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Bij Inholland dagen we iedereen uit het 
beste uit zichzelf te halen. Dat geldt 
voor studenten, onze medewerkers en 
onze partners. Daarbij richten wij ons 
op de maatschappelijke ontwikkelingen 
en uitdagingen, die veelal cross-secto-
raal van aard zijn om met een andere 
manier van kijken, anders te gaan 
denken en met andere oplossingen te 
komen voor relevante vraagstukken.
Hoe mooi is het dan dat we met Planet 
Texel een authentieke leeromgeving 
hebben gecreëerd die bovendien het 
verlangen aanwakkert om zo’n parel 
van een intense hackathon tot groei-
briljant voor iets mooiers en groters te 
maken?
Over authentieke leeromgeving 
gesproken, de zeven Texelse principes 
zijn een authentieke inspirerende bron 
voor ontwerpen door een multidisci-
plinair team: vertrek vanuit natuur en 
landschap; ga voor Texels en Texels 
eigen; koester eenheid in diversiteit, 
bloesem in het seizoen; blijf jutten, 
pionieren en innoveren; koppel schoon-

heid aan schoonheid; ruim lekker op 
en haal oerkwaliteit weer boven.
De studententeams hebben laten 
zien dat zij de gevarieerde expertise 
en kennis, alsmede hun persoonlijke 
talenten, hebben weten in te zetten om 
methodisch te komen tot verfrissende 
inzichten en concepten. Synergie die 
groter is dan de som der delen. Vakin-
houd en methodiek zijn gekoppeld aan 
persoonsvorming en sociale vaardig-
heden. Dat vormt alle deelnemers tot 
Inholland Professionals.
Planet Texel als samenwerkingsvorm 
en de energie van alle betrokkenen is 
een inspiratie voor de doorontwikke-
ling van ons onderwijs en onderzoek, 
in verbinding met onze regio. Daar zijn 
wij trots op!
Het was mij een persoonlijk genoegen 
om in de jury deel te nemen en daarna 
samen een feestje te bouwen.

Richard Oerlemans, directeur Techniek, 
Ontwerpen & Informatica en vesti-
gingsdirecteur Alkmaar.

VOORWOORD
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PLANET TEXEL
Het concept Planet Texel is opgezet 
door de gemeente Texel en de inter-
nationale Architectuur Biënnale Rotter-
dam (IABR). Zij hebben een aantal 
projecten gedaan onder deze naam 
die gebundeld zijn in het boek “Planet 
Texel” van LA4sale.
Inholland is bij dit concept betrokken 
geraakt in 2017 toen Dirk van de Bijl 
en ik, op uitnodiging van de gemeente 
Texel een bezoek aan de wethouder 
brachten. Samen met Pepijn Lijklema 
is toen het hackathon concept uitge-
werkt en aangemeld voor een subsidie 
van het Comenius innovatiefonds. 
Dankzij een zeer hoge waardering 
en een geldbedrag kon het concept 
uitgewerkt worden. Met een team 
onder leiding van Jos van Dam is dit 
omgewerkt naar een echt werkplan 
met coaches en inhoudelijke sprekers. 

Pepijn droeg suggesties  aan om de 
directe verbinding met het eiland en 
de bewoners te geven, zodat de oplos-
singen maatschappelijk relevant zijn. 
In mei 2019 is de hackathon voor het 
eerst gehouden en bleek het een groot 
succes. 
In 2020 is de hackathon herhaald 
met een nieuw thema, extra opleidin-
gen, nieuwe begeleiders en nieuwe 
partners. Samen met  wethouder 
Huisman, die ziet wat het program-
ma en de samenwerking voor Texel 
betekent, wordt er nu gezocht naar 
een goede continuering en hoe het in 
het curriculum geborgd kan worden. 
Ook Inholland Sustainable Solutions en 
Terra Technica zijn hierbij betrokken. 

Fred Gardner, 
Bedenker Planet Texel Hackathon
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De hackathon is een grote ontdek-
kingsreis. Wie gaat er nu met veertig 
studenten van zeven verschillende 
opleidingen een week op een eiland 
zitten?
Met een nog niet erg vast omlijnde 
opdracht over Smart Mobility toepas-
sen en oplossingen bedenken voor de 
bewoners en dat presenteren aan een 
jury aan het einde van de week?
Daar is lef voor nodig en ook een 
behoefte om te leren in een andere 
omgeving. Zowel de voorbereiding als 
de reis er naar toe zijn omgeven met 
vragen, beelden, verwachtingen die 
wisselen en steeds concreter worden. 
Het is een reis, een ontdekkingsreis. 
Je denkt na over wat het perspectief is 
en wat je nodig hebt om mee te gaan. 

Wie gaan er mee? Wat heb ik nodig? 
Is er een beloning? Is het concreet? 
Of is het genieten van wat er kan en 
ontdekken waar je goed in kan worden? 
Hoe samenwerken met andersden-
kenden gaat? Wat de masterclasses 
gaan opleveren? Biomimicry, rekening 
houden met de natuur? Ontwerpen 
via Design Thinking? Futuroloog over 
mobility in de toekomst? Spannend een 
week werken en leven op een eiland in 
een Stayokay met jongeren! 
En het resultaat? Een student die zegt:
“Dit kost mij tien jaar van mijn leven, 
maar ik had het niet willen missen!”

Jos van Dam, 
Projectleider Planet Texel Hackathon

HACKATHON 2020
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCH

Er is nog geen overkoepelende term 
voor deze nieuwe manier van onder-
wijs. Wel zijn er enkele kenmerken 
en terugkerende begrippen. Iedere 
organisatie of opleiding legt zijn eigen 
accent, kiest eigen woorden. De vraag 
is of dit erg is. Wij denken van niet, 
dus voorlopig houden we het liever 
breed. Dan zitten we niet vast aan één 
concept en is er meer ruimte om het 
pedagogisch-didactisch concept op te 
bouwen vanuit ervaringen. Natuurlijk 
maken we wel gebruik van bestaande 
kennis en inzichten. 

Typische kenmerken zijn:
Ontwikkelingsgericht
Ontwerpgericht
Authentieke vraagstukken
Samenwerkingsgericht
Contextrijk leren
Interdisciplinair
Transdisciplinair
Co-creatief
Leergemeenschap
Buiten naar binnen

Heleen Bouwmans,
Onderwijsvernieuwer
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We wilden een oplossing voor de vele 
toeristen die met de auto telkens het 
eiland gaan verkennen. Iets wat tot 
veel irritaties leidt bij eilandbewoners. 
We wisten dat we meteen iets moesten 
doen met een ander vervoersmiddel 
dat niet op de autoweg zou hoeven 
te rijden. De fiets sprong er meteen 
tussenuit omdat het laagdrempelig 
is en meteen geïmplementeerd kon 
worden. Maar een probleem is dat je 
niet tegen de wind in wilt fietsen. 
We hebben daarom bedacht om routes 
aan te bieden in een app die inspelen 
op de windrichting zodat je met de 
wind mee kan fietsen. Ook is er een 
scherm waarbij voor de terugweg de 
Texelhopper besteld kan worden en 
eentje waarbij er activiteiten gezocht 
kunnen worden. De fietsen kunnen 
geplaatst worden bij de bushaltes en 
zullen later opgehaald worden en terug 
naar de fietsverhuur gebracht.

Ook willen we gebruik maken van 
zonering. Met zonering kan je de 
fietspaden aantrekkelijker maken dan 
de autowegen. Bij zonering zijn er 
verschillende soorten wegen. Door 
middel van zonering kan de intensi-
viteit van de auto op de weg bepaald 
worden. Een asfalt auto weg zal het 
meest bereden worden, tot een onver-
harde weg of fietsstraat die minder 
bereden zal worden door auto’s.
Om de fiets nog meer te stimuleren is 
ons voorstel om op de TESO boot voorin 
een ruimte te maken waar fietsen staan 
voor het grote raam. Daarbij staan er 
ook slogans als “Fietseiland Texel” om 
de aandacht van de toerist te trekken 
voor de fiets.
Ook is het de bedoeling dat de QR 
code die gebruikt wordt om aan boort 
van de TESO te gaan in de app komt 
te staan.

APP STROOM GROEP 4
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INTRODUCTIE
Om 15:00 was het eindelijk zo ver 
samen met nog onbekende studenten 
zetten wij voet aan wal op het prach-
tige Waddeneiland Texel. Hier begon 
de reis met een enthousiaste groep 
studenten. Bagage in de aanhanger 
en snel weg. Met de wind in onze rug 
haasten we ons naar ons verblijf voor 
de komende week. 
Eenmaal aangekomen is er geen tijd 
voor rust. We krijgen de groepsindeling 
aangeleverd en we moeten op zoek 
naar mensen met wie we de komende 
week op de kamer willen liggen. 
Wij zitten in groep 4 bestaande uit: Zoë, 
Puck, Luuk, Anouk en Chantal. Onze 
begeleider is Pieter van der Hoeven. 
Het interessante van de groep is dat 
we allemaal een andere opleiding doen 
en nu samen tot een oplossing moeten 
komen.

Spullen uitpakken en snel naar de 
eerste bijeenkomst. Jos van Dam leidt 
de week in met een goede introductie 
en we zijn los.
We krijgen de eerste lezing van Daan 
van der Veer. Tijdens zijn verhaal wordt 
het steeds duidelijker wat het doel is 
van deze week. Het ontwikkelen van 
een duurzame mobiliteitsoplossing. 
Daan is een Texelaar en had vorige 
keer meegedaan als student. 
Als tweede is Sandra van der Wielen 
aan het woord. Haar verhaal ging 
over hoe mensen kunnen leren van 
de natuur, biomimicry. Nadat de lezin-
gen afgelopen waren ging de bier tap 
open. De eerste echte vriendschappen 
ontstonden en de week was nu echt 
begonnen.

Zondag, 1 maart 
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TEXFERIUM GROEP 8
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ENERGIESPEL TEXEL

Het grootste gedeelte van maandag 
avond hebben wij besteed aan het 
energietransitie bordspel. Tijdens 
dit educatieve spel, werd ons duide-
lijk gemaakt dat er voor duurzame 
projecten meerdere partijen zijn 
met verschillende belangen. Iedere 
deelnemer representeerde een belan-
gengroep. Voorbeelden hiervan zijn 

de overheid, de energieleverancier en 
ondernemers. We werden er uiteinde-
lijk mee geconfronteerd dat niet ieder 
belang behartigd kan worden wanneer 
niet het juiste tactische plan wordt 
uitgezet.
Wij vonden dit een inspirerend spel en 
wij vinden dat wij veel geleerd hebben.

Maandagavond, 2 maart 
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SHEEP-BUTTON GROEP 5

Mensen staan op de Texel Hopper te 
wachten. Die is vaak te laat, heeft lange 
wachttijden of komt gewoon helemaal 
niet! Daar moet verandering in komen, 
maar hoe? Het kijken naar organis-
men, bv. het efficiënte transport van 
nutriënten in bladeren en de efficiëntie 
van een spaghettiworm (Eupolymnia 
crassicornis) die met lange tentakels 
zijn voedsel vindt, inspireerde ons. Wij 
moeten ‘oogsten’ met flexibele trajec-
ten vanuit 1 punt en mobiele bushalten 
in het hoogseizoen! 
Reizigers, locals, toeristen, exoten of 
schapen kunnen op een SHEEP-button 
drukken die d.m.v. een kaart wijst 
waar zij naartoe moeten. Het systeem 
in de bus rekent voor de chauffeur (of 

in 2050 voor de bus zelf) de meest 
organische en snelste route uit voor 
de bestemmingen van de cliënt. 
Dit zorgt voor minder kilometers en 
voertuigen op het eiland. De paal met 
SHEEP-buttons is uitgerust met een 
digitaal scherm voor wachttijden en 
een zonnepaneel dat er voor zorgt dat 
het digitale scherm werkt. Dit principe 
optimaliseert het gebruik van bussen 
en het traject via software, daardoor 
is het een slim en duurzaam trans-
portsysteem.
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FUTUROLOGIE
Futurologie, ofwel Toekomstdenken; 
Hoe doe je dat en wat kan het je opleve-
ren? Op dinsdagochtend heeft Studio 
Monnik een Crash Course verzorgd. 
Edwin Gardner nam de studenten mee 
in een reis naar de toekomst en weer 
terug naar het nu. Hoe actueel de 
opening van zijn verhaal nu is, wisten 
wij toen nog niet. 
Hij startte met wat denken over de 
toekomst in mensen losmaakt. Dat 
gaat vaak over:
Ambities, hoop, angsten, dromen, 
verlangens en verwachtingen
Om toekomstdenken als hulpmiddel in 
te zetten bij de duurzame mobiliteits-
uitdaging van Texel is een gestructu-
reerde aanpak toegelicht door Edwin. 
In vier stappen kan je dit doen door:
Het identificeren en onderzoeken van 
relevante nieuwe trends, deze trends 
extrapoleren naar een speculatieve 

toekomst, helder krijgen wat die 
speculatieve toekomst voor gebrui-
kers, belanghebbende en organisaties 
betekent en tot slot wat dat betekent 
voor jou vandaag en wat de strate-
gie is als antwoord op die mogelijke 
toekomst.
De ochtend sloot af met een interac-
tief gedeelte. De studenten gingen 
aan de slag met autonome elektri-
sche voertuigen. Startend vanuit het 
verleden is een tijdlijn opgesteld tot 
nu. De studenten zetten aan de hand 
van het verleden de ontwikkeling van 
de elektrische (autonome) auto tot 
op heden op een rij. Vervolgens zijn 
er scenario’s ontwikkeld over hoe het 
vanaf nu kan gaan verlopen. De scena-
rio’s zijn vervolgens ingedeeld op een 
schaal van in wat “het voortzetten van 
de huidige trend” is naar de meest 
onwaarschijnlijke en onmogelijke.

Dinsdagochtend, 3 maart
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Wij hebben een nieuw transportmiddel 
bedacht om het toeristenverkeer te 
verminderen op Texel. Dit doen we met 
de Mobitrans. Hij verplaatst zicht op een 
verdiept spoor door de verdieping is de 
Mobitrans fluisterstil. Dit zorgt ervoor 
dat we een nieuwe laag van transport 
op Texel krijgen. De Mobitrans rijdt op 
waterstof van de waterzuiveringsin-
stallatie. Er is daarnaast genoeg ruimte 
om fietsen en bagage mee te nemen 
en door parkeerhubs met bedrijven 
neer te zetten geven wij terug aan 
de texelaars. Het interieur is gemaakt 
van 100% Texelse materialen zoals 

gejut hout en Texels wol. Doordat 
de Mobitrans op een rails rijdt is het 
mogelijk om hem autonoom te laten 
rijden. Hij rijdt bij diverse natuurge-
bieden en heeft op bepaalde plekken 
uitzicht op de zee. Hiermee beleven 
de passagiers een unieke ervaring. Wij 
willen de Mobitrans financieren door 
bij de boot pakketten aan te bieden. Bij 
voorbeeld 5 dagen rijzen voor 30 euro. 
Er is tenslotte een route uitgestippeld 
aan de hand van de natura2000 die 
geen beschermde gebieden aantast 
maar toch een unieke ervaring kan 
aanbieden.

MOBITRANS GROEP 1
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Hier werd er nagedacht over het 
creëren van ideeën. Guido Stompff, 
entrepreneur en ondernemer gaf ons 
de workshop Design thinking. Design 
Thinking letterlijk vertaald in het 
Nederlands betekend ontwerp denken. 
Ontwerp denken verwijst naar de 
cognitieve, strategische en praktische 
processen waarmee ontwerpconcep-
ten worden ontwikkeld. 

Deze week hebben we de opdracht 
gekregen om te brainstormen over 
duurzame oplossingen betreffend de 
mobiliteit in Texel. In de masterclass 
design thinking leerde we bewust 
worden over de denkprocessen die 
hierbij kwamen kijken. De bedoeling 
was dat elke groep nadacht over zijn 
mobiliteit oplossing om die vervolgens 
in kernwaarden te pitchen.

DESIGN THINKING
Dinsdagmiddag, 3 maart
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BUNDELT GROEP 2

Stelt u zich het volgende eens voor: 
In 2025 gaat u met uw kinderen met 
de auto naar uw accommodatie.  Vanaf 
daar kunt u met uw gezin opgehaald 
worden door een Tractorbus die u 
naar Ecomare brengt voor een gratis 
kop koffie. Vanaf daar neemt u op uw 
gemak de volgende Tractorbus naar 
één van de vele schapenboeten waar 
elektrische deel-fietsen binnen klaar-
staan. De elektrische fietsen worden 
opgeladen via zonnepanelen op de 
daken van de boeten.
Als u dan 25 jaar later terugkeert is het 
eiland ondanks de vele toeristen toch 
een rustig vakantie eiland gebleven. In 
2050 is alle mobiliteit verder ontwikkeld. 
U komt dan met de T2O van TESO, een 
waterstof-veerboot, naar Texel. Daar 

aangekomen wordt u met uw kinderen 
en kleinkinderen opgehaald door een 
elektrisch aangedreven Lexet. Deze 
zelfrijdende modulaire bus brengt u 
naar uw accommodatie. Vanaf daar 
kunt u nog steeds met de elektrische 
deel-fietsen het eiland verkennen. Ook 
zijn er nu kleine fluisterbootjes die over 
de inmiddels verbrede sloten tussen 
de verschillende bezienswaardigheden 
varen. 
De combinatie van al deze vervoers-
middelen vormen samen een transport-
netwerk voor iedere doelgroep, zodat 
auto’s langzaam overbodig worden. 
Bundelt behoudt het rustige vakantie 
eiland waar mensen met plezier naar 
op vakantie gaan. 
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MUZISCH VORMGEVEN

Om 18.30 stond het diner klaar. Bij het 
zien van het buffet ging bij velen de 
mondhoeken omhoog. Op het menu 
stond hamburgers met patat!
Na gevulde buiken begon om 19.00 
een masterclass muzisch vormgeven. 
Gegeven door de enthousiaste Dylan 
Hyman. Doel van de Masterclass; een 
prototype maken van onze oplossin-
gen. Om ons creatieve brein ‘aan te 
zetten’ deden we in tweetallen een 
opdracht met lijnen. De één zette 
een lijn en de ander moest daar een 
tekening van maken. Daar zagen we al 
mooie creaties! 
Na een korte uitleg mochten we dan 
eindelijk starten! Als een stel losge-

slagen dieren renden we op alle 
knutselspullen af en pakte we zoveel 
als we konden. Met handen vol spullen 
gingen we aan de slag. In no time 
ontstonden er prachtige creaties met 
alarmen en lichtjes, van zeehonden tot 
futuristische auto’s. Iedereen was zo 
blij als een kind. We waren zo lekker 
bezig dat zelfs de pauze geschrapt is. 
Om 21.30 vonden we het stiekem 
allemaal een beetje jammer dat we 
moesten stoppen. De masterclass 
sloten we af met een feedbackrondje. 
Iedereen liep met stickers rond om 
elkaar te beoordelen. Met de feedback 
konden we de volgende dag weer aan 
de slag! 

Dinsdagavond, 3 maart
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PTKC GROEP 6

Na de eerste brainstormsessie 
ontstonden er al snel veel verschil-
lende ideeën. Echter kwamen wij 
telkens tot de conclusie dat de ideeën 
waarschijnlijk wel uitvoerbaar zijn, 
maar we waren niet overtuigd dat dit 
daadwerkelijk ook ooit zou gebeuren. 
Omdat wij nog niet overtuigd waren 
van ons idee hebben wij toen nog 
een brainstormsessie gehouden. Hier 
hebben wij een omslagpunt bereikt en 
zijn we tot de conclusie gekomen dat 
een onderzoekscentrum nodig is om 
alle goede ideeën echt tot uitvoering 
te brengen. Hier kunnen de ideeën 

verder uitgewerkt worden door middel 
van hackathons, stages en afstudeer-
onderzoeken van diversen niveaus en 
opleidingen. Deze uitwerking wordt 
dan ondersteund door experts. Tevens 
kunnen bewoners hier terecht met hun 
vragen en initiatieven. Dit kenniscen-
trum gaat dan nauw samenwerken met 
de lokale middelbare school en met 
mbo- en hbo-scholen en universitei-
ten. Door het kenniscentrum een plek 
te geven wordt de ontwikkelde kennis 
bewaard en steeds verder uitgebouwd.
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POLITIEKE ROLLENSPEL

In het gemeentehuis als een echte 
gemeenteraad een plan voorgelegd 
krijgen en hier dan gezamenlijk uit 
zien te komen. Zo gaat dat normaal 
altijd, maar er zit een twist aan... Je 
krijgt een kaartje waarop staat voor 
welke partij je bent en wat jij binnen 
die partij vertegenwoordigd maar ook; 
ben je een wethouder, raadslid of ben 
jij de initiatiefnemer? 
Er zijn twee initiatieven behandeld;
1. Budget voor draagvlakonderzoek 
Windmolens. 2. Cofinanciering voor 
een duurzaam hotel met campus en 
kennisinstituut.
In het eerste initiatief kwam de 
wethouder snel op het idee om het 
gevraagde budget te verdelen over 
twee onderzoeken, draagvlakonder-
zoek onder de inwoners van Texel maar 
ook een omgevingsonderzoek met 
betrekking op de natuur. Door deze 
aanpassing konden bijna alle raads-
leden instemmen met het initiatief. 

Dit besluit zal meer rekening houden 
met de inwoners van Texel door goed 
te kijken naar de 7 Texelse principes. 
Dit initiatief is door de raad gekomen 
en zal daarom ‘uitgevoerd’ worden... 
binnen het rollenspel. Het echte initia-
tief is niet doorgekomen en is daarom 
niet uitgevoerd. 
In het tweede initiatief kwamen er 
vier initiatiefnemers aan bod; boeren, 
ondernemers, burgers en de hotelei-
genaren. Allen een ander idee over 
het hotel wat het een lastig initiatief 
maakte. De ambtenaar moet veel 
overleggen en naar iedereen luisteren 
want elke partij heeft een ander idee. 
Zo zijn er partijen die het eens waren 
met de boeren en andere juist met de 
hotels. Juist ook om deze reden is dit 
initiatief niet door de raad gekomen. 
Conclusie; om samen tot een oplossing 
te komen moet er aan alle partijen 
gedacht worden en zeker ook geluis-
terd worden!

Woensdagmiddag, 4 maart 
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DE JUTTER GROEP 7

Modulair Texel heeft De Jutter bedacht 
aan de hand van de 7 principes van 
Texel. Bij elk principe staat beschre-
ven op welke manier de projectgroep 
invulling heeft gegeven om zo aan de 
wensen van de inwoners van Texel 
te voldoen. De Jutter Bestaat uit een 
vaste lijn die vertrekt vanuit ‘t Horntje 
en vervolgens zal stoppen in Den 
Burg, De Waal en De Cocksdorp. Op 
de tussenstops hebben de reizigers de 
mogelijkheid om over te stappen op 
een andere Jutter die de reiziger naar 
de eindbestemming zal vervoeren. De 
bestemmingen rondom de tussenstops 
zijn opgedeeld in zones. Dit zodat er 
rondom de tussenstops steeds korte 
periode van transport zijn en De Jutter 
weer snel beschikbaar zal zijn. 

De toekomst van De Jutter is ook 
uitgewerkt in verschillende fasen. In 
2020 begint De Jutter als een elektrisch 
aangedreven auto welke direct inzet-
baar zal zijn. In 2030 worden er 
bagage karretjes aan de Jutter gekop-
peld waardoor het mogelijk wordt om 
goederen te vervoeren. In 2040 kan 
De Jutter autonoom rijden en in 2050 
is alles zelfrijdend. De Jutter wordt ook 
ontworpen met een modulaire gedach-
te, zodat De Jutter in minder drukke 
tijden voor verschillende doeleinden 
gebruikt kan worden. De Jutter zal ook 
voorzien zijn met karakteristieken van 
Texelse dorpen. Ook heeft de project-
groep een prototype geknutseld van 
De Jutter. 
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WAANZINNIGE KLIFFHANGER

Woensdag avond zijn we met de groep 
op pad geweest. Het doel? Zoveel 
mogelijk Texelaars uitnodigen voor de 
pitch avond. Elke groep kreeg een hand 
vol fiches. Deze fiches functioneerden 
als ‘borg’, in de hoop dat de Texelaars 

ook echt zouden komen. Na 21:00 was 
het avondprogramma afgelopen en 
konden wij stranden op een plek naar 
keuze. 

Woensdagavond, 4 maart 
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PLEXAT GROEP 3



25HACKATHON 2020

FIVE-MINUTE PITCH

Tijdens deze leerzame week hebben 
we veel geleerd en uitgewerkt. Donder-
dag avond was de opdracht om al deze 
innovatieve plannen te presenteren. 
Vooraf hebben alle groepen geoefend 
met het pitchen. Deze feedback is 
vervolgens verwerkt in de definitieve 
pitch. Tijdens deze pitch zijn de ideeën 

zo volledig mogelijk omschreven en 
verkocht aan de rest van de groepen en 
verschillende lokalen die ook aanwezig 
waren. Na deze pitch zijn alle groepen 
beoordeeld door de vier beoordelaars. 
Op onderstaande foto’s is een indruk 
te zien van deze dag.

Donderdag, 5 maart 
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Hoe leer je als begeleider studenten 
samenwerken met andere disciplines 
om tot een gezamenlijke oplossing te 
komen voor echte opdrachtgevers?
Tijdens mijn eigen studie Industrieel 
Ontwerpen werd veel aan kennisover-
dracht gedaan. Ik herinner mij dat er 
verteld werd dat ontwerpers goed in 
staat moeten zijn te communiceren 
met werktuigbouwers, elektrotechnici, 
verkopers en de marketingafdeling. 
Daarnaast moet de ontwerper afstem-
men met de klant en het liefst onder-
zoek doen bij de potentiële gebruikers 
en kopers. Maar hoe dan?
Al deze mensen hebben totaal andere 
opleidingen en achtergronden. Toch 
word je na elke studie geacht je vragen 
en ideeën bij andere disciplines goed 
over te brengen. 
Het is mooi om te zien hoe studenten 
van twee verschillende hbo’s verspreid 
over acht opleidingen, die elkaar 

vooraf vaak helemaal niet kenden, in 
zo’n korte week zo goed wisten samen 
te werken. 
De creativiteit en diversiteit aan oplos-
singen voor duurzame mobiliteit zijn 
nuttig voor het steeds drukker worden-
de Texel. Wat niemand in de eerste 
week van maart kon weten, was dat 
die drukte direct daarna zou verdwij-
nen door de Coronamaatregelen. 
De studenten zijn na deze opdracht 
goed voorbereid op een loopbaan waar 
andersdenkenden niet als bedreiging, 
maar als kans worden gezien. 
En de begeleiders? Zij leerden van de 
studenten hoe ze vanuit verschillende 
disciplines samen het onderwijs van de 
toekomst kunnen inrichten. 
Door de lockdown was dit voorlopig de 
laatste groep studenten op Texel. Dank 
allen voor de unieke samenwerking!

Pepijn Lijklema, Texlabs

NAWOORD
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DANKWOORD
JURY
Bart de Vries Directeur TBO
Hennie Huisman Wethouder Texel
Pepijn Lijklema Directeur Texlabs
Richard Oerlemans Directeur Inholland Alkmaar

BEGELEIDERS
Fred Gardner Associate lector
Heleen Bouwmans Onderwijsvernieuwer
Henny van der Zee Docent Werktuigbouwkunde
Jos van Dam Docent Bouwmanagement
Marjolein Stoeken Docent LEM 
Mauro Gallo Docent Biomimicry
Niels Sijpheer Adviseur SijpheerEnergie
Pieter v.d. Hoeven Associate lector
Sandra v.d. Wielen Docent Aeres

GASTSPREKERS
Anna Sprenkeling Boswachter SBB Texel
Annemarie Hoffman Docent Bedrijfskunde
Daan van der Veer Oud-deelnemer / Texelaar
Dylan Hyman Lesontwikkelaar Hyman
Edwin Gardner Futuroloog Monnik
Guido Stompff Docent Design Thinking
Jerome van Abbevé Boswachter NM Texel
Nol Graas  Docent Bedrijfskunde
Ted van der Klaauw Docent Stedenbouw

GASTEN
Ageeth Nijboer Teamleider TOI
Jord Kuiken Energie-adviseur DATXL
Petra Bijvoet TerraTechnica
Rudy Nicola Radio Inholland

DEELNEMENDE OPLEIDINGEN
Inholland  Bouwkunde
Inholland  Business Studies
Inholland  Finance Control
Inholland  Landscape & Environment Management
Inholland  Technische Bedrijfskunde
Inholland Werktuigbouwkunde
Inholland Bouwmanagement en Vastgoed
Aeres Natuur en Communicatie

FINANCIER HACKATHON
Inholland Sustainable Solutions

VERBLIJF & VERVOER
StayOkay Texel
Van der Linde fietsen

STUDENTEN
Falco van Staveren  Groep 1
Jens Krom  Groep 1
Kick Hendriks  Groep 1
Max ter Heurne  Groep 1
Nathalie Vlaar  Groep 1
Daan van der Zon  Groep 2
Julia Zwart  Groep 2
Nienke Damink  Groep 2
René Vernooijs  Groep 2
Sanne van Straten  Groep 2
Joep Schotten  Groep 3
Lars Sennhenn  Groep 3
Olivier Scholte  Groep 3
Stefan Zwagerman  Groep 3
Steyn Falke  Groep 3
Anouk van der Kruk  Groep 4
Chantal Broeken  Groep 4
Luuk van der Trogt  Groep 4
Puck van Raan  Groep 4
Zoë Stins   Groep 4
Dennis Thijsen  Groep 5
Emma van Nuijsenburg Groep 5
Jesse Brink    Groep 5
Roos Berkhout  Groep 5
Thijs Wentzel  Groep 5
Bas van Rijn  Groep 6
Jacco Wijngaarden  Groep 6
Lillian Breuker  Groep 6
Melanie Duijn  Groep 6
Myrthe Tönjes  Groep 6
Max Gebel   Groep 7
Patrick Bakker  Groep 7
Sophie van Bree  Groep 7
Zoë Hettinga  Groep 7
Lotteke Hollanders  Groep 8
Martijn Brouwer  Groep 8
Tom Mulder  Groep 8
Tom Witjes   Groep 8



“Dit kost mij tien jaar van mijn leven,
 maar ik had het niet willen missen!”




