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Co-creation lab
Sociale Innovatie Onderwijs



Co-creatie



Een Co-creatie Lab is een methode waarbij iedereen
die geïnteresseerd is (kinderen, scholen, 
gemeenteraadsleden, bedrijven, leden van de 
gemeenschap, ...) samenkomt om een sociaal 
probleem te identificeren, te overdenken en aan te
pakken.

Het Nemesis-project 



STAP 1:    ELKAAR LEREN KENNEN
Essentieel voor het opbouwen van relaties en het vergroten van het vertrouwen voor de groep om 
effectief samen te werken. 

STAP 2: SI (Sociale Innovatie) BEGRIJPEN
Om een sociale innovatie te creëren, is het noodzakelijk dat deelnemers begrijpen wat SI is. 

STAP 3: EEN SOCIAAL PROBLEEM IDENTIFICEREN 
Brainstormsessie om de deelnemers te helpen bij het identificeren van kwesties die relevant zijn voor
hun locale gemeenschap. 

STAP 4: IDEEËN BEDENKEN OM HET SOCIALE PROBLEEM AAN TE PAKKEN
Door middel van analyse en empathie kunnen de deelnemers met ideeën komen om het sociale
vraagstuk aan te pakken. 

STAP 5: HET UITVOEREN VAN UW PROJECT



Stap 1: Elkaar leren kennen

De hele groep:
- Sta in een lijn van klein naar groot

In kleinere groepen:
- Kies een kaart en geef deze aan een person in de groep
- Laat de persoon uitleggen waarom zij/hij die kaart heeft gekozen...
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Stap 2: Wat is sociale innovatie?

Sociale Innovatie is een product of dienst die beter in een 
maatschappelijke behoefte voorziet dan een eerdere oplossing.

Sociale Innovatie Educatie heeft als doel om jongeren tussen 6 en 
17 jaar uit te rusten met de mentaliteit en competenties om door 
middel van samenwerking een positieve sociale verandering voor te 
stellen en te bewerkstelligen.



Stap 2b: Wat zijn uw uitdagingen op het gebied van sociale 
innovatie? 

Bespreek of er sociale uitdagingen zijn in de buurt van uw school.

Noteer 2 sociale innovatie-uitdagingen per groep op 2 gele Post-Its



Voorbeeld 1
Dark Skies Rangers bestrijdt het probleem 
van de lichtvervuiling door het bewustzijn te 
verhogen om de verlichtingssystemen te 
veranderen en de nachtelijke hemel te 
behouden.

Lichtvervuiling wordt veroorzaakt door 
buitenverlichting die naar boven en/of opzij 
verlicht, waardoor de nachtelijke hemel 
helderder wordt, energie en geld wordt 
verspild en een bijdrage wordt geleverd aan 
de klimaatverandering en de levenskwaliteit 
van mensen.
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Voorbeeld 2
Jij de baas is een project dat 
ondernemerschap en sociale innovatie 
combineert. Studenten starten hun eigen 
bedrijf en zetten zich in voor een sociaal 
initiatief dat ze hebben gekozen. 

Tijdens het project komen de studenten regelmatig met elkaar in contact.
met een echt publiek dat de studenten geconcentreerd houdt. 





Stap 3: 

• Plak de twee gele sociale innovatie-uitdagingen Post-Its op de muur
• Leg uit wat er bedoeld wordt en krijg feedback van de groepen.
• Beoordeel de kwesties: 

• elke persoon kan 1 stem uitbrengen (Groene Post-it).
• Kies als groep één sociale innovatie-uitdaging



Stap 4: Ideeën co-creëren om deze uitdaging aan te gaan 

• O: Schrijf uw eigen suggesties / ideeën op (5 min).
• P: Bespreek uw idee met 1 ander persoon in uw groep (5 min).
• E: Kies de 2 beste ideeën en schrijf ze op 2 blauwe Post-Its + plak 

ze op de muur + groepeer alle ideeën (5 min.) 
• R: Beoordeel de ideeën. Elke persoon kan 1 stem geven (Green 

Post-Its) (3 min).
• A: Sorteer de suggesties op basis van de stemmingen 



Stap 5: 

• Voer het project uit: wat is uw eerste stap? 



"Wat ik het leukst vind, is 
dat mensen helpen....we 
voelen ons meer samen."

"Het geeft ons een 
stem en we kunnen 

beslissingen nemen."

"We gaan deze zomer
thuis het project 

uitvoeren. Kijken of het 
werkt”

"Het is erg interessant om samen te 
werken met mensen van 
verschillende leeftijden."  

"Het is alsof je uit het 
klaslokaal komt, het is 

echter."

"We delen meer, we zijn 
ons meer bewust van 

de dingen."

"Ik voel me goed, ik kan 
mijn ideeën uitdrukken, 
dingen die je anders zou 
houden, je kunt het hier 

uitspugen."
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Wij zien u graag terug op 27 November 2019 
tijdens het Nationaal Open School Event bij Nemo 
in Amsterdam 
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