
 

 

 

 

 

 

Open Space Bijeenkomst 2020 
 

Op 6 maart 2020 hield Stichting Technotrend samen met een 

aantal docenten en andere betrokkenen van Young Innovators 

een Open Space bijeenkomst. Het doel van deze werkvorm 

is om nieuwe en creatieve ideeën op te wekken. Een mooie 

werkvorm die past bij de opzet en de huidige fase van 

Young Innovators in Nederland. Na een mooie pilot van Young 

Innovators in 2019 is deze Open Space bijeenkomst 

georganiseerd om met betrokken docenten, organisaties en 

bedrijven kansen te identificeren voor de groei en ontwikkeling 

van Young Innovators in 2020 en daarna. Deze sessie leverde 

een schat aan nieuwe ideeën op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

Jeroen Onck (Utrecht Natuurlijk) vergelijkt een opleiding met het bouwen van een huis. Je krijgt 

'bakstenen, kozijnen en ramen' aangereikt, maar geen kant-en-klaar huis. Het programma Young 

Innovators gaat volgens hem om de betekenis van het leren, over toegepast leren, meer over het 

werkelijke leven. Leerlingen leren dat ze zelfstandig kunnen denken, kunnen verbinden en van 

waarde kunnen zijn.   

 

#2 

In 2022 bestaan de stad Utrecht en het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR), beide 900 jaar. Het waterschap gaat dat vieren met terugblikken, maar ook met 

vooruitkijken. De activiteiten zullen gericht zijn op het vergroten van het waterbewustzijn. 

Watermanagement als klimaatadaptatiestrategie is een belangrijk thema voor Young Innovators. 

Daarom wil Young Innovators samen met het waterschap hieraan aandacht gaan besteden. Tom 

Overgaauw van HDSR zoekt altijd naar leuke educatieve vormen. Hij heeft een bordspel 

ontwikkeld met de naam Hozen en Lozen. Hiervan is nu een XL-variant gemaakt van 3 bij 3 meter. 

Scholieren zouden het bijvoorbeeld tijdens de Duurzame Week kunnen spelen. Hij heeft ook een 

Instagramaccount met de titel Tegellover. Daar wordt met Loesje-teksten campagne gevoerd om 

minder stenen in tuinen te leggen. Er staan al leuke teksten op, bijvoorbeeld 'Na regen komt 

wateroverlast', 'Ik zie door de tegels de tuin niet meer' of 'Ik wou dat ik gras was'. Een idee is om 

scholieren (PO en VO) zo’n Loesje-tekst te laten bedenken en/of zo’n tekst met krijtverf op straat 

te laten spuiten.  

Young Innovators is een programma voor voortgezet onderwijs dat draait om systeeminnovatie voor 

het klimaat. Tijdens drie onderdelen komt dit aan bod: School Innovator lessen over 

klimaatuitdagingen en duurzaamheid, een Young Climathon en een Young Changemakers 

vervolgtraject. Scholieren van middelbare scholen krijgen hiermee een diepgaande en brede kennis 

van duurzaamheidsvraagstukken. Door middel van real life uitdagingen van bedrijven ontwikkelen 

ze vaardigheden als ondernemend en creatief denken, samenwerken en presenteren. 

https://stichtingtechnotrend.nl/
https://www.greenbridges.nl/portfolio-item/open-space/
https://younginnovators.climate-kic.org/
https://stichtingtechnotrend.nl/young-innovators-2020
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.hdsr.nl/
https://duurzameweek.nl/


 

  
 

 

#3 

Martijn Leipsig (technasiumdocent op ‘t Hooghe Landt, VO-school in Amersfoort) vindt het 

belangrijk dat leerlingen in het Young Innovatorsproject durf ontwikkelen. Veel jongeren hebben 

het idee dat zij niet de moeite waard zijn, ze voelen zich soms minder dan anderen. Het mooie 

aan het programma Young Innovators is dat het deze leerlingen kan helpen de stap te maken om 

te geloven in eigen kracht. Onderwijs zou de creativiteit moeten stimuleren, zodat de potentiële 

Greta's kunnen opstaan. Hij gaat met Stichting Technotrend van Young Innovators een 

Technasiumopdracht maken voor het najaar van 2020. Margit Végh (Duurzame Week) vraagt 

zich af wie eigenlijk de Greta Thunberg van Nederland is. Zo’n aansprekende persoon zou YI 

kunnen promoten. 

 

#4 

Tom vertelt dat de waterschappen van Nederland elk jaar een Klimaattop organiseren, dit jaar op 

17 november. Hij zou het echt leuk vinden als daar een groep enthousiaste leerlingen een idee 

kan komen vertellen. Tom gaat na of de (finalisten van de) Young Innovators daar welkom zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Technotrend hoopt dat een aantal van bovenstaande ideeën omgezet worden in actie, 

en staat open voor meer ideeën om samen te werken. Het doel is om het programma Young 

Innovators te laten uitgroeien tot een fenomeen in Nederland en om de potentiele Greta’s in 2078 

trots te kunnen laten vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen over wat zij hebben gedaan in 

2020 aan de klimaatuitdagingen die er waren in de wereld. 

 

https://hooghelandt.nl/

