
Gelijke kansen 
voor jongeren, 
door jongeren!

HACKATHON PLAY EQUAL 18 NOVEMBER 2021



Jongeren gaan in teams van 5 aan de slag met de challenge-
opdracht. Ter voorbereiding op de challengedag van 18 november 
zijn er voor deelnemende teams in de maanden ervoor 3 workshops 
beschikbaar om zich voor te bereiden. Naast de digitale workshops 
zijn er studentencoaches, uitdagende elementen en een 
professionele jury. Deelnemers komen in een, door Ondernemend 
Onderwijs ‘sH en KW1C, begeleid traject. Deze challenge past 
mogelijk in jullie curriculum of bij gestelde leerdoelen. Het levert 
daar ook opbrengst, waardering of punten op.

HET ECHT IN DE PRAKTIJK, MET ONDERSTEUNING 
EN MIDDELEN, MOGEN UITVOEREN VAN JE ONTWERP!

Iedereen tussen 12 en 19 jaar met een goed idee voor gelijke kansen mag meedoen! 
Vorm een team van 5 leerlingen en/of studenten van een middelbare, mbo- of hbo-
school. Iedereen is welkom en werkt een idee uit op zijn eigen niveau met zijn eigen 
talenten.

Of het nou voor je maatschappelijke stage of profielwerkstuk is, of dat je vanuit 
interesse of je studie een idee uitwerkt, 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...

Wat kun 
je winnen?
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Wie mogen meedoen?Ontwerp challenge

Challenge 
opdracht

WELK IDEE, ONTWERP, 
CONCEPT, KUN JIJ 

BEDENKEN EN MAKEN DAT 
ONGELIJKHEID VERMINDERT 
EN GELIJKE KANSEN VOOR 
JONGEREN BEVORDERT?

“Vrijheid, gelijkheid 
& gezelligheid! Samen 
werken aan kansen 
van jongeren.”

Voor jongeren



Scholen en opleidingen worden uitgenodigd en/of benaderd voor 
deelname passend bij de opleiding of het curriculum. Leerlingen en 
studenten kunnen zich, in teams van 5 personen, aanmelden via het  
aanmeldingsformulier: Challenge to Change teamdeelname. 

28 september | 1e workshop
Werelddoelen en ontwerpvraag/opdracht.

28 september | 1e digitale workshop
Werelddoelen en ontwerpvraag/opdracht.

12 oktober | 2e digitale workshop 
Werelddoelen en ontwerpvraag/opdracht.

2 november | 3e digitale workshop
Marketing-verkoopplan en presenteren.

12 oktober | 2e workshop  
Samenwerken/ontwerpen/feedback en vervolgplan.

2 november | 3e workshop
Marketing-verkoopplan en presenteren.

Deze workshops worden bij het Talent Atelier van KW1C 
uitgevoerd en zijn digitaal beschikbaar voor alle deelnemers. 
Tip: volg ze klassikaal (via een digibord) samen met de docent. 
De docent/begeleider is dan volledig geïnformeerd en kan in 
de tussenliggende periodes de leerlingen/studenten goed 
begeleiden. Door de digitale beschikbaarheid kunnen de 
workshops op elke gewenst moment en beschikbare locatie 
worden gevolgd! Aanmelden voor de Challenge to Change is 
mogelijk tot 21 september.

Deze eerste workshop zorgt ervoor dat je weet wat Challenge to Change inhoudt. Je 
krijgt meer kennis over de 17 werelddoelen. Aan het einde van deze workshop is de 
opdracht voor de challenge duidelijk en heb je als team een product/idee bedacht!  
En als kers op de taart kun je er nog een 2e of zelfs 3e werelddoel aan koppelen!

Deze workshop draagt bij aan het helder kunnen vertellen wat nu precies jullie doel(en) is 
(zijn). Je weet waar jullie aan bij willen dragen en hoe je daar met je team en het ontwerp 
wilt gaan komen. Doordat je feedback krijgt op je eerste ontwerp, kun je enthousiast 
verder werken aan jullie plan van aanpak. Je krijgt inspiratie en tips van professionals.

Tijdens deze workshop leer je wat marketing, PR en communicatie zijn en kun je met je 
team een plan hiervoor maken. Dat komt goed van pas bij het kunnen presenteren en 
verkopen van je idee, zodat je anderen kunt overtuigen van hoe belangrijk het uitvoeren 
ervan is! Ook weet je door deze workshop wat je verder moet doen voor de Challenge 
dag op 18 november.

challenge to change  |  P.03

Werving en voorbereiding 
m.i.v. september 2021

Start en voorbereidings- 
programma deelnemende 
teams m.i.v. 28 september 2021

https://forms.gle/oNtMPcmG9WU9Udg57
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Inloop: 9 - 9.30uur
Deelnemers melden zich en worden begeleid 
naar hun werk- en/of standplek.

Stemmen en jurering:
Stemmen uitbrengen en afwegingen maken: tijdens een intermezzo en pauze worden 
de uitgebrachte stemmen geteld en wordt een top 3 vastgesteld. De juryleden 
vertegenwoordigen de werelden van Kunst en Cultuur, Milieu en Groen, Techniek, Voeding 
en Gezondheid, Zorg en Welzijn, Economie en Markt.  

Centrale presentatie van de Top 3 genomineerden, waarbij na overleg met de jury de 
feedback bekend wordt gemaakt! Iedereen maakt kans om te winnen; het echt in de 
praktijk mogen uitvoeren van je ontwerp!

Afsluiting en feestje vieren: tot 17.00uur
De wethouder bedankt alle deelnemers voor hun bijdrage aan Gelijke Kansen voor 
Jongeren, door Jongeren! en sluit de bijeenkomst af. De verzorging van deze Challenge to 
Change-dag: Gelijke Kansen voor jongeren, door jongeren is in handen van studenten van 
het KW1C, dat wordt genieten samen!

Centrale opening: 9.30 - 10.00uur
De wethouder verwelkomt de deelnemers en licht het belang 
van deze Challenge toe voor het Gelijke Kansen Programma. 
Onze host licht de opzet van de Challenge Dag toe. 

Vervolg ochtendprogramma: 10.00-12.00uur
Alle deelnemende teams werken bij KW1C aan de finishing 
touch van hun ontwerp. Ze worden gehackt/ krijgen inbreng 
en vragen van juryleden en deelnemers uit andere teams. Ze 
maken hun ontwerp en presentatie definitief.

Middagprogramma: 14.00-17.00uur
Challengemarkt: bezoekers, deelnemers en juryleden bezoeken 
de markt met stands en activiteiten van de aanwezige teams 
met hun ontwerpen.

Gezamenlijke lunch en hoofd leeg maken; 12.00-13.30uur
We genieten met elkaar van een heerlijke lunch en gezellige 
intermezzo’s, verzorgd door studenten van het KW1C.

13.30-14.00uur 
Nog even tijd voor de finishing touch van je ontwerp en het 
klaarzetten van je ontwerp voor de Challengemarkt.

Programma Challenge Dag 
18 november 9.00-17.00uur 
School voor de Toekomst-KW1C

Door jongeren
lees de reacties op de vraag naar 

gelijke kansen voor jongeren hier!

“Doe mee met 
de challenge en 
verbeter met je 
vrienden de wereld!”

https://drive.google.com/file/d/16EIvkltxHzPszI6C_c2grCQuNnkJJufK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EIvkltxHzPszI6C_c2grCQuNnkJJufK/view?usp=sharing


Breng m.b.v. de toegestuurde poster, 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. 

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. Stel je vragen via 
het aanmeldformulier of via sh.ondernemendonderwijs@gmail.com.

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. 
Na aanmelding wordt zsm. contact opgenomen voor verdere afspraken.

In dit boekje vind je het gedetailleerde programma van de Challenge-dag op 
18 november 2021 en de data en inhoudelijke informatie over de aanmelding, 
voorbereiding en de workshops.

We willen samen met jullie gaan voor 25 teams van 5 leerlingen of studenten! 
Daarmee kunnen we samen met jongeren een prachtige bijdrage leveren aan 
Gelijke Kansen voor Jongeren! Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Namens de organisatie van Play Equal
Team Ondernemend Onderwijs ‘sH.

sh.ondernemendonderwijs@gmail.com

*NB: Indien corona een grote fysieke bijeenkomst onmogelijk maakt, gaat de challenge-dag op 
18 november niet door en komt de jury op afspraak op locatie om de ontwerpen te beoordelen.challenge to change  |  P.05

Oproep aan contactpersonen Scholen

https://forms.gle/oNtMPcmG9WU9Udg57
https://forms.gle/oNtMPcmG9WU9Udg57
mailto:sh.ondernemendonderwijs%40gmail.com?subject=Aanmelden%20-%20Challenge%20to%20Change


HOE GA JIJ 
GELIJKE KANSEN 
EEN BOOST GEVEN?


