ideeën en andere resultaten oplevert.

Foto: Overzicht deelnemers digitale hackathon

Opzet van de hackathon
De hackathon bestaat uit drie (dag)delen van drie uur. Een in de ochtend van 09.30 uur tot 12.30 uur.
Een in de middag van 13.00 uur tot 16.00 uur. En een in de avond van 16.30 uur tot 19.30 uur. Dit
laatste blok komt door te weinig deelnemers te vervallen.
Elk blok van drie uur bestaat uit 3 inhoudelijke sessies en 3 (uit)wissel- en pauze sessies. De
deelnemers worden door de organisatie in willekeurige heterogene / multidisciplinaire subgroepen
ingedeeld die steeds wisselen per sessie. De deelnemers gaan in kleine groepen van ongeveer vijf
deelnemers aan de slag met verschillende vraagstukken. Elke groep beschikt over een gespreksleider
en verslaggever.
De digitale sessie duren een half uur en bestaan telkens uit individuele bedenktijd, samen uitwisselen
en samenvatten. De bedenktijd is om voorkennis en eigen ideeën te noteren of te bedenken. Daarna
gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en wisselen ideeën uit. Ook is er tijd om vragen te stellen
en elkaar aan te vullen. Tot slot is er tijd de voornaamste inzichten samen te vatten en vast te leggen
in de centrale padlet.
In de tijd tot de volgende sessie wisselen de verschillende groepen de belangrijkste opbrengsten uit.
In dit half uur is er ook tijd voor deelname aan een energizer of even iets te eten of te drinken.
Daarna start de volgende sessie van een half uur.

Opbrengsten Hackathon
Op verschillende manieren zijn er opbrengsten van deze pilot hackathon. Slechts een deel van de
ideeën en opmerkingen is schriftelijk vastgelegd. De voornaamste daarvan vormen de woordspin of
woordweb in answergarden (zie Figuur 1) en de centrale padlet (zie Figuur 2). Daarnaast zijn er
natuurlijk veel persoonlijke verhalen verteld en indrukken opgedaan. Een paar daarvan zijn daarna
weer schriftelijk gedeeld onder andere via LinkedIn, mails en apps.

Opbrengsten openingsvraag
Na een warm digitaal welkom, opening, doel en opzet van de digitale hackathon krijgen alle
deelnemers de openingsvraag: waar denk jij aan bij gelijke en ongelijke kansen voor iedereen? (zie
Figuur 1). Deze opdracht geeft iedereen de kans zijn of haar voorkennis direct in te zetten. Ook komen
de deelnemers op deze manier in de juiste mindset: gelijke of ongelijke kansen voor jongeren. Lees de
reacties zelf even door en doe er je voordeel mee.

Figuur 1: Reacties van deelnemers op de vraag: Waar denk jij aan bij gelijke of ongelijke kansen voor
iedereen? (answergaderen.ch/1948629).

Opbrengsten Centrale padlet
Elke inhoudelijke sessie van een half uur is afgerond door de voornaamste ideeën, opmerkingen en
inzichten vast te leggen in een centrale padlet (zie Figuur 2). Link naar centrale padlet: Centrale
padlet

Figuur 2: Overzicht van een deel van de Centrale padlet van de pilot Hackathon per gespreksronde
per subgroep

Een bijzonder verhaal
Jeppe van Bijna-Baantjes heeft een deel van het eerste blok meegedaan aan de hackathon. Hij deelt
zijn ervaringen via de website van Bijna-Baantjes. Een website voor jongeren die verder willen. Een
Bijna-baan helpt jongeren hun wereld te vergroten. Door werkervaring worden talenten ontwikkeld
en zijn ze zich meer bewust van hun persoonlijke kracht. De eigen regie en de motivatie zijn de
motors van het traject waarin jongeren zelf het tempo bepalen.
Link naar volledig verhaal: Hackathon creëert kansengelijkheid - Bijna-baantjes (bijnabaantjes.nl)

Afbeelding: Website Bijna-Baantjes met deelnemer Jeppe tijdens de pilot hackathon.

Top van opbrengsten en adviezen
Geboorteplek is mede bepalend voor kansen
1) Afhankelijk van je gezin en omgeving van je gezin, maatschappij en cultuur, dus ook school,
sportclub etc. Dat we 'mazzel' hebben waar we geboren worden en dankbaar mogen zijn
met alle kansen.
Kansen kunnen overal uit voortkomen
2) Kansen kunnen overal uit voortkomen. Door iets wat je zelf doet, of een talent dat je hebt.
Of door je eigen familie, vrienden en netwerk. Maar ook als je onvrijwillig iets overkomt
(bijvoorbeeld uitval op school, bijles of iets met je gezondheid) kun je daar met de juiste
begeleiding een positieve kans uithalen.
Zorg voor degenen die het moeilijker hebben dan jij
3) De meerderheid, de sterken, de rijken, enz. hebben de plicht op te komen en te zorgen voor
de minderheden, de zwakken, de armen, enz. Dit heet beschaving.
Kijk naar kwaliteiten in plaats van diploma’s

4) Het verschil in mbo en hbo is te groot. De maatschappij legt studenten veel druk op. Er wordt
te veel waarde gehecht aan een papiertje, in plaats van aan de kwaliteiten die een
student/persoon beschikt. Ons advies: spoor werkgevers aan om vaker mbo studenten een
kans te geven bij hun bedrijf. Laat de maatschappij, dus bedrijven, de overheid,
multinationals, zich meer richten op de kwaliteiten van mensen, in plaats van op een
papiertje en momentopnames (zoals citotoets).
Stap af van middelbare schoolniveaus
5) Deel leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, niet meer in in de harde niveaus die
nu aanwezig zijn.
Selecteer leerlingen op basis van hun kwaliteiten
6) Selecteer leerlingen niet op basis van hun slechtste cijfers of kwaliteiten/talenten, maar
juist op basis van hun beste cijfers en kwaliteiten/talenten. Er moet meer op kwaliteiten
worden gefocust dan op wat ontbreekt. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld
deelcertificaten in te zetten. Zo worden competenties bewezen. Verder kunnen batches
worden gebruikt, waardoor informeel leren beloond wordt.
Stel een talentenlijst op
7) Om meer te kunnen benoemen waar je allemaal goed in bent, is het handig om samen een
lijst met mogelijke talenten op te stellen. Dit helpt om buiten de standaard talenten van
(tekenen, lezen, fotograferen, tafeltennis). Bijvoorbeeld benoemen van de talenten van jezelf
en je directe omgeving
Nodig jongeren uit voor activiteiten in de wijk en jongerencentra
8) Binnen en buiten school moeten jongeren uitgenodigd worden om mee te doen met
activiteiten in de wijk/jongerencentra. Een netwerk opgebouwd worden voor ieder, erg
belangrijk! Voor alles is extra inzet nodig, zodat de jongerencentra en scholen nauwer kunnen
samenwerken. Hierbij vooral jongeren betrekken! Leren netwerken is een belangrijke
vaardigheid die meer aandacht verdient.
Voer in Den Bosch een stadspas in
9) In Amsterdam heb je een stadspas waar je als jongere naar culturele of sportieve
instellingen kunt. Dit zou een goed idee zijn voor Den Bosch!
Stapel in het onderwijs
10) Het is belangrijk om te kunnen stapelen in het onderwijs, zeker aangezien veel mensen pas
later goed weten wat ze willen. Dus bv van vmbo naar mbo, van mbo naar hbo en dan
eventueel naar universiteit.
Verklein het verschil tussen speciaal en regulier onderwijs
11) Ook is het belangrijk dat het verschil tussen het speciaal en regulier onderwijs wordt
verkleind.

Vooruitblik internationale hackathon en een voorstel
Het is belangrijk tijdig contact te hebben met de Play Equal partners in Duitsland en Oostenrijk over
de internationale hackathon. Overeenstemming over de datum en aanpak zijn cruciaal voor het
slagen van deze hackathon. Het voorstel voor de internationale hackathon is de week van 15 tot en
met 22 november. Voorstel donderdag 18 november 2021.
Op basis van de huidige ervaringen is het voorstel om voorafgaande aan de Grote Hackathon een of
meer eigen regionale (interne) hackathons te organiseren per land en / of per partner.
Voor deze voorbereidende “interne of lokale” hackathons kan de Bossche Hackathon van 19 mei als
voorbeeld dienen. Een bijbehorend draaiboek is in ontwikkeling. Deze lokale hackathon kan elke
partner zelf inplannen en organiseren in de periode van na de zomervakantie tot begin november.
Deze lokale hackathon is in eigen land en in de eigen taal.
Op de dag van de internationale hackathon, mogen dan ‘de beste ideeën-bedenkers uit de lokale
hackathons’ zich in een nationale en internationale uitwisseling onderdompelen. Deze grote
Hackathon zal fysiek plaatsvinden in Den Bosch en is in het Nederlands. Deze dag krijgt de vorm van
een challenge waar door allerlei teams van jongeren aan kan worden deelgenomen. Alle vormen van
talent kunnen hier worden ingezet.
De teams uit Duitsland en Oostenrijk zijn niet fysiek aanwezig in Den Bosch. Wel kunnen zij parallel in
hun eigen land deelnemen aan dezelfde hackathon. Digitale schermen kunnen zorgen voor verbinding
en uitwisseling. Voor de winnaar is een mooie prijs beschikbaar.
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