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Wij zoeken scholen voor klimaat innovatie! 

Van september tot en met december 2020 wordt het Young 
Innovators Programma uitgerold door Stichting Technotrend 
in Nederland als een initiatief van het Europese 
innovatieprogramma EIT Climate-KIC. Dit is in het kader 
van Education for Sustainable Development.  

Tijdens Young Innovators 2020 leren jongeren 
systemisch omgaan met klimaatuitdagingen aan de 
hand van speciaal ontwikkelde canvassen en echte 
klimaat casussen van lokale bedrijven en gemeenten. 

Het Young Innovators kan worden uitgerold als 
onderdeel van het schoolrooster (klas 4-6 havo/vwo), 
(buitenschools) talentprogramma of als onderdeel van 
een activiteitenperiode.  

Het programma is kosteloos.   
 

Wat levert het u op? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Een zichtbaar Europees lesprogramma over lokale klimaat 
uitdagingen  

ü Deelnemen in een EIT netwerk met globale partners  
ü Kosteloos vernieuwend onderwijs met visuele en 

participerende tools  
ü Kosteloze training en ondersteuning van leerkrachten  
ü Leerlingen denken mee over real life casussen van bedrijven 

en gemeenten  
ü Kennismaken met beroepen van de toekomst 
ü Het ontdekken van passie voor ondernemerschap en 

klimaat-oplossingen onder leerlingen   
 



 

 

@ckiclearning 

@ClimateKICLearning  

Wat verwachten we van u? 

ü Ruimte binnen het schoolprogramma voor 4 lessen van 2 uur en een dag voor deelname aan een Young 
Climathon eind oktober 2020 

ü Enthousiaste docenten die deelnemen binnen het programma (hiervoor worden trainingen 
georganiseerd)  

ü Interesse om het programma in komende jaren voort te zetten 
 

Het programma 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
De Young Climathons zijn hét grote spektakel van het Young Innovators programma: scholierenteams 
werken in hoog tempo aan échte klimaat casussen met canvassen. Oplossingen worden gepresenteerd aan 
een vakkundige jury aan het einde van de dag.  

Na de Young Climathons vindt een selectie plaats van de meest gemotiveerde teams met de beste ideeën. 
Zij mogen buitenschools meedoen aan het Young Greenhouse programma. De teams zullen worden 
gecoacht om hun oplossingen te transformeren tot klimaat actie, onder begeleiding van experts uit het 
duurzaamheidsveld. Dit zal bijdragen aan duurzaamheid en lange-termijn impact van de initiatieven. 
 
 
Heeft u interesse in deelname of  
meer informatie ontvangen? 
patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl 
annemarie.voorsluys@stichtingtechnotrend.nl  
 

School Innovator lessen  

Leer over systeeminnovatie 
en klimaatuitdagingen op 

scholen 

Eendaagse Climathon met 
steden en partners 

Young Greenhouse 
sessies 

Young Climathon  

Uitwerken en implementeren 
van casus oplossingen onder 

professionele begeleiding 

Ondersteuning van 
onderwijsspecialisten, 

docenten en casus eigenaren 

Ondersteuning van experts, 
casus eigenaren, studenten 

begeleiders 

  September en oktober             Eind oktober                  November en december 

Ondersteuning van experts en 
casus eigenaren 


