
 
 

 

 

Save the date: 12/13 november 2020 Digital Education Hackathons  
 

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan een van de drie Ditigal Eduation 

Hackathons in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam om met elkaar en met behulp van digitale 

educatie aan het onderwijs van de toekomst te werken gericht op duurzame ontwikkeling en 

systeeminnovatie. Deze hackathons zijn voor docenten en leerlingen in het VO, docenten en 

studenten van onderwijs- en duurzaamheidsgerelateerde opleidingen, onderwijsnetwerken, 

bedrijven en organisaties, lokale overheid en alle andere geïnteresseerden.  

 

Tijdens deze drie aan elkaar verbonden evenementen:  

 Ga je een challenge aan rondom een van de volgende thema’s: systeeminnovatie 

(Utrecht), watermanagement en bewonersparticipatie (Rotterdam), donuteconomie en 

deep retrofit (Amsterdam) 

 Werk je gedurende 24 uur (2 x 12 uur) in interdisciplinaire teams of geef je input via 

een korte expertsessie of workshop 

 Ontwikkel je oplossingen met behulp van digitale onderwijsinnovaties 

 Krijgt inspirerende workshops over: de challenges, gamification, augmented reality, 

creatieve co-creatie methodieken, het pitchen van ideeën, en meer. 

 Zijn er mentoren die je bijstaan en is er een jury die de plannen beoordeelt (de 

winnaars gaan door naar een Europese finale) 

 Is er bovenal de mogelijkheid te werken aan een betere toekomst voor de wereld! 

 

Meer informatie over de challenges en een aanmeldformulier zijn binnenkort te vinden op: 

www.digieduhack.com/en/ 

  

Je bent ook van harte welkom om bij te dragen aan de ontwikkeling van de progamma’s door 

aanwezig te zijn bij een online co-creatie sessie in september. Samen geven we dan de 

hackathons vorm, onderzoeken we welke input nog nodig is, welke partijen nog betrokken 

moeten worden, et cetera. Elke bijdragen en alle ideeën zijn welkom. 

Hiervoor kun je je nu aanmelden via https://forms.gle/EUTBr8Hej7aJH1zn8. 

 

Waarom is dit allemaal zo belangrijk? Complexe problemen, zoals het klimaatprobleem 

kunnen alleen gezamenlijk worden aangepakt. Dat is lastig en vraag om systeeminnovatie 

vaardigheden. Goed onderwijs is nodig om hieraan bij te dragen. Digitale 

onderwijsinnovaties bieden de kans het curriculum te verrijken met actuele vraagstukken en 

techieken. Met actueel onderwijs worden leerlingen en studenten optimaal voorbereid op hun 

toekomstige carrières en de vraagstukken die ze hierin tegenkomen.  

 

PS. Stuur dit bericht gerust door naar anderen die interesse kunnen hebben. Iedereen is 

welkom en kan bijdragen. 

 


