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Voorwoord
Dit schooljaar stond geheel in het teken van het doorontwikkelen van het SKOSO Ontdeklab naar een
SKOSO Ontdeklab waarbij de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, centraal staan. En daarbij óók een nauwe samenwerking
tussen de scholen en de Rooise bedrijven en organisaties bij de activiteiten van het SKOSO Ontdeklab
bewerkstellen. Dit geheel passend bij het nieuwe SKOSO Koersplan 2019 -2023 met de titel
“Duurzaam in beweging” met de vier kernwaarden: groei, betekenis, duurzaamheid en verbinding.
We willen vanuit deze kernwaarden de komende jaren vorm geven aan onze maatschappelijke
opdracht: “we verzorgen goed en betekenisvol onderwijs, dat onze kinderen helpt om op te groeien
in een duurzame en verbonden samenleving”.
Door het coronavirus Covid-19 is vanaf begin maart t/m het einde van dit schooljaar alles geheel
anders verlopen dan we vooraf hadden kunnen indenken. De wereld stond even helemaal stil en dus
ook onze activiteiten van en voor het ontdeklab. De voorgenomen activiteiten zijn meteen stilgelegd
en worden dit schooljaar niet meer uitgevoerd. De ontwikkelingen richting nieuwe opzet ontdeklab
zijn zoveel mogelijk via online sessies voortgezet, maar dit heeft toch wel vertraging opgelopen. Maar
desondanks is er toch veel gebeurd dit schooljaar zoals je hieronder kan zien.
De vele activiteiten op de scholen met de uitleenkisten van het SKOSO Ontdeklab (heel het jaar door
is bijna alles uitgeleend geweest!) zijn via de sociale media, websites, ouder-apps of anderszins door
de eigen scholen verzorgd en zijn niet in dit beeldverslag opgenomen.
OVERLEG MET AGRIFOOD CAPITALS OVER OPZETTEN TECHPLAY GROUNDS EN REPAIR CAFE
21 augustus 2019
Gesprek gehad met Henny Knechten van AgriFood Capital of er mogelijkheden zijn om techniek en
wetenschap i.c.m. de SDG’s op de locatie van Neovito verder te ontwikkelen middels Techplay
Grounds en/of een Repair Café. Is dit passend en haalbaar bij onze visie en zijn er voldoende
mogelijkheden, vrijwilligers en financiën hiervoor beschikbaar.

OVERLEG MET PROGRAMMA MANAGER MEIERIJSTAD GEZOND SPORTIEF
28 augustus 2019
Overleg met Marlies Liebregts, programmamanager gemeente Meierijstad, over medewerking
aan de pilot ‘kindereducatieprogramma voeding’ dat uit moet groeien tot een landelijk
educatieprogramma. De missie is om leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zelf te laten ontdekken
én begrijpen wat de waarde van gezonde voeding is.
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OVERLEG MET DE COÖRDINATOR VAN DE TECH PLAYGROUNDS HUBS
29 augustus 2019
Overleg met Fleur Besters, de coördinator van de Tech Playgrounds HUBS, die op diverse locaties in
het land i.s.m. Dynamo Jeugdwerk de HUBS opzet. Samen alle voorwaarden en verplichtingen
uitvoerig besproken en tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is voor ons.

OVERLEG MET GEMEENTE MEIERIJSTAD EN FACET GOVERNMENT BV
augustus - september 2019
Samen met Freek van Haren, beleidsmedewerker duurzaamheid gemeente Meierijstad, en met
Madeleine Velthuizen, adviseur Facet Government BV, de workshop “SDGs wat moet ik er mee?”
opgezet voor de SKOSO studiedag op 7 oktober.

VERHUIZING VAN HET SKOSO ONTDEKLAB BINNEN NEOVITO
9 september 2019
Overleg met Rob van Kaathoven van Neovito over de verhuizing van het SKOSO Ontdeklab van
beneden in de ‘garage’ naar boven bij de werkruimtes van Neobots. Stichting Neobots biedt kinderen
tussen de 8 en 18 jaar de mogelijkheid om robots te bouwen in teamverband voor FTC & FLL in de
regio Meierijstad.
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OVERLEG MET NEOVITO OVER OPZETTEN REPAIR CAFE
9 september 2019
Overleg met Rob van Kaathoven van Neovito om een Repair Café op te richten in het
samenwerkingsverband van SKOSO Ontdeklab met Neovito. En zorgen dat we bij de start van de
SIRE-campagne “Waardeer het. Repareer het.” met een artikel in De Mooi Rooikrant staan.
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OVERLEG MET WTE REGIO ZUID, SCHOLENNETWERK VOOR ONDERWIJSINNOVATIE
11 september 2019
Overleg met Toine van Heesch van WTE regio Zuid over mogelijkheden van Het Techniek Loket met
het SKOSO Ontdeklab. Het Techniek Loket is een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en
overheid in Noordoost Brabant voor talent en loopbaan binnen de techniek en technologie.

BEZOEK AAN INNOVATE EXPERIENCE IN ARNHEM
5 oktober 2019
Op bezoek bij Innovate Experience in de Melkfabriek in Arnhem. Hier zijn talloze activiteiten te
beleven voor iedereen die vandaag wil weten wat er morgen gebeurt. Je ziet de laatste
ontwikkelingen in kunst, wetenschap en techniek. Je bent echt onderdeel van de innovaties, je kan
zelf proberen en experimenteren.

www.skoso.nl/ontdeklab

5

ontdeklab@skoso.nl

WORKSHOP: SDG’S WAT MOET IK ER MEE?
7 oktober 2019
Samen met Coby van der Pas (wethouder gemeente Meierijstad), Freek van Haren
(beleidsmedewerker duurzaamheid) en met Madeleine Velthuizen (Facet Government BV) hebben
we een workshop georganiseerd voor de SKOSO studiedag. Met deze workshop willen we

leerkrachten inspireren om zelf actief aan de slag te gaan met de SDG’s op de scholen.

WORKSHOP: DUURZAAM EN CIRCULAIR IN BEWEGING KOMEN OP GROTE HOOGTE 7 oktober 2019
Samen met Hans Heunks van Ahrend Presikhaaf en met Marien Korthorst van Cirkel Design hebben
we deze workshop georganiseerd voor de SKOSO studiedag. Met deze workshop willen we
de leerkrachten antwoord proberen te geven op de vragen: ‘Hoe geef je een duurzame kijk en
samenwerking met de omgeving, een goede plek in je onderwijs?’ En: ‘Hoe ontwerpen we
duurzame producten via modulair bouwen?’
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BEGELEIDING STUDENTEN SNUFFELSTAGE BIJ NEOVITO
9 oktober 2019
Twee 3de jaars studenten van het Heerbeeck College lopen een ochtend mee voor hun snuffelstage
bij Neovito, de kraamkamer van de toekomst én bij het SKOSO Ontdeklab. De studenten zijn gaan
experimenteren met de Merge Cube en hebben instructiefilmpjes gemaakt voor de uitleenkist van de
Merge Cube.

BEZOEK AAN HET REPAIR CAFÉ IN UDEN
9 oktober 2019
Samen met Rob van Kaathoven van Neovito naar het Repair Café in Uden geweest om met de
oprichters Ary Stuifbergen en Annie van Genugten te praten over het opzetten van een Repair Café.

BEZOEK AAN DE MAAKPLAATS IN UDEN
9 oktober 2019
Samen met Rob van Kaathoven van Neovito op bezoek geweest bij de Maakplaats Uden om met de
initiatiefnemers Peter Kuijpers en Annie van Genugten te praten over de opzet en de mogelijkheden.
Dit is een maak- en doeplaats voor de makers van morgen waar circulair en duurzaam denken én
doen voor jong en oud concreet wordt.
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OVERLEG MET NEOVITO, WTE-REGIO ZUID, RODI-GROEP OVER TECH-OLYMPIADE 23 oktober 2019
Brainstormsessie met Toine van Heesch (WTE regio Zuid), Rob van Kaathoven (Neovito), Twan van
den Oever en Emile Kalmann (Rodi werkgroep) over opzetten van een Tech- Olympiade. Dit als extra
impuls omdat WTE als verplicht vak in het curriculum 2020 komt. We willen activiteiten met
bedrijven/organisaties i.s.m. SKOSO Ontdeklab organiseren.

WORKSHOP DESIGN THINKING EN PROTOTYPING MET AVANS STUDENTEN
29 oktober 2019
Studenten van de AVANS Hogeschool ‘s- Hertogenbosch hebben een workshop ‘Design Thinking en
Prototyping’ gehad bij Neovito. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de SKOSO Ontdeklab
uitleenkisten om samen te experimenteren en te creëren.

OVERLEG MET MEGOOD OVER EEN SDG-GAME
29 oktober 2019
Met Adriaan den Ouden en Rick Calame van MEgood overleg gehad over duurzaamheid, SDG’s en
een duurzame omgeving creëren. Wat is jouw rol als leerling m.b.t. duurzaamheid? En dit allemaal
verweven in een game.
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BEZOEK AAN JADS DATAWEEK
1 november 2019
Bezoek aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Het thema van de Den Bosch Data Week
was: ‘Wil je weten hoe je met data (nog) kansrijker kan worden en hoe de toepassing van data je kan
helpen?’ Data is niets zonder slim toe te passen! Veel mogelijkheden voor onze leerlingen gezien.

BEZOEK VAN STICHTING STERK TECHNIEKONDERWIJS AAN HET ONTDEKLAB
27 november 2019
Hans van Wijst van het Fioretti College heeft een bezoek gebracht aan ons ontdeklab, namens Sterk
Techniekonderwijs om techniek en technologie richting PO-scholen te promoten i.s.m. VMBO’s en
ROC’s. We hebben samen naar mogelijkheden gekeken en blijven in contact met elkaar.

BIJEENKOMST MET ALLE ONTDEKLABS UIT DE REGIO
27 november 2019
Op het Fioretti College de bijeenkomst met alle ontdeklabs uit de regio bijgewoond, georganiseerd
door AgriFood Capital. Ieder ontdeklab heeft een korte presentatie over de eigen speerpunten
gegeven. Namens SKOSO is de nieuwe opzet naar een SDG-lab gepresenteerd. De koppeling van
Global Goals met technologie en de Bionics4education werd gepresenteerd door stichting Sterk
Techniekonderwijs. We kregen voor ons ontdeklab een FisherTechnik Dynamic M doos. Hiermee kan
je verschillende knikkerbanen bouwen en ook een behendigheidsspel bouwen. Er zijn veel acties en
geluiden in deze knikkerbanen en zelfs een echte kettinglift die je met de hand kan bedienen.
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FEEDBACK GEVEN OP PRESENTATIE NEOBOTS JUNIORS VOOR FIRST LEGO LEAGUE WEDSTRIJD
3 december 2019
Feedback geven op de presentatie van de Neobots juniorleden die volgens de principes van de
21st Century Skills de FLL-wedstrijdopdracht (First Lego League) presenteerden aan familieleden,
bekenden en ons ontdeklab. Daarnaast dienden de zelfgemaakte robots nog opdrachten uit te
voeren binnen een bepaalde tijd. Dit was de ‘generale repetitie’ voordat ze op zaterdag 7 december
in Eindhoven bij de officiële wedstrijd zich moesten presenteren en robots opdrachten moesten laten
uitvoeren met andere FLL-teams uit Nederland.

PITCH VERZORGEN OP AVANS HOGESCHOOL ‘S-HERTOGENBOSCH VOOR STUDENTEN VAN
BUSINESS INNOVATION VOOR SDG CHALLENGE VOOR HET SKOSO ONTDEKLAB
28 januari 2020
Samen met Rob van Kaathoven van Neovito hebben we bij de afdeling Business Innovation op de
Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch een pitch gegeven over de nieuwe opzet van het SKOSO
Ontdeklab als een SDG-lab. Dit om studenten hun SDG Challenge voor het SKOSO Ontdeklab uit te
laten voeren. We konden niet de gehele tijd aanwezig zijn en daarom heeft Rob op een creatieve
manier nog om hun aandacht gevraagd.

OVERLEG MET MEGOOD, GEMEENTE EN LEERKRACHT OVER INHOUD SDG-GAME 28 januari 2020
Samen met Adriaan den Ouden en Rick Calame van MEgood, een leerkracht van bs Ant. Van Padua
en Roel Wouters, projectleider Duurzaamheid Gemeente Meierijstad, hebben we overleg gehad over
de inhoud van een SDG-game waarbij de sloop en de nieuwbouw van de bs Ant. Van Padua centraal
staan i.c.m. de rol van de bouwers en de leerlingen m.b.t. duurzaamheid.
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BRAINSORMSESSIE MET EXTERNEN OVER NIEUWE OPZET SKOSO ONTDEKLAB
29 januari 2020
Met zowel een delegatie van SKOSO medewerkers als met mensen van Rooise bedrijven en
organisaties, Gemeente Meierijstad en VO-scholen hebben we een studiemiddag georganiseerd met
als thema: “Duurzaam leren – Naar een Ontdeklab 2.0?” Waarbij de SDG’s en een samenwerkingsrelatie PO-VO-bedrijfsleven voor duurzaam leren centraal staan. Deze middag stond o.l.v. Frans van
Rooij van Performance Coaching, die als gespreksleider op trad.

OVERLEG MET DE AVANS STUDENTEN VAN BUSINESS INNOVATION OVER DE SDG CHALLENGE
5 februari 2020
De 4 Avans studenten komen in het SKOSO Ontdeklab bij Neovito kijken hoe de locatie eruit ziet en
ze leggen in grote lijnen uit waaraan hun opdracht van de SDG Challenge moet voldoen. Rob van
Kaathoven en Tine Strikkers geven een rondleiding op de locatie en vertellen de
ontstaansgeschiedenis van het SKOSO Ontdeklab en bespreken de ideeën van de doorontwikkeling
naar een SDG-lab.
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NL VITAAL AGRIFOOD CAPITAL MEIERIJSTAD
5 februari 2020
Samen met Paul Meessen naar de regionale NL Vitaal bijeenkomst in Veghel geweest. Deze werd
georganiseerd door de gemeente Meierijstad en Meierijstad Gezond Sportief in samenwerking met
JOGG en NL2025. Onder leiding van dagvoorzitter Rob Oudkerk, gastvrouw Coby van der Pas en
gastheren Rik Compagne en Noud van den Boer gaan we in gesprek over welke acties we met elkaar
kunnen afspreken. Het doel hiervan was om een toegankelijke (buiten)omgeving voor iedereen in de
regio AgriFood Capital te creëren. Ook dit is een van de 17 SDG’s van de Verenigde Naties.

BEZOEK AAN DE IPON IN UTRECHT
6 februari 2020
De IPON is een beurs waar alle innovatieve initiatieven op het gebeid van onderwijsinnovatie en
professionalisering voor het PO-VO-MBO samenkomen. Hier kan je veel inspiratie opdoen voor het
SKOSO Ontdeklab, de mini-ontdeklabs op de scholen en het nieuw op te zetten SKOSO SDG-lab.
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BEZOEK ONTDEKLAB DOOR AVANS STUDENTEN BREDA VAN INNOVATIVE STUDIO
februari-maart 2020
Samen met Rob van Kaathoven van Neovito hebben we 15 studenten van de Avans Hogeschool in
Breda van de Innovative Studio ontvangen in het SKOSO Ontdeklab bij Neovito.
Deze studenten (uit diverse disciplines) gaan aan de hand van onze informatie, onze wensen en de
locatie ideeën genereren en prototypes maken voor de inrichting van ons SDG-lab. Via online sessies
begeleiden we deze 15 studenten de komende weken.

ADVIES GEGEVEN OVER SDG-ACTIVITEITEN MAKE-IT DAG DE KEMPEL
20 februari 2020
Op de Hogeschool De Kempel organiseren Frank Coenders en Tessa van Zadelhoff de Make-IT dag. Ze
hebben mij informatie en advies gevraagd voor activiteiten die gericht waren op de SDG’s. Dit jaar
staat hun Make-IT dag geheel in het teken van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

DE UITLEENKISTEN VAN HET ONTDEKLAB WORDEN GOED GEBRUIKT
3 maart 2020
De vele uitleenkisten van het SKOSO Ontdeklab verhuizen nog steeds van school naar school.
Afhankelijk van de thema’s van wereldoriëntatie, projecten of de creavakken worden enkele of alle
uitleenkisten opgehaald. Vandaag wordt alles uitgeleend aan basisschool Dommelrode zodat alle
groepen kunnen gaan ontdekken, experimenteren en ontwerpen de komende weken.
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SKOSO WERKGROEP ONTDEKLAB 2.0 BIJPRATEN OVER BEGELEIDING AVANS STUDENTEN
4 maart 2020
Vandaag is de werkgroep “SKOSO Ontdeklab 2.0” door Rob van Kaathoven en Tine Strikkers,
bijgepraat over de begeleiding door ons én de ideeën van de Avans studenten van de Innovative
Studio voor het SKOSO Ontdeklab / SDG-lab.

EINDPRESENTATIE AVANS STUDENTEN INNOVATIVE STUDIO UIT BREDA
20 maart 2020
Vandaag worden via een online sessie de eindpresentaties van alle studentengroepen van de
Innovative Studio van de Avans Hogeschool Breda gepresenteerd en krijgen de studenten een
beoordeling hiervoor. Samen met Rob van Kaathoven konden we meekijken en luisteren. Hieronder
enkele ideeën en prototypes voor het SKOSO Ontdeklab / SDG-lab van onze studentengroep.

BEGELEIDING AVANS STUDENTEN BUSINESS INNOVATION UIT ’S-HERTOGENBOSCH BIJ DE
SDG CHALLENGE VOOR HET SKOSO ONTDEKLAB
maart-juni 2020
Via online sessies hebben we wekelijks contact met de 4 studenten van de Avans Hogeschool uit
’s-Hertogenbosch van Business Innovation die een SDG Challenge uitvoeren voor de nieuwe opzet
van ons SKOSO Ontdeklab. Uitgaan van de huidige situatie en dan door ontwikkelen naar een heus
SDG-lab incl. een businessplan.
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OVERLEG MET FONTYS HOGESCHOOL OVER PILOT INNOVATIETEAMS BIJ POS
7 mei 2020
Samen met Paul Meessen, Helma Otten en Nina Plompen van Fontys Hogeschool
hebben we overleg gehad over een pilot van innovatieteams bij POS (= Partnerschap Opleiden in de
School). We willen hieraan deelnemen voor het SKOSO Ontdeklab/SDG-lab. Het SKOSO Ontdeklab
loopt als expertschool voorop m.b.t. de SDG’s in de regio. Enkele studenten zullen, in het nieuwe
schooljaar, planmatig en onderzoeksmatig gaan werken aan deze innovatie binnen het Primair
Onderwijs.

OVERLEG MET CULTUURKADE OVER KUNSTRUCTEUR I.C.M. SDG’S
18 mei 2020
Overleg met Paul Meessen en Susanne Dumoulin van Cultuurkade Meierijstad. We hebben samen
besproken of dat we middels het project Kunstructeur met kunst & techniek educatie, dit ook
kunnen verbinden met de 21st Century Skills en de SDG’s en de samenwerking met Rooise bedrijven
en organisaties.

OVERLEG MET MAAKOTHEEK
18 mei 2020
Samen met Paul Meessen een gesprek gehad met Susanne Algra, oprichtster van Maakotheek, en
Rob Pijnenburg over de visie en mogelijkheden van Maakotheek. Wetenschap en techniek wordt
aangeboden via Maakboxen waarbij onderzoeken en ontwerpen centraal staan. Samen besproken
wat de meerwaarde zou kunnen zijn voor de nieuwe opzet van het SKOSO Ontdeklab waarbij de
SDG’s centraal staan.
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OVERLEG MET XPEDITIELAB SPO VENRAY
20 mei 2020
Gesprek gehad met Stijn Hendriks, coördinator van het Xpeditielab van Stichting Primair Onderwijs
Venray. Het Xpeditielab is een onderdeel van het ICT-, wetenschap- en techniekonderwijs van SPO
Venray. Ze willen meer aandacht besteden aan de SDG’s en hij wilde informatie hierover krijgen hoe
dat wij dit in de praktijk aanpakken en uitvoeren.

OVERLEG MET MEGOOD OVER SDG-GAME
25 mei 2020
Gesprek met Adriaan den Ouden en Rick Calame over het opzetten van een SDG-game voor onze
stichting, waarbij de sloop en nieuwbouw van basisschool Ant. Van Padua centraal staan. De
leerlingen van deze school mogen als eerste de diverse games uitproberen incl. de SDGpraktijkopdrachten die hieraan verbonden zijn.

MEDEWERKING VERLEEND AAN BOEK “VAN TECHPLEK TOT MAKERLAB”
25 mei 2020
Tessa van Zadelhoff en Erno Mijland zijn een boek aan het schrijven met de titel “Van Techplek tot
Makerlab” en daarvoor willen ze zoveel mogelijk voorbeelden van mooie ontdekplekken een plaats
geven in het boek. Het SKOSO Ontdeklab is hiervoor uitgekozen en uitgenodigd en hierover ben ik
bevraagd. Het boek komt later dit jaar uit.
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EINDPRESENTATIES AVANS STUDENTEN SDG CHALLENGE
4 juni 2020
Alle Avans studenten van de SDG Challenges hebben vandaag via een online sessie hun
eindpresentaties gegeven. Van de 16 SDG-projecten heeft onze groep studenten de tweede plaats
behaald met de opdracht voor het SKOSO Ontdeklab. Het eindproduct is een SDG-tour geworden
waarbij de verbinding wordt gelegd tussen PO en Rooise bedrijven en organisaties via de SDG’s.

KADER EN RAAMPLAN NIEUWE OPZET SKOSO ONTDEKLAB BESPROKEN
11-25 juni 2020
Het kader en het raamplan met activiteiten voor de nieuwe opzet van het SKOSO Ontdeklab/SDG-lab
zijn besproken met Neovito, de stuurgroep van het SKOSO Ontdeklab, de Kenniskring Duurzaam
Ondernemend en met alle directeuren. In het nieuwe schooljaar gaan we hiermee aan de slag. Ook
het logo van het SKOSO Ontdeklab zal worden aangepast, passend bij de nieuwe opzet. Ook hiermee
gaan we volgend schooljaar aan de slag. Hieronder een van de vele ideeën.

huidig logo

één idee voor nieuw logo

OVERLEG MET STICHTING FAITRADEGEMEENTE MEIERIJSTAD
6 juli 2020
Overleg met Arthur Rijken voorzitter Stichting Fairtradegemeente Meierijstad n.a.v. onze
berichtgeving over samenwerking met de Avans studenten voor de nieuwe opzet van ons ontdeklab.
Vooral de nieuwe opzet met SDG’s i.c.m. de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven en
organisaties en de voorgestelde SDG-tour sprak Arthur bijzonder aan i.v.m. zijn plannen tot het
opzetten van een breder platform in gemeente Meierijstad rondom de SDG’s.
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