CHALLENGE GEZONDE SCHOOL
Challenge: Ontwerp de gezonde schoolkantine 2.0
Kom naar Dutch Design Week en denk mee over hoe de gezonde schoolkantine of gezonde schoolomgeving er uit
zou kunnen zien?
Leer meer over Design Thinking en werk aan prototypes in een interactieve ruimte.
Inclusief lunch: innovatie, gezonde, lekker!
Voor wie:

Iedereen van 4-25 jaar krijgt te maken met eten op school! Iedereen is welkom.

Wanneer:
		

Donderdag 25 oktober, tijdens Dutch Design Week, Eindhoven,
Afsluiting 7 december tijdens de Health & Happiness Week bij Sint Lucas

Waar: 		

Sectie-C, Daalakkersweg 16, Eindhoven

Achtergrond:
In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit halen we input op vanuit het
jongerenperspectief hoe de kantine eruit kan zien.
Onder begeleiding van experts en designers halen we input op welke door experts van bijvoorbeeld het Voedingscentrum worden ontvangen en verkend worden voor doorontwikkeling door I4NATURE en de partners.
Uiteraard zijn we op zoek naar gezonde producten, maar vooral hoe kan de kantine ingericht worden zodat
gedrag daadwerkelijk beïnvloed wordt, wat is hierbij van belang, wat vinden jongeren op dit thema belangrijk
etc.?
Doe mee!
Heb je schoolonderdelen die hierbij aansluiten, of wil je sowieso mee ontwerpen aan de gezonde schoolkantine
2.0? Iedereen is welkom!
Meld je via join@i4nature.world en we komen snel bij je terug!
We organiseren een onderdeel samen met je school voor de DDW, of we informeren je hoe je tijdens de DDW
kan mee doen.

Programma
10:00-10:30 Opening en startschot: introductie over desing thinking en uitleg over
de challenge
10:30-12:00 Werken aan de Challenge – blok 1
12:00-12:30 Lunch: innovatief, gezond, lekker
12:30-14:00 Werken aan de Challenge – blok 2
14:00-16:00 Speakers, Inspiration shots
Samen met de groepen die prototypes hebben gemaakt van de ideeen.
Voedingscentrum : Linda Hoebink
Ministerie van LNV: Roel van Raaij
Fruit Funk: Daan Schapendonk
Designer: Mies Loogman
16:00-17:00 Afsluiting: uitleg over eindpresentatie van de challenge in de Health &
Happiness week begin december.
Borrel
Na 17:00

Verkennen Sectie-C - ontvang je toegangsbewijs voor Dutch Design
Week van ons

WWW.I4NATURE.WORLD FACEBOOK:I4NATUREWORLD

