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Ontdek wie die 

SchoolHackers zijn 

en waar zij voor 

staan 

PROJECT:   

#SCHOOLCHALLENGERS 

10

1 Challenger = 

1.000 Followers

#HackTheSchool

BLOOOMCAMP & 

HACKERSRETREAT 

1000

10 dagen Portugal 

met 10 Hackers en 

Blooomers!

#HackYourSchool 
#BlooomCamp 
#HackersRetreat 
#SchoolChallengers 



10 CHALLENGERS VERSUS 10,000 FOLLOWERS

#HACKYOURSCHOOL 

  

In Antwerpen, zoals elders in Vlaanderen, dreigt er 

een tekort aan scholen, bovendien is de 

infrastructuur niet aangepast aan de talenten van 

elk kind. We hebben daarnaast ook nog eens 

leerplannen die niet aangepast zijn aan 

toekomstige vaardigheden en dit terwijl de wereld 

snel verandert en het onderwijssysteem zich niet 

snel genoeg aanpast. 

Maar de digitale revolutie raast in 2017 

onverminderd voort en die stelt het onderwijs in 

staat om het leerproces te transformeren om beter 

te voorzien in de leerbehoeften van de kinderen.  

Ook op andere uitdagingen kan de digitalisering 

antwoorden bieden. 

Via een youth centered design approach worden 

jongeren (10) gecoacht om het leren van de 

toekomst mee vorm te geven.  

Het project start met een Blooom-Camp in een 

Hackers Retreat (Portugal) om samen met een 

kleine groep mensen een influencer actieplan op 

te stellen. Daarna zullen de jongeren hun scholen 

een jaar lang hacken en uitdagen in hun 

community. Via sociale media worden e-learning 

tools en innovatie methodieken gepromoot. De 10 

school influencers kunnen op die manier interesse 

rond het thema onderwijsinnovatie opwekken bij 

meer dan 10.000 followers. 



DISRUPTIVE SCHOOL INNOVATION

#BLOOOMCAMP 

#HACKERSRETREAT 

#SCHOOLCHALLENGERS  

Peter Hinssen stelt dat het onderwijs vandaag 

“Guantanamo Bay mental torture voor een tiener 

is." Dit is natuurlijk ongenuanceerd maar toch raakt 

het ons (en vele ouders) diep. 

Die frustratie kan een belangrijk element zijn naar 

bewustwording én actie, aldus Hinssen. We willen 

dat besef verder benutten, misschien kan die 

bottom-up movement van onderwijsvernieuwing 

dan sneller gebeuren. Want de toekomst zal 

radicaal anders zijn en nog radicaler anders zijn, 

dan we zelf beseffen. 

#Blooom-camp #HackersRetreat 

De 16-jarigen (10) gaan op een 10-daags Blooom- 

camp in het Hackers Retreat te Vila Nova de 

Oliveirinha, Portugal. 

Het doel is het aanwakkeren van passie/creativiteit 

in jongeren en de rijkdom aan online tools te leren 

kennen: van de innovatieversneller tot de Khan 

Academie! Design thinking als strategie voor 

onderwijs innovatie! We gaan doelgericht aan de 

slag met een youth-centered design approach om 

onderwijs problemen radicaal aan te pakken. Tips 

& tricks worden aangereikt door succesvolle social 

media influencers en coaches. 

#HackYourSchool #SchoolChallengers 

21st Century skills moeten hen de basis geven om 

hun school te hacken. Hiermee bedoelen we op 

creatieve wijze zoeken naar gaten in of nieuwe 

mogelijkheden van het onderwijssysteem. Hackers 

houden zich bezig met technologie, maar ook 

menselijk gedrag is hun doelwit. (Vrienden, ouders, 

leerkrachten...) Tijdens één schooljaar dagen ze

hun scholen uit en laten zien/begrijpen dat 

radicale (onderwijs)hervorming dringend maar 

effectief ook mogelijk is. 

Een school zonder leerkrachten of directie is 

misschien de ultieme droom van menig puber. 

Met dit project willen we aantonen dat de 16- 

jarige jongeren op school wel degelijk zelf in de 

driver's seat kunnen én moeten zitten en dat de 

rol van de leerkrachten (en ouders) anders kan 

én moet zijn: de leerkracht/de ouders als 

coaches. #HackYourSchool

We willen met dit project ook meer 

interdisciplinair gaan werken. Samenwerken, 

componenten gebruiken die je nodig hebt om 

iets nieuws te leren, rekening houdend met 

eigen ambities en sterktes. Vandaag denken we 

nog altijd veel te veel in silo’s. En die silo’s zijn de 

gesel van een school (en later van een bedrijf). 

We willen met dit project een aantal dingen 

fundamenteel gaan herbekijken in de scholen: 

#SchoolChallengers 

DESIGN THINKING 

#BLOOOMCAMP 
 

Wanneer? 
Van 15/08 tot 25/08 

 

Waar? 
Vila Nova de Oliveirinha 

Portugal



WELKE VERANDERING OF IMPACT? EEN VOORBEELD:

We willen agility en nieuwsgierigheid ontwikkelen bij 10 jongeren door projectmatig en 

zelfsturend aan de slag te gaan met de bvb. Khan Academy of Wezoozacademy. 

Het curriculum van het middelbaar is er te vinden op een YouTube-achtige manier. 

De jongeren  worden getriggerd. Daarna maken ze zelf een korte video van wat ze 

hebben geleerd om het op hun kanaal te plaatsen en te promoten via hun followers op 

sociale media. Zestienjarigen hebben al snel elk een 1000-tal volgers, op die manier 

worden ze influencers van deze innovatieve tools. 

Ten slotte, de motor voor zelfsturend leren is reflectie. De jongeren reflecteren én 

bouwen op die manier een netwerk uit. Zo komt de reflectie beter tot zijn recht en komt 

het onderwerp meer tot leven, omdat ervaringen uitgewisseld kunnen worden en de 

mogelijkheid bestaat om elkaar te motiveren. Het ultieme doel is dat de jongeren zelf 

korte lesjes beginnen maken én promoten zodat de leerkracht de rollen kan omdraaien: 

'Flip the classroom'! 

#HACK 
YOUR  
SCHOOL



EEN VERNIEUWENDE DIENST, PROCES, 

METHODE OF VORM VAN BESTUUR IN HET 

ONDERWIJS?

#HACKYOURSCHOOL 

Als we naar het lessenrooster van jongeren in onze 

superdiverse maatschappij vandaag kijken, zien we 

daar quasi nog altijd dezelfde vakken als dertig 

jaar geleden. 

In een wereld die totaal veranderd is, en die sneller 

dan ooit verandert?! We willen samen met de 

jongeren op zoek gaan naar vernieuwende 

diensten, processen, methodes en ja, 

bestuursvormen in het onderwijs. 

Want het huidige systeem van ons onderwijs komt 

uit de 18de eeuw, toen de keizer  in Pruisen een 

systeem wilde om een heel homogene groep van 

civil servants voor zijn overheid te creëren en 

gedienstige militairen voor het leger. 

Het systeem van vakken van een uur met een 

belletje op het einde van dat uur, is in de 18de 

eeuw ontwikkeld. Nu steken wij nog altijd kinderen 

elk uur in een ander vak met een belletje op het 

einde. Daar moet een einde aan komen. 

Je ziet er al kleine barsten in het hele systeem en 

het onderwijs is daar een heel mooi voorbeeld van. 

Hierbij zijn ook Khan Academy en andere MOOCs 

de technische inspiratie voor ons project. 

Daarnaast zie je dat participatie vandaag gedaan 

wordt in digital-communities (online en offline). 

Vooral de nieuwe event-organisatie vormen die zo 

rond 2005 begonnen door te breken rond web- 

ontwikkeling (barcamps, jamsessie, hackathon, co- 

creatie sessies, openspace, enz).

Kennis delen omtrent innovatieve tools en e- 

learning lessen is echt de eerste stap in de radicale 

transformatie van het onderwijs. De essentie hierbij 

is dat we projectgericht onderwijs en meer 

zelfsturend onderwijs nodig hebben als kader en 

dat we moeten starten van passie. 

De leerdoelstellingen kunnen we erin verpakken. 

Hierbij wordt wel heel wat gevraagd van de 

leerkracht die als coach moet optreden. Maar we 

geloven heel sterk dat je door werk naar de 

leerlingen te delegeren, hen activeert. 

Al deze elementen zijn verwerkt in dit project om 

de impact te kunnen realiseren. 

SWEET SIXTEENS  + DIGITAL COMMUNITIES

De focus ligt op sweet sixteens voor wie digitaal 

onlosmakelijk verbonden is met haar leven. De 

jongeren maken deel uit van Generatie D, een 

generatie met een passie voor alles wat digitaal is. 

Uit ons vooronderzoek bleek dat de jongeren over 

een enorm digitaal netwerk beschikken: 10 

jongeren x 1000 vrienden = 10,000 mensen!!! Een 

tiener vandaag is veel vroeger rijp, heeft veel meer 

exposure en informatie. Als je kijkt wat alleen maar 

YouTube al doet: een andere manier van denken, 

verbreding, linken leggen. 

Dat is een generatie die niet meer in dat 18e 

eeuwse ‘vakjes-en-classificatie-denken’ wil. Bloom 

wil dat 'vakjes en-classificatie-denken samen met 

digital natives (Generatie D) doorbreken. 

Voor inschrijvingen: 
www.bloom-cocreation.com 

 

Voor meer info: 
info@bloom-cocreation.com 

 

Coaches:  
Sarah Neirinckx: 

www.linkedIn/Sarahneirinckx 

Bart Cornille: 

www.linkedin/Bartcornille



PROGRAMMA
A RUN-DOWN ON WHAT'S UP AT 

BLOOOMCAMP & HACKERS-RETREAT

Dag 1: Opstellen influencers actieplan 

START HACKATHON 

Dag 2: Probleem & scope 

Dag 3: Participatief design proces 

Dag 4: Prototyping (einde hackathon) 

EINDE HACKATHON 

Dag 5: Filming & digital learning tools 

workshops 

Dag 6: 21st Century Skills workshops 

Dag 7-10: Uitstap naar de zee 

BRAINSTORM & GATHERING IDEAS 

Een groep  jongeren druk in de weer rond het 

thema onderijsvernieuwing

SCHOOL CHALLENGER

Elevater pitch door Challenger Joussef, 

leeftijd 16 jaar.

SCHOOL CHALLENGE

Meld onderwijsvernieuwing via sociale 

media en word een SchoolChallenger


