
Opdracht week 2



Vorige week hebben jullie meegedaan met de Hackathon. 
Toen hebben jullie als team gekozen voor een van de 
opdrachtgevers:

• Zehnder die vraagt om een slim systeem om het 
binnenklimaat van huizen en gebouwen te verbeteren. Zij 
willen ook graag data toepassen

• Alliander die vraagt om een energie opwek oplossing die
je kunt combineren met een toepassing 

We hebben gezien dat jullie al super mooie oplossingen
bedacht hebben. Zo zagen we een ventilatiesysteem voorbij 
komen maar ook een waterstof energiesysteem, energie 
opwekken met water en een oplossing om je eigen energie op 
te wekken door te fietsen en daarmee de batterij te voeden.

In die hele korte tijd zijn jullie heel creatief geweest.

Vandaag ga je met je team onderzoeken of jullie het concept 
wat je bedacht hebt voor je opdrachtgever, verder door wilt 
ontwikkelen, of je misschien toch van opdrachtgever wilt 
veranderen met je groepje. 

Daarvoor ga je eerst opnieuw de filmpjes bekijken van de
opdrachtgevers en de gastlessen die we vorige week gegeven
hebben.

• Kijk voor de opdrachten op de volgende pagina

Eerst even een terugblik op de Hackathon 
vorige week HULPLIJNEN

Jullie krijgen hulp van ons: 

1. Vraag aan je opdrachtgever?
Heb je een vraag aan je opdrachtgever? Wij bundelen elke week alle vragen en 
op maandag geeft de opdrachtgever antwoord op je vragen.
TIP: 

• Mail die dan naar Tanja@smartcirculair.com. 

• Zet je naam, je school, je teamnaam en contactgegevens in de mail 
met je vraag en dan zorgen wij dat je antwoord krijgt.

2. Willen jullie hulp van een expert?
We hoorden bijvoorbeeld een vraag over energie opwekken uit gammastralen. 
Daarvoor heeft het team een expert nodig. Dat gaan wij voor jullie regelen
TIP: 

• Vraag een gastles aan. 

• Zet in het onderwerp van je mail: gastles gevraagd en vertel in je mail 
wat jullie probleem is en wie je daarover zou willen spreken. 
Bijvoorbeeld iemand die alles afweet van energieopslag of van data en 
wat je er mee kunt? 

• Zet je naam, je school, je teamnaam en contactgegevens in de mail 
met je vraag en dan zoeken wij de expert die jullie nodig hebben

• Stuur je vraag weer naar tanja@smartciculair.com dan regelen wij dat 
jullie via MS Teams je vragen kunnen stellen aan de expert. 

3. SMARTCirculair Toolkit
Kijk eens in de Toolkit. Hierin staan heel veel voorbeelden en filmpjes die jullie 
verder kunnen helpen.
https://www.smartcirculair.com/energie-ontwerpchallenge-toolkit-
lesmateriaal/

mailto:Tanja@smartcirculair.com


Week 2 - Kiezen, verdelen van taken en Onderzoek

Vorige week hebben jullie deelgenomen aan de Hackathon van de Energie 
OntwerpChallenge. Daarin kregen jullie de keuze om als team een 
energieconcept te bedenken voor Energie Opwekken & Toepassingen of 
Energie Besparen /Binnenklimaat.

STAP 1
Opdracht
• Bekijk nog een keer de video's van de opdrachtgevers en de 

toelichtingen
• Je vindt ze op deze pagina ‘In 9 weken naar de Top’

Opdracht - Kiezen
• Kies met je team voor welke opdracht je gaat? Wordt het Alliander

(energie opwekken) of Zehnder (sensoren, apps en data)
• Kies volgens het democratisch model dus 'de meeste stemmen gelden'

De opdracht van deze week Inleveren
STAP 2
Opdracht - Verdeling van taken in je team
• Voordat we verder gaan willen jullie van elkaar weten wie ergens 

goed in is, in jullie team. Want vaak vullen jullie elkaar aan met 
kennis en belangstelling. Iedereen is ergens goed in en vindt dat dan 
vaak leuk. Dus is fijn als je van elkaar weet waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt om te onderzoeken.

• Wie van jullie vindt het leuk om de techniek in te duiken
• Wie is meer de onderzoeker en kijkt wat er allemaal al te 

vinden is op de markt
• Wie van jullie is creatief en komt steeds met gekke ideeën?
• Wie vindt het juist leuk om te organiseren, wil het woord 

voeren?
• Wie van jullie wil juist meer op social media en denkt nu al aan 

de publieksprijjs?

Opdracht – Maak de powerpoint presentatie
• Maak en powerpoint. Maak de titelpagina. Die gaan we later 

aanvullen
• Zet op de tweede slide alle foto’s van de teamleden met de naam 

eronder, waar ze goed in zijn 
• Bepaal met elkaar wie welke rol op zich gaat nemen en hoe je de 

taken gaat verdelen.
Zet de rol achter de naam van elk teamlid

STAP 3
• Bedenk een teamnaam voor jullie groep 

• Vul de naam op de titelpagina van je presentatie en deel het in een 
gezamenlijke map. Hiervoor kun je Teams gebruiken maar ook 
Google Drive of Dropbox. Bespreek met de docent wat jullie het 
beste kunnen gebruiken

• Stuur een foto met je teamnaam en alle teamleden – en de school 
natuurlijk – naar tanja@smartcirculair.com

https://www.smartcirculair.com/in-9-weken-naar-de-top/


Opdracht weten en willen weten

STAP 4 Opdracht weten en willen weten

We gaan opnieuw onderzoek doen. 
• Omdat je van elkaar weet waar je goed in bent, kun je nu super goed de taken verdelen. Er moet bijvoorbeeld iemand zijn die alle onderzoeksresultaten 

bundelt, en anderen die de verschillende onderzoeken doen.

• Wat weet je al over het onderwerp

• Vul het format in en maak een lijst van alles dat je al weet
Bijvoorbeeld:
Je kunt voorbeelden noemen van energiesystemen
Je weet wat data zijn en wat je ermee kunt doen
Je weet hoe een zonnepaneel werkt
Ik weet hoe een dynamo werkt
je weet wat energieneutraal betekent
Je kunt uitleggen waaraan een goed binnenklimaat moet voldoen

• Sorteer je lijst met alles wat je weet en gevonden hebt

• Wat weet je nog niet over het onderwerp?
• Bepaal met elkaar wat je nog wilt weten
• Maak een lijst van alles wat je nog wilt weten
• Denk even met elkaar na: welke bronnen gaan jullie gebruiken? Internet, boeken, conciërge, leraar, ouders, hulplijnen ... Wat nog meer?

• Vul al je vragen in op de slide in de presentatie en bewaar het in je Teammap



Planning, prijzen en meer

Dit kun je winnen
• Entree voor Slimme Musea en pretparken als NEMO
• Prijzen van €250,- tot € 1.000,-
• Overall Pubieksprijs € 2.500,-

Ontwerpcriteria
• Creatief, inventief, vernieuwend
• Innovatie in techniek en opbrengst

• Bijdrage aan circulariteit
• Opschaalbaarheid en operationele toepassing

Stichting SMARTCirculair
Tanja Nolten
initiatiefnemer en programmamanager
T. 06 16342889

E. tanja@smartcirculair.com
W. Smartcirculair.com

S. #smartcirculair

Agenda Energie OntwerpChallenge
• dinsdag 8 februari 2022

10 – 17.00 uur
Kick Off – Hackathon (Digitaal)

• Elke maandag in februari en maart 2022

Design Sprints met digitale gastlessen, workshops en masterclasses
• In overleg met de deelnemende teams

maatwerk gastlessen op de dag/tijd dat het uitkomt bij de teams
• 11 maart en 18 maart 2022

Pitchtrainingen

• 28 maart 2022
Aanleveren video/animatie, rapporten etc aan SMARTCirculair

• 31 maart 2022
Start publiekscampagnes voor de publieksprijs

• 14 april 2022
Landelijke Finale

• 18 mei 2022

Kindergehaktdag in Heeswijk (NB) (onder voorbehoud)

mailto:tanja@smartcirculair.com
https://www.smartcirculair.com/
https://www.smartcirculair.com/event/kick-off-hackathon-energie-ontwerpchallenge-8-februari-2022/
https://www.smartcirculair.com/event/kick-off-hackathon-energie-ontwerpchallenge-8-februari-2022/
https://duurzaamheid.nl/artikelen/15-mei-kindergehaktdag/

