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Figuur 1 | Onderzoekend en ontwerpend leren voor VO-leerlingen 

SMARTCirculair Hackathon  
’Samen ontwerpen we de School van de Toekomst’ 
 
De SMARTCirculair Hackathon voor VO-leerlingen als vliegwiel voor ‘de School van de Toekomst’ 
VO-scholen gemengde- en nieuwe leerweg (koplopers) 
 
Stichting SMARTCirculair vraagt uw goedkeuring voor het uitrollen van een hackathon programma voor scholen 
in het voortgezet onderwijs gemengde leerweg als koplopers voor ‘de nieuwe leerweg die schooljaar 2024 – 
2025 van start gaat. Het hackathon programma duurt 4 dagen en dient als vliegwiel voor ‘de school van de 
toekomst’. 
 
Ontwerp ‘de school van de toekomst’ 
Stichting SMARTCirculair ziet kansen om tweede of derde klas leerlingen VMBO Scholen de school van de 

toekomst te laten ontwerpen en doorontwikkelen. Daarvoor organiseren we een hackathon met opvolging. Het 

doel: leerlingenteams buigen zich over een van de drie actuele duurzaamheidsthema’s: 

 

1. Gebouw technisch 

Hoe kan het schoolgebouw worden verduurzaamd en vergroend? Het opwekken/besparen van energie door 

een aanpassing aan het gebouw. 

2. Sociaal inclusief 

Hoe kunnen we samen met leerlingen, docenten en bestuur pesten voorkomen, stress verminderen, een 

uitgestoken hand bieden aan (on)zichtbare armoede en een veilig omgeving voor iedereen bieden. 
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Dit kan door bijvoorbeeld een plan te maken waardoor de kinderen die het 

niet breed hebben thuis, toch mee kunnen naar bijvoorbeeld een 

schoolkamp 

3. Economie en klimaatbewustwording 

Hoe kun je van afgedankte materialen een winstgevend business model 

maken? 

Denk aan inzamelacties van spijkerkleding voor isolatie, kledingruilbeurzen, 

plastic afval voor recycling, flessendoppen aks grondstof voor de 3D-

printer, oude autobanden voor groene gevels … 

 

De hackathon (ontwerpend en onderzoekend leren) kunnen we inzetten voor 

grote groepen leerlingen in leerjaar 2 (omdat ze dan nog een profielkeuze 

moeten maken) of leerjaar 3.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Visie 
Wij geloven dat in elke jongere iets groots schuilt. Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de 
aanjager zijn van alles waar we in Nederland trots op zijn. SMARTCirculair organiseert challenges, hackathons en 
workshops die Nederland smart, circulair en klimaatbestendig maken.  
 
Waarde van de hackathon ‘Samen ontwerpen we de School van de Toekomst’: 
• Onderzoekend en ontwerpen leren 

• Bewustwording klimaat/duurzaamheid/energiethema’s 

• Cross opleiding samenwerkingen 

• Meer instroom in een technische opleidingsrichting 

• Versterking van de 21st century skills als discussiëren, organiseren, 

adviseren, presenteren 

• Vernieuwende concepten ten behoeve van de school en de omgeving die 

doorontwikkeld worden door de eigen leerlingen 

• Samenwerking met bedrijven in de vorm van workshops, gastlessen en 

bedrijfsbezoeken 

• Versnellen van het brede sociaal inclusieve, circulaire gedachtengoed in 

(de periferie van) de school 

In 2024 wordt de nieuwe 
leerweg ingevoerd in het VMBO 

De nieuwe leerweg zal de 

huidige Theoretische Leerweg 

(TL) en de Gemengde Leerweg 

(GL) samenvoegen. De nieuwe 

leerweg zal praktijkgerichter 

worden en komt aan bod in het 

derde leerjaar van het VMBO. 

 

Tijdpad 

De nieuwe leerweg wordt 

officieel in het leerjaar 2024-

2025 ingevoerd na afsluiting 

van de pilots die sinds 2020 

gaande zijn. In dat jaar zal ook 

de officiële naam van de nieuwe 

leerweg bekend worden 

gemaakt.  

Bron: Rijksoverheid juni 2022 

 
Figuur 2 | Via de design thinking methode wordt creativiteit en samenwerken 
enorm geprikkeld 

Waarom biedt 
dit initiatief een 

kans om het 
thema 

duurzaamheid 
in het 

schooleigen 
programma te 
positioneren? 
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Impact 
De uitkomsten van de hackathon vormen een portfolio aan conceptoplossingen die in de dagen/weken vanaf de 

hackathon, doorontwikkeld kunnen worden. Voorwaarde is dat het schoolbestuur ruimte biedt om de 

ontwerpen te laten doorontwikkelen en de bedachte concepten te omarmen. Daarvoor is het nodig dat de 

leerlingenteam captains in gesprek blijven met de directie. Want hoe gaaf is het als er leerlingeninitiatieven 

ontstaan als kledingruilbeurzen en repair shops die de interactie met de omgeving versterken? En/of mini 

startups die bijdragen aan het klimaat zoals inzamelacties of mobiliteit software met een economisch model? En 

omdat heel veel scholen een gigantische hoeveelheid warmte weglekken is het ook mooi als de leerlingen zien 

dat de school hun aanbevelingen serieus neemt. 

 

Haalbaarheid en toepasbaarheid van de pilot 
De pilot is toepasbaar in een ‘werkweek’ of kan uitgesmeerd worden over vier weken. Het geeft (vanuit de 

leerlingen) richting en sturing aan de brede duurzaamheidsdoelstellingen van de school. Bovendien worden in 

deze pilot de theoretische leerweg en de gemengde leerweg verbonden en gemixt in de leerlingenteams. 
 

Inzetbaarheid na de pilot 
De school kan jaarlijks – en op eigen kracht - dit initiatief voortzetten. 

Desgewenst kan Stichting SMARTCirculair docenten trainen in de design 

thinking methode die niet alleen tijdens een werkweek maar ook in 

beleidsvormingprocessen zorgt voor een goed onderbouwde beslissingen. 

De Hackathon kan door andere scholen naadloos worden overgenomen al dan 

niet met hulp van Stichting SMARTCirculair. Vaak is voor de organisatie van de 

eendaagse hackathon onze kennis en ervaring gewenst maar geen noodzaak. 
 

Beschrijving van de pilot 
In de Hackathon gebruiken we de fases van Design Thinking waarin de leerlingen van probleem tot oplossingen 

komen voor grote schoolthema’s. We willen immers ‘de School van de Toekomst’ bouwen. Aan het einde van de 

dag pitchen de teams hun ideeën aan het schoolbestuur (en ouders). Al hun ideeën dragen bij aan een fijne, 

veilige, toekomstbestendige school. De school is lichtend voorbeeld voor hoe we samen kunnen bijdragen aan 

grote thema’s als klimaat, verduurzaming en maatschappelijke doelen. 

 
 
Voorbereiding 
Stichting SMARTCirculair overlegt met de schoolleiding en het docententeam over waar we de hackathon voor 

willen gebruiken, en wat het beoogd effect moet zijn. Ook overleg we welke vakgroepen betrokken moeten 

worden (PIE, MMT, BBI …). Aanvullend overleggen we over welke klassen, hoeveel leerlingen en hoe we de 

hackathon labelen aan een of meerdere vakken. Kiest de school ervoor om de hackathon in te zetten voor alle 

2e klassen voordat zij hun profiel gaan kiezen (en geïnspireerd raken voor de wondere wereld der techniek) of 

bijvoorbeeld alleen de gemengde leerweg? 
 

Onderzoek Verdiepings-
onderzoek

Concept-
ontwerp

Door-
ontwikkeling Oplevering
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Uit onderzoek blijkt dat kinderen vooral met twee thema’s worstelen: LHBTI+ en Klimaat. In wisselende 

volgorde. Daarom is deze hackathon en de doorontwikkeling van concepten zo belangrijk voor de leerlingen en 

de school als middelpunt van de wijk. 

 

Doelen 
• Klimaatbewustzijn en wat je daar zelf aan kunt doen 

• Vlekwerking klimaatbewustzijn naar de omgeving van de leerlingen en 

de wijk 

• Meer instroom in technische profielen 

• Ontwikkeling 21st century skills 

• Zelfvertrouwen vergroten 

• Duurzame initiatieven die er toe doen 

door leerlingen in de eigen school (iedereen doet ertoe en doet mee) 

• Samenwerking met bedrijven in de omgeving 

• Lesmateriaal ontwikkelen 

 

We stellen voor om na de hackathon, (een geselecteerd aantal) leerlingen in teams aan de slag te laten gaan met 

een selectie van de oplossingen uit de hackathon. Zij kunnen de ideeën verder doorontwikkelen, doorrekenen en 

een goed beargumenteerd projectplan aanbieden aan het schoolbestuur.  
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Beschrijving deelnemende school 
We hebben in het najaar 2022 een verkennend gesprek gevoerd met het Goese Lyceum locatie Bergweg. Zij zien 

mogelijkheden maar er moeten nog volop vervolgbesprekingen gevoerd worden om de hackathon en de 

doorontwikkeling van de innovatieve concepten vorm te geven. De hackathon zou kunnen worden ingezet 

tijdens een van de werkweken in het voorjaar of aan de start van komend schooljaar. 

 

Alle ideeën van de leerlingenteams dragen bij aan een fijne, veilige, ‘School van de Toekomst’. Een aantal ideeën 

worden doorontwikkeld tot uitvoerbare concepten. De school is lichtend voorbeeld voor hoe we samen kunnen 

bijdragen aan grote thema’s als klimaat, verduurzaming en maatschappelijke doelen. 

 

 
 

De fase na de pilot 
De pilot is voor Stichting SMARTCirculair succesvol als: 

• De creativiteit van leerlingen in de teams ‘stroomt’ en leerlingen nieuwe talenten in zichzelf herkennen 

• Leerlingen een beeld hebben gekregen van de Sustainable Development Goals (SDG) 

• Tijdens de Hackathon een portfolio aan inspirerende concepten ontstaat waaruit een keuze gemaakt kan 

worden tijdens de doorontwikkeling 

• Er meerdere doorontwikkelde innovatieve concepten uit voortkomen die ingebed kunnen worden in de 

school1 

• Bedrijven zo enthousiast zijn dat ze blijvend willen ‘investeren’ in het human capital van de leerlingen 

• Er lesmateriaal uit ontwikkeld kan worden zodat design thinking geborgd kan worden tijdens de opleidingen 

(en meer …) 

                                                             
1 Dus niet alleen ter verduurzaming van de school. Ook initiatieven waarmee leerlingen hun ondernemerschap kunnen 
ontwikkelen en initiatieven waarbij de buurt betrokken wordt. En mocht de school niet onmiddellijk acties kunnen 
ondernemen om uitvoering te geven aan de adviezen van de leerlingen – bijvoorbeeld omdat er nog niet onmiddellijk 
geld beschikbaar is voor isolatie en nieuwe energiesystemen – dan is het belangrijk dat de directie gemotiveerd in een 
gesprek aangeeft wat de reden is en misschien een tijdpad waarop onderdelen wel uitgevoerd kunnen worden. 

Als je van een probleem een 
uitdaging maakt is er zo een 

oplossing voor.
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• De impact van deze hackathon op de school en de wijk opgepikt wordt door de locale media en organisaties 

als de vo-raad, leren voor morgen, bouwend Zeeland, sterk techniek onderwijs etc. 

Daarom willen we tijdens de bespreking draagvlak en betrokkenheid van het schoolbestuur 
en de toezegging dat de directie de leerlingenteams steunt om concepten te realiseren met 

medewerking van het schoolbestuur. Alleen samen kan ‘de School van de Toekomst’ 
ontworpen en gebouwd worden. 

 
 
Waarom moet een school meedoen? 
De hackathon 'Samen ontwerpen we de School van de Toekomst’ zorgt voor de ontwikkeling van 21st century 

skills. Daarnaast krijgt de school inzicht in de problemen die spelen onder hun leerlingen en krijgt een portfolio 

aan oplossingsrichtingen aangereikt. 

 

Leerlingen gaan aan de slag met voor hen belangrijke problemen. Doordat ze zelf een oplossing moeten 

bedenken gaan ze nadenken over wat het probleem is, hoe het idee ontstaan is en vooral hoe het probleem kan 

worden aangepakt/opgelost. 

 

Verwachtingsmanagement 
Door tijdens de doorontwikkeling van de projectplannen terugkoppelmomenten in te lassen tussen 

leerlingenteam(s) en schoolbestuur worden de haalbaarheid en kansen van implementatie vergroot. Hierdoor 

ontwerpen en ontwikkelen leerlingen, docenten en de school samen de ‘School van de Toekomst’.  

 

Teeners komen met 
oplossingen voor 

problemen, die wij als
volwassen nooit kunnen 

bedenken.
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Team 
Projectbureau SMARTCirculair 

Tanja Nolten, programmamanager Stg. SMARTCirculair 

Sinds 2017 initiatiefnemer van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge en sinds 

2022 initiatiefnemer van de SMARTCirculair Energie OntwerpChallenge. Ervaring in 

challenges en sinds 2021 ook met het initieren van hackathons voor studententeams als 

kick off voor beide challenges 

 

 

 

Rick de Vlieger, projectmedewerker Stg. SMARTCirculair 

Sinds 2019 betrokken bij de Bouw OntwerpChallenge en zeer actief in het organiseren 

en inhoudelijk begeleiden van challenges en evenementen.  

 

 

 

 

Britt Jansen, projectmedewerker Stg. SMARTCirculair 

Sinds 2021 betrokken bij Stichting SMARTCirculair, zeer actief in het organiseren en 

begeleiden van de teams. Specialist in website- en contentontwikkeling 

 

 

 

 

 

Samenwerken
• De opdrachten worden in 

groepen uitgevoerd
• Leiderschap
• Teken verdelen 
• Elkaar motiveren
• Open staan voor ideeën 

van elkaar
• Omgaan met feedback

Communiceren
• Discussieren
• Argumenteren
• Luisteren naar anderen
• Adviseren en overtuigen
• Kiezen en beslissen 

(draagvlak zoeken)

Kritisch denken
• Problemen identificeren
• Onderzoeken
• Analyseren
• Zelfregulering 

Probleem oplossen
• Een haalbare oplossing
• Een toepasbare oplossing
• Een oplossing die een 

probleem 
verhelpt/verbeterd

• Een totaal vernieuwend 
concept

Creatief denken
• Omdenken: het verzinnen 

van nieuwe oplossingen  
voor bestaande ideeën

• Divergeren/convergeren
• Creative invulling geven 

aan de uitvoering van het 
idee

• Creatief denken zorgt voor 
beweging, plezier, trots, 
lef en zelfvertrouwen
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Emel Ozturk, projectmedewerker Stg. SMARTCirculair 

Sinds 2021 betrokken bij Stichting SMARTCirculair, zeer actief in het organiseren van 

evenementen. Specialist in social media uitingen 

 

 

 

 

 

Sam van Beek, projectmedewerker Stg. SMARTCirculair 

Sinds 2020 betrokken bij Stichting SMARTCirculair, didactisch ervaren en als SDG expert 

heeft Sam al meerdere malen SDG-gastlessen en workshops gegeven. Ook Sam is zeer 

actief in het organiseren van evenementen en inhoudelijk begeleiden van challenges en 

evenementen. 

 

 

Emily Wijnja, projectmedewerker Stg. SMARTCirculair 

Sinds 2020 betrokken bij Stichting SMARTCirculair en de perfecte dagpresentator tijdens 

evenementen als hackathons en finales van Stg. SMARTCirculair. Emily is een inspirerend 

voorbeeld voor jong en oud. 

 

 
 

 
Bij voorbaat dank voor uw positieve reactie. 
We lichten deze pitch / pilot graag uitgebreider aan u toe. 
 
Contact 
 
Stichting SMARTCirculair 
Tanja Nolten 
Mobiel: 06 16342889 
Email: tanja@smartcirculair.com 
Bent u benieuwd naar andere challenge’s en hackathons van SMARTCirculair? Bezoek onze website 
www.smartcirculair.com  
 

 

 

 


