
2021-2022
Schrijf je nu in!

designweekatschool.nl/ddc

2022

D

u
u
rzame D

esig
n

A
w

a
r
d

Lorem ipsum

Duurzame Design Award
voor leerlingen uit groep 7 & 8

Wil je eerst meer kennis 
opdoen? Schrijf je dan in voor 
de gratis workshops die we in 
oktober 2021 organiseren voor 
jou en/of je groep! 

Vaardigheden

van de toekomst

Technologie op een creatieve manier toegankelijk 
maken voor je leerlingen en tegelijkertijd werken aan 

een betere wereld? Dat kan!

Tijdens de gratis Duurzame Design Award van 
DesignWeek@School en SAP bedenken leerlingen 

oplossingen voor een duurzame uitdaging. Dit jaar is de 
challenge van 11 janurari t/m 25 februari 2022.challenge van 11 janurari t/m 25 februari 2022.

Workshops  

voor leerlingen

Er zijn workshops voor 
zowel beginners als 

gevorderden. Kies uit 
Scratch, SNAP!, Micro:Bit, 

hacken of Stop Motion. 

Tijdens de Duurzame Design Award werken 
leerlingen hun oplossingen uit met behulp van 

design thinking en nieuwe technologie.

Maar hoe doe je dat eigenlijk? Werk ter voorbereiding op de 
challenge aan de digitale vaardigheden van je leerlingen. 

Schrijf jouw groep in voor 1 van de gratis workshops bij jou op 
school. Ook als je nog niet zeker weet of je mee wil doen wilt        

met de design award kun je je inschrijven. . n!lablabl
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Workshops 

voor leerkrachten

De workshops worden gegeven 
op verschillende centrale locaties 
in Den Bosch. Kijk op 
www.designweekatschool.nl/ddc 
voor meer informatie!

Ook voor jou als leerkracht organiseren we diverse 
gratis inspirerende workshops! Tijdens deze 

workshops vergroot je je kennis van duurzaamheid, 
design thinking en digitale geletterdheid.

          Je leert bovendien hoe je jouw leerlingen met plezier en 
vertrouwen kunt begeleiden tijdens de Duurzame Design 

Award of een ander creatief ontwerp- en maakproces.

Duurzame

Design Award

 De klas met de beste oplossing 
wint de felbegeerde Sustainable 

Design School Award en een 
mooie prijs. Scan de QR-code 

om de prijsuitreiking van de 

Het thema van dit jaar is ‘Stop klimaatverandering!’ In 
onze educatieve game doorlopen leerlingen de 

stappen van het design thinking proces.

  Leerlingen ontdekken dat zij door samenwerken en door 
inzet van hun creatieve, analytische en digitale 

vaardigheden bij kunnen dragen aan een duurzame 
samenleving.

Duurzame Design Challenge 
2021 te bekijken

en schrijf je snel in!
https://www.youtube.com/watch?v=Il2d_n7vP34Duurzame Design Challenge https://www.youtube.com/watch?v=Il2d_n7vP34Duurzame Design Challenge 
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