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“Bouw een weg alsof het Lego is!” 
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Met plezier bieden wij je hierbij een compleet informatiepakket waarin je alles kunt vinden over de 
Innovatiewedstrijd Bouwend Nederland & Bèta Challenge 2022-2023. De Wedstrijdopdracht en de 
Docentenhandreiking zijn ook als aparte PDF te downloaden op de speciale webpagina.  
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A) INTRODUCTIE EN TOELICHTING  
 
 

Innovatiewedstrijd 2022-2023 

Bouwend Nederland & Bèta Challenge 

 
 

1] Over de bouwsector, Bouwend Nederland en Bèta Challenge  
Consortium 

Binnen de bouwsector werken verschillende professionals samen om steeds weer nieuwe en 

innovatieve ideeën en oplossingen te bedenken en uit te werken voor vraagstukken in de bouw. 

Van onderzoekers en ontwerpers, tot aannemers, adviseurs, proces-ondersteuners, gebruikers, 

beleidsmakers, etc. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid werken samen aan 

zaken die ons en de toekomstige generaties allemaal aangaan: een toekomstbestendige 

infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden en de 

integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw. Nederland is immers nog lang niet af, dus hoe 

kunnen we daar slimmer aan voortbouwen?  

 

In dat kader is Bouwend Nederland op zoek 
naar jongeren die innovatieve bouwideeën hebben! 

 
 

2] Opbouw van de wedstrijd 
2a ieder jaar een opdracht  

In samenwerking met Bouwend Nederland als overkoepelende opdrachtgever ontwikkelen we ieder 

jaar een nieuwe opdracht voor deze innovatiewedstrijd. De opdracht omvat een realistisch vraagstuk 

of probleem uit de sector en past binnen een van de roadmaps uit de bouwagenda. Ieder jaar staat 

een ander thema centraal. De opdracht voldoet aan de eisen van een BCP- opdracht. De opdracht kan 

dan ook als ‘reguliere’ projectopdracht in de jaarplanning worden opgenomen. Leerlingen werken in 

groepen van 3 of 4 leerlingen aan een oplossing voor het vraagstuk van de opdrachtgever. 

Voor meer informatie over de bouwagenda zie: www.debouwagenda.com 

 

De wedstrijdopdracht kan op scholen worden uitgevoerd in de periode november – februari, 

Doorgaans worden de schoolcompetities met een schoolfinale in februari (of uiterlijk begin maart) 

afgerond.  

 

2b de opdrachtgever en regionale bedrijven 

De opdrachtgever is Bouwend Nederland. Omdat we het belangrijk vinden dat er daarnaast een 

regionaal bedrijf uit de sector betrokken is bij (de uitvoering van) de opdracht kan Bouwend Nederland 

http://www.debouwagenda.com/
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deelnemende scholen in contact brengen met bedrijven uit de regio die verbonden zijn aan de 

brancheorganisatie.  

Deze worden actief betrokken in de uitvoering door het koppelen van een bedrijfsbezoek en daarnaast 

bijvoorbeeld te fungeren als (tussentijdse) vraagbaak, door een gastles te verzorgen, et cetera. Heeft 

de school zelf al een warm contact in deze sector met affiniteit met het thema dan is dat uiteraard 

prima.  Op het aanmeldformulier kunnen scholen aangeven of zij hulp nodig hebben hierbij.  

Het regionale bedrijf kan mogelijk ook een rol spelen tijdens de finale van de schoolcompetitie (jurylid 

en medebeoordelaar).  Dit regionale bedrijf is natuurlijk ook van harte welkom op de landelijke 

finaledag op 13 april 2023. 

 

2c de wedstrijd op school; schoolcompetitie  

Na het uitreiken van de wedstrijdopdracht gaan de teams op hun eigen school aan de slag met de 

uitvoering. De eerste eindronde vindt plaats op de eigen school, waar de deelnemers aan 

medeleerlingen en docenten (en betrokken regionaal bouwbedrijf) hun ideeën en oplossingen 

presenteren. Elke school benoemt daarna één team als schoolwinnaar en stuurt de uitwerking van de 

opdracht in om kans te maken op een plek in de landelijke finale op 13 april 2023.  

2d landelijke finale  

Tijdens de finale op 13 april 2023 gaan de winnende teams onder begeleiding van hun docent hun 

oplossing c.q. idee presenteren aan een landelijke jury bestaande uit experts uit de bouw, uit het 

onderwijs, het BCP Consortium en aan de andere finale teams. Ze motiveren daarbij waarom juist hun 

uitwerking de ultieme winnaar moet zijn. 

 

De winnende teams van de schoolcompetitie hebben tot hun inzenddatum voor de finale nog de 

mogelijkheid hun oplossing en presentatie nog verder uit te werken en te finetunen. Bijvoorbeeld door 

het maken van een prototype, maquette of filmpje dat ze kunnen presenteren op de finaledag. De 

docent en eventueel het regionale bedrijf kan hierbij helpen.  

 

3] Beoordeling 
Voor de beoordeling door de expert-jury zijn criteria gekozen zoals haalbaarheid in de praktijk, 

veiligheid, duurzaamheid, toepassing van innovatieve technologieën, gebruiksgemak en het beperken 

van kosten wordt meegewogen. Ook wordt gekeken naar het proces van aanpak van het team (hoe 

zijn ze te werk gegaan, planning, taakverdeling, et cetera). 

 

4] Locatie en programma 
De landelijke finale van de innovatiewedstrijd vindt plaats op 13 april 2023 in het midden van het land. 

Tijdens de finaledag wordt een gevarieerd programma aangeboden voor leerlingen met bijvoorbeeld 

een interessante gast, workshops of andere activiteiten. Ook kunnen teams hun eigen presentatie 

showen aan de andere aanwezige finalisten. Nadere informatie hierover volgt in de loop naar de 

finaledag. 

 

5] Prijs voor het winnende team 
Bouwend Nederland stelt voor het winnende team een mooie innovatieprijs beschikbaar in de vorm 

van een cheque.  
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6] Planning en organisatie  
November – februari: uitvoering opdracht in schoolcompetitie 

- De innovatiewedstrijd wordt bij voorkeur uitgevoerd in de 2e projectperiode van een cursusjaar 

dat wil zeggen vanaf de periode na de herfstvakantie (begin november – eind februari). 

- Actie school na de herfstvakantie: docent maakt de opdracht bekend en verstrekt deze aan de 

leerlingen. 

 

Februari: finale schoolcompetitie 

- Na afronding van de opdrachten worden eind februari de finales van de schoolcompetities 

uitgevoerd en afgerond. Organisatie door eigen BCP / T&T team. 

- Actie school na afronding finale: docent geeft winnende schoolteam door via bcp@pesant.nl  

 

Maart: hoe en wanneer inzenden uitwerking van het finaleteam 

- Het winnende team heeft tot medio maart de tijd om met behulp van de begeleidend docent (en 

evt. opdrachtgever) hun uitwerking of eindproduct te finetunen voor de finale.  

- De inzending dient uiterlijk 21 maart ingeleverd te worden door de begeleidend docent. 

- Het Bèta Challenge Programmabureau stuurt begin maart een uitnodiging per e-mail aan de 

begeleidend docent om in te sturen met alle bijhorende nodige documenten: 

o de teamgegevens (namen van de winnende teamleden, docent / 
begeleider(s)) 

o toestemmingsformulier foto- & beeldmateriaal i.v.m. AVG  
o de uitwerking / eindproduct, deze bevat de uitwerking van de opdracht 

met: 
- Een korte toelichting op het uiteindelijke idee c.q. oplossing en het proces (aanpak, 

werkwijze) 

- een PowerPoint, Prezi en foto’s / beeldmateriaal van ontwerp(en), maquettes, prototypen 

etc. die de uitwerking ondersteunen. 

 

13 april 2023: landelijke finale! 

- Bouwend Nederland stelt een (centrale) locatie voor de landelijke finale beschikbaar.  

- Tijdens de finaledag wordt voor drankjes en lunch gezorgd. 

- Houd er rekening mee dat de finale inclusief reistijd een dag in beslag kan nemen. (Het 

programma volgt t.z.t.)  

- Betrokken regionale bedrijven kunnen worden uitgenodigd. 

- In samenwerking met Bouwend Nederland wordt een landelijke jury samengesteld. 

- Actie school: docent regelt begeleiding van en vervoer van en naar Maarssen voor finaleteam 

 
 

  

mailto:bcp@pesant.nl
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B) DE WEDSTRIJD OPDRACHT 
 

 

 

 
 

 

 

1] Situatie 
 
1a PlasticRoad 
PlasticRoad is een nieuwe ontwikkeling in de wegenbouw: het zijn prefab en modulaire wegdelen 
waarmee je snel wegen aan kunt leggen. Door de holle constructie wordt water snel afgevoerd en 
verwerk je kabels en leidingen makkelijk in de weg.  
De wegdelen van PlasticRoad hebben geïntegreerd hemelwaterafvoer nu als belangrijkste feature. 
Maar ze maken ook plug and play mogelijk: je kunt andere elektronische of mechanische 
onderdelen op de wegdelen aansluiten. Daardoor biedt het ontwerp ruimte om naar wens van 
opdrachtgevers allerlei functionaliteiten toe te voegen aan de weg. 
 
1b Duurzaam en circulair 
De wegdelen worden bovendien gemaakt van gerecyclede kunststof. Dat maakt PlasticRoad een 
duurzame oplossing voor problemen die klimaatverandering tot gevolg hebben.  

 
 

 

SCHOOL:   _________________________________________________________ 

VAK:   _________________________________________________________ 

LEERJAAR: _________________________________________________________ 

PERIODE:  _________________________________________________________ 



 

 
Totaal Informatiepakket Innovatiewedstrijd  

Bouwend Nederland & Bèta Challenge 2023 – pagina 7/19 

 

 

1c Nieuwe mogelijkheden  
Er liggen al fietspaden en voetpaden die met PlasticRoad zijn gemaakt, in o.a. Zwolle en de Efteling, 
en zelfs in Mexico. De projecten en toepassingen tot nu toe met PlasticRoad zijn al indrukwekkend, 
maar de mogelijkheden van het materiaal zijn nog lang niet uitgeput. De PlasticRoad wegdelen zijn 
bijvoorbeeld geschikt voor voetpaden, fietspaden, parkeerterreinen, trottoirs, platforms, 
schoolpleinen, speel- en sportvelden. 
Door slim led’s, SMART-sensoren, inductieladers en andere onderdelen op de wegdelen aan te 
sluiten kun je straks wegen, paden, pleinen of velden aanleggen (creëren) die tot voor kort 
ondenkbaar waren!  

 
 

 
 
 
2] Het beroep en waar je werkt  
 
Je staat in de schoenen van een middenkaderfunctionaris smart building (mbo-niveau 4). Je bent 
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van innovatieve bouwprojecten. Je verzamelt 
informatie voor het project en kiest materialen, systemen en installaties. Je bent iemand die het 
overzicht behoudt, kunt goed organiseren en maakt bewuste keuzes.  

 
3] De opdracht 
 
Werk een prototype uit van een nieuwe toepassing van de PlasticRoad die het bedrijf als selling 
feature aan zijn portfolio kan toevoegen. 
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4] Programma van eisen 
 
De nieuwe toepassing: 
• vind je nog niet terug in al gerealiseerde projecten van PlasticRoad, 
• is uit te voeren zonder dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn, 
• levert een groot voordeel op (bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid, voor het  

milieu, voor de leefbaarheid), 
• past naadloos in de al bestaande openbare ruimte, 
• heeft een goede verhouding tussen kosten en doelmatigheid (is kosteneffectief). 
 

 
 
 
 

5] Uitwerking van de opdracht in fasen 
 
5a Fase 1 - Oriënteren  
- Maak met informatie uit de online brochure Plastic Road een schaalmodel van een aantal 

elementen van de PlasticRoad, waarmee je gedurende de opdracht kunt experimenteren en 
ideeën kunt uitproberen. 

- Verzamel in een ontwerpmatrix ten minste zes ideeën voor plug and play toepassingen voor 
de PlasticRoad en scoor ze daarin op haalbaarheid en verkoopbaarheid. 

 
 
 

 

 
 

GO, NO-GO → reflectiemoment 

https://kws.foleon.com/plasticroad/plasticroad-algemene-brochure-2021/de-nieuwe-generatie-duurzame-infrastructuur/
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5b. Fase 2 - Voorbereiden 
- Maak door te werken met prutsmodellen een checklist met de belangrijkste aandachtspunten 

voor het ontwerp van het meest veelbelovende idee. 
- Werk het voorlopige ontwerp uit in een gedetailleerde werktekening aan de hand waarvan je 

straks een prototype op schaal kunt maken. 

 

 
 
 

5c. Fase  3 - Uitvoeren 
- Bouw een werkend prototype van de nieuwe toepassing van de PlasticRoad rekening houdend 

met het programma van eisen.  
 
 
 

 
5d. Fase 4 - Opleveren 
 

Draag door middel van een sales pitch de nieuwe toepassing over aan de opdrachtgever. In de 

pitch speelt je prototype een sleutelrol.  

 

 

 
  

GO, NO-GO → reflectiemoment 

GO, NO-GO → reflectiemoment 
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C) DOCENTENHANDREIKING 
 

Bouw een weg alsof het Lego is. 
Duurzaam en circulair bouwen met PlasticRoad. 

Toelichting bij de deelopdrachten. 

“Daag de leerlingen uit om deelproducten waar mogelijk fysiek uit te werken. 
Dat maakt leerlingen actief en helpt in het gesprek over het deelproduct.” 

 
1. Fase 1 Oriënteren 
In de oriënterende fase van de opdracht komt de leerling, in samenwerking met anderen, op 
systematische wijze tot een helder beeld van het probleem. Competenties waarop de leerling in 
deze fase wordt bevraagd zijn: 
- samenwerken en overleggen, 
- onderzoeken, 
- plannen en organiseren. 

 

Na deze fase zouden leerlingen een goed idee moeten hebben van het modulaire ontwerp van de 

PlasticRoad en van nieuwe mogelijkheden die met het systeem gerealiseerd zouden kunnen 

worden. 

Bij het reflectiemoment controleer je of de leerling een helder beeld van de opdracht heeft. 
Voorbeelden van vragen die je hierbij kan stellen: 
 

- wat voor verrassende eigenschappen van de PlasticRoad heb je ontdekt bij het maken van het 

schaalmodel? Waarom was dat verrassend voor je? 

- zit er iets tussen je ideeën waarvan je het jammer vindt dat het niet betaalbaar blijkt? 

- wat heb je gedaan om de haalbaarheid van je ideeën in te schatten? 
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"Maak met informatie uit de online brochure Plastic Road een schaalmodel van een aantal 

elementen van de PlasticRoad, waarmee je gedurende de opdracht kan experimenteren en  

ideeën kunt uitproberen." 
 

Het youtube-filmpje van PlasticRoad in de online brochure is wellicht ook mooi om de opdracht 

mee te introduceren / in te leiden aan de start. Daarna laat je ze bijvoorbeeld aan de hand van 

enkele concrete vragen die ze moeten beantwoorden over PlasticRoad / het product grasduinen op 

de website en door de brochure. Dit korte filmpje kan ook behulpzaam zijn: 

https://www.youtube.com/watch?v=bK5HLnTOeak 
 

Het schaalmodel is bedoeld om langs een creatieve weg een goed idee te krijgen van het modulaire 

ontwerp van de PlasticRoad. Het is een oriënterende opdracht; dat bepaalt bijvoorbeeld ook de 

eisen aan de afwerking. Bij het schaalmodel moeten leerlingen ook denken aan het inzetten van 

materialen die passen bij een snel te realiseren model, dat stevig genoeg is om er later mee te 

experimenteren.  

Bij de ontwerpmatrix gaat het er vooral om dat de leerlingen brainstormen over mogelijke 

toepassingen en de bedachte ideeën ordenen. Bij de brainstorm moeten ze goed kijken naar hoe de 

modules van de PlasticRoad in elkaar zitten en welke mogelijkheden die bieden. 
 

Met betrekking tot de haalbaarheid kun je denken aan vragen als: 

- is dit te produceren?  

- kunnen we hier een prototype van maken?  
 

En met betrekking tot de verkoopbaarheid kun je denken aan vragen als: 

- wie zit op deze toepassing te wachten?  

- bestaat het probleem dat we hiermee oplossen?  
 

Dit zijn de criteria om de ideeën te scoren. Hoewel de term ontwerpmatrix een specifieke vorm 

suggereert, kunnen de leerlingen hier met iedere ordening komen waarin ze hun ideeën en de 

scores op de twee criteria overzichtelijk weergeven. 

 

Plug and play : de ideeën moeten gaan over wat voor soort onderdelen je op de wegdelen aan kan 

sluiten en welke functie(s) je ermee aan de weg (pad, plein, veld, etc.) toevoegt.  

Het bedenken van ideeën kan langs twee kanten plaatsvinden: leerlingen verzinnen functies en 

zoeken op welke onderdelen daarvoor nodig zijn, of ze zoeken allerlei beschikbare onderdelen bij 

elkaar en kijken of met (een combinatie van) deze onderdelen bepaalde functies te bedenken zijn. 

In het creatieve proces is het schaalmodel belangrijk voor het stimuleren van het 

voorstellingsvermogen. 

- Bij het maken van het schaalmodel moeten leerlingen materialen kiezen. Help ze daarbij door ze 

te laten nadenken over het doel van het schaalmodel: moet het er gelikt uitzien? Moet je het 

model straks nog kunnen aanpassen? Wat ga je straks met het model doen? Hoe gedetailleerd 

moet het model zijn? 

- Leerlingen moeten een schaal bepalen waarop ze het schaalmodel gaan maken. Daarbij kun je 

de leerlingen stimuleren na te denken over de consequenties van een bepaalde schaal, want 

keuzes maken betekent beredenerend afwegen. Hoe groot wordt het schaalmodel dan? 

Hoeveel materiaal heb je dan nodig? Wordt het model niet te klein of te groot om er later mee 

te experimenteren? Wat betekent zo’n schaal voor de tijd dat je bezig bent om het model te 

maken?   

https://kws.foleon.com/plasticroad/plasticroad-algemene-brochure-2021/de-nieuwe-generatie-duurzame-infrastructuur/
https://www.youtube.com/watch?v=bK5HLnTOeak
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2. Fase 2 Voorbereiden 
In de voorbereidende fase maakt de leerling zich relevante kennis en vaardigheden eigen die nodig 
zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Competenties waarop de leerling in deze fase wordt 
bevraagd zijn: 
- formuleren en rapporteren, 

- onderzoeken, 

- leren. 

 

Na deze fase hebben leerlingen goed nagedacht over de uitvoering van het ontwerp en hebben ze 

een werktekening waarmee ze straks concreet aan de slag kunnen. 

Bij het reflectiemoment controleer je of de leerling zich voldoende kennis en vaardigheden heeft 
eigen gemaakt om de opdracht uit te voeren. Voorbeelden van vragen die je hierbij kan stellen: 
 
- kun je, wanneer je naar je ontwerp kijkt, onderdelen aanwijzen waar nog wel wat haken en 

ogen aan zitten als je dit in de praktijk werkelijk wil realiseren? 

- welk probleem gaat jullie toepassing oplossen?  

- noem eens een aandachtspunt van je ontwerp dat echt een verrassing voor je was. Hoe zijn 

jullie daarachter gekomen? 

- kun je op je werktekening aanwijzen hoe je rekening hebt gehouden met de punten uit je 

checklist? 
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"Maak door te werken met prutsmodellen een checklist met de belangrijkste  
aandachtspunten voor het ontwerp van het meest veelbelovende idee." 

 
- De leerlingen maken eerst een keuze uit hun ontwerpmatrix. Dat idee werken ze uit door met 

'trial and error' praktische oplossingen uit te proberen op prutsmodellen, waarbij ze opnieuw 

hun schaalmodel kunnen inzetten. Hun bevindingen komen in de checklist terecht: wat werkt 

wel en wat werkt niet, rekening houdend met het programma van eisen. 

 

"Werk het voorlopige ontwerp uit in een gedetailleerde werktekening aan de hand 

waarvan je straks een prototype op schaal kunt maken." 

 

- Voor het maken van de werktekening moeten de leerlingen niet alleen hun idee, maar ook de 

aandachtspunten uit hun checklist uitwerken in een concreet ontwerp. 

- De werktekening moet voldoende informatie bevatten om het prototype te kunnen maken. Die 

informatie bevat niet alleen de afmetingen, maar vertelt ook iets over de materialen, 

verbindingen en andere onderdelen (als ze nodig zijn, zoals led’s, weerstanden, sensoren, etc.). 

- Interactie met de omgeving of geprogrammeerd gedrag van elektronische componenten 

kunnen leerlingen realiseren met Arduino of MicroBit. 

 

3. Fase 3 Uitvoeren 
In de uitvoerende fase voert de leerling de opdracht in samenwerking met anderen systematisch uit 
volgens de aangegeven specificaties. Competenties waarop de leerling in deze fase wordt bevraagd 
zijn: 
- beslissen en activiteiten initiëren, 

- vakdeskundigheid toepassen, 

- op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten. 

 

Na deze fase beschikken de leerlingen over een presentabel prototype van hun idee. 
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Bij het reflectiemoment controleer je of de leerling de opdracht daadwerkelijk volgens de 
specificaties heeft uitgevoerd. Voorbeelden van vragen die je hierbij kan stellen: 
- welk onderdeel van het programma van eisen komt volgens jullie het best uit de verf in jullie 

prototype?  

- en van welk onderdeel vond je het 't lastigste om er rekening mee te houden? 

- waarin verschillen de materialen die je in het prototype hebt gebruikt met de materialen 

waarin het ontwerp werkelijk uitgevoerd zou worden?  

 

4. Fase 4 Opleveren 
Bij het opleveren draagt de leerling het eindresultaat volgens specificaties over aan de 
opdrachtgever, zodat deze in staat is het te beheren of te gebruiken. Competenties waarop de 
leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 
- kwaliteit leveren, 

- materialen en middelen inzetten, 

- presenteren, 

- ethisch en integer handelen. 

 

"Draag door middel van een sales pitch de nieuwe toepassing over aan de  

opdrachtgever. In de pitch speelt je prototype een sleutelrol." 

 

- Een salespitch is een kort verhaal waarin de highlights van het ontwerp toegelicht worden op 

een positieve manier. Het gaat dus niet om een presentatie waarin het ontwerpproces 

doorgenomen wordt. Het moet to the point  en beknopt zijn. Daarvoor moeten keuzes 

gemaakt worden: wat vertellen we wel en wat laten we liggen? 

- Het prototype speelt een sleutelrol. Dat wil de leerlingen uitnodigen om op de eerste plaats 

het concrete idee te laten zien. Een PowerPoint-presentatie kan de pitch eventueel 

ondersteunen, maar een vlot praatje rondom het prototype staat op de voorgrond.  

- Een salespitch veronderstelt ook dat er nadien wat korte vragen worden gesteld door de 

opdrachtgever. Ook daar moeten leerlingen zich op voorbereiden. De eerdere keuzes om iets 

uit het praatje weg te laten spelen hier een rol in.  
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5. Terminologie van het beroep 
De context van de opdracht creëert een rijke leeromgeving waarin de leerling kennismaakt met en 

zich kan oriënteren op beroepen in de bouwsector. De leerling vormt zich zo een realistisch beeld 

van beroepen in de bouwsector en krijgt een beginnend idee over verschillende functies. Deze 

kennismaking en oriëntatie staan ten dienste van de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de 

leerling. 

In de opdrachtformulering wordt terminologie gebruikt die bij het beroep past. Voorbeelden 

daarvan zijn: duurzaam en circulair bouwen, selling feature, plug and play, prefab, etc. Deze 

woorden mogen (moeten) uitgelegd worden, maar spreken de leerling wel als professional aan. 

Leerlingen leren zo dat bij een bepaald beroep specifieke termen horen, wat bijdraagt aan het 

realistische beroepsbeeld. Als je in de opdracht met een professional of opleiding samenwerkt, kun 

je afspreken de terminologie van het beroep terug te laten komen. 

Daarnaast komen er ook woorden voor die deelproducten beschrijven, maar niet specifiek zijn voor 

de bouwsector. Voorbeelden daarvan zijn: ontwerpmatrix, schaalmodel, checklist en prototype. 

Deze producten mogen (moeten) uitgelegd worden, zodat de leerling weet wat er van hem wordt 

verwacht. Dat kan door er, liefst verschillende, voorbeelden van te laten zien.  
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(Er wordt een wervende flyer ontwikkeld, om te verdelen onder de leerlingen, deze kun je begin vierde 

kwartaal per post verwachten.) 
 

D) INFORMATIE VOOR LEERLINGEN 
 

We dagen Bèta Challenge leerlingen uit om mee te doen door het uitvoeren van deze opdracht en de 

uitwerking c.q. oplossing in te dienen voor de wedstrijd!  

 

Voor wie? 

➢ Zit jij in mavo 3 en volg je het vak Technologie en Toepassing (T&T) binnen het Bèta Challenge 

programma (BCP)?  

➢ Wil jij met jouw team aan de slag om ideeën en oplossingen te bedenken voor de opdracht van 

Bouwend Nederland? 

  

Meld je (team) dan samen met jouw docent aan om mee te doen met de wedstrijd! 

 

Een jury bestaande uit experts uit de bouw & infra sector selecteren uit de inzendingen de meest 

innovatieve uitwerkingen en oplossingen. 

 

 
 

Prijs winnen?! 

Bouwend Nederland stelt voor het winnende team een mooie innovatieprijs (cheque) beschikbaar! 

Voorwaarden aan de opdracht / inzending: 

- de uitwerking van de opdracht moet voldoen aan het programma van eisen zoals in de opdracht 

Bèta Challenge gesteld; 

- de uitwerking of oplossing moet innovatief zijn en iets nieuws toevoegen aan de bouwsector (het 

moet de bouw een stapje verder brengen); 

- een regionaal (bouw)bedrijf is actief betrokken bij (de uitvoering van) de opdracht en kan worden 

uitgenodigd voor de schoolcompetitie en de finaledag.  
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Intussen wensen wij je veel succes! 
Team Beta Challenge Programmabureau 
 
E-mail bcp@pesant.nl   
Telefoonnummer 0850 703 422 

 

 

Meedoen aan deze wedstrijd betekent je 
leerlingen een fantastische ervaring gunnen; en 

dat is belangrijker dan winnen! 
 

Natuurlijk is het leuk als jullie team wint, maar laat het niet de belangrijkste drijfveer 
zijn. Het meedoen is het meest belangrijk; naast het op een leerzame en leuke manier 
kennis maken met de praktijk. Dát zijn de hoofddoelen van de opdracht. En loop je 
ergens tegenaan tijdens het uitvoeren, denk niet dat je de enige bent. Voor de een is de 
ene opdracht makkelijk uit te voeren en een andere weer wat moeizamer. Weet dan 
dat wij er zijn om je er door heen te loodsen. Aarzel niet om contact met ons op te 
nemen. Of stel je vragen, samen met docenten van andere scholen, tijdens het online 
vragenuurtje. 

mailto:bcp@pesant.nl
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E) FAQ - Veelgestelde vragen 
 

1. Wat is de deadline voor het inzenden van onze wedstrijdopdracht? 

De deadline voor inzenden van de opdracht is 21 maart 2023. De uitnodiging om in te zenden wordt 

tijdig gemaild. De begeleidend docent is  verantwoordelijk voor inzenden.  
 

2. Moet ik de uitkomsten van onze schoolcompetitie ook met jullie delen? 

Voor deelname aan de finaledag hebben we in elk geval de gegevens van het winnende team nodig. 

We vinden het uiteraard hartstikken leuk om te horen / lezen hoe de afsluiting van de 

schoolcompetitie verlopen is. We kunnen hier dan ook een artikel aan wijden op onze social media 

kanalen. 
 

3. Wat als ik tussentijds vragen heb over de (uitvoering van de) opdracht? 

Als je tussentijds vragen hebt over de inhoud of uitvoering van de opdracht, de finaledag of anderszins, 

mail dan naar bcp@pesant.nl. Afhankelijk van de vraag brengen we je in contact met de persoon die je 

verder kan helpen. Ook kun je deelnemen aan de tussentijdse online vragenuurtjes. Hiervoor ontvang 

je t.z.t. een uitnodiging per mail. 
 

4. Wat als ik tussentijds vastloop met de opdracht? 

Op verzoek van de scholen die eerder hebben deelgenomen plannen we in november en januari een 

vragenuurtje in voor de begeleidende docenten van de deelnemende scholen. Doel van dit 

vragenuurtje is om je zo goed mogelijk (op weg) te helpen bij de uitvoering van de opdracht, en samen 

met andere docenten uit te wisselen over de aanpak. En ook hier geldt: heb je eerder vragen of hulp 

nodig, mail dan naar bcp@pesant.nl. 
 

5. Kan ik hulp krijgen bij het vinden van een opdrachtgever? 

Mocht je (nog) geen regionale opdrachtgever kunnen vinden meldt dit dan tijdig (bij voorkeur in 

september) zodat Bouwend Nederland en Bèta Challenge met je mee kunnen zoeken. 
 

6. Wat als mijn opdrachtgever afhaakt? 

In dat geval kun je de opdracht nog steeds uitvoeren, mits je dit tijdig meldt via bcp@pesant.nl. Samen 

met Bouwend Nederland zoeken we dan in elk geval naar een contactpersoon binnen de bouwsector 

waar specifieke vragen gesteld kunnen worden.  
 

7. Wanneer moet de opdracht uiterlijk afgerond zijn? 

Bij voorkeur rond je de opdracht met de leerlingen eind februari / begin maart af, zodat het winnende 

team nog wat tijd heeft om de punten op de ‘i’ te zetten voor de finale, en de inzending tijdig (uiterlijk 

21 maart) kan worden toegestuurd. 
 

8. Kan ik de school na aanmelden nog afmelden voor de wedstrijd? 

In de organisatie van deze landelijke wedstrijd en de finaledag rekenen we op de deelname en komst 

van jouw schoolteam. Ook de collega-scholen en samenwerkingspartner Bouwend Nederland rekenen 

op jouw komst. Het is niet altijd mogelijk faciliteiten e.d. te cancelen. Er kunnen altijd omstandigheden 

optreden die het onmogelijk maken deel te nemen aan de finaledag ondanks dat je hebt aangemeld. 

We hebben daar alle begrip voor en proberen hierin zo flexibel mogelijk te zijn. Dus mocht je 

onverhoopt niet meer kunnen deelnemen dan willen we dat uiterlijk 31 januari 2023 weten. 
 

Heb je een andere vraag of zijn geven de antwoorden niet voldoende duidelijkheid? Mail dan naar: 

bcp@pesant.nl  

mailto:bcp@pesant.nl
mailto:bcp@pesant.nl
mailto:bcp@pesant.nl
mailto:bcp@pesant.nl
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F) CONTACTGEGEVENS 
 

Vragen, opmerkingen, meedenken en – doen?  
 

Aarzel niet contact met ons op te nemen 

 

E-mail bcp@pesant.nl  

Telefoonnummer 0850 703 422 

 
 
 
Programmaondersteuning van Bèta Challenge is ondergebracht bij Pesant  
 

 
Alle afbeeldingen in dit informatiepakket zijn met toestemming van PlasticRoad opgenomen. 
 
 

mailto:bcp@pesant.nl?subject=Ik%20heb%20de%20volgende%20vraag%20over%20de%20Innovatiewedstrijd%20BN_BCP
https://www.pesant.nl/

