
 
Voor een Pop-up school zoeken we relevante vraagstukken van bedrijven en 
organisaties. Door middel van  design thinking gaan we in een interdisciplinair 
team deze vraagstukken oplossen. Niet alleen maar denken, maar creativiteit 
met een hands-on mentaliteit. Doen-denken. Slim en simpel.  
 

Pop-up school? 
De Pop-up school is een idee van ZUYD. Deelnemers gaan samen op zoek naar slimme ideeën met 
een duurzaam karakter voor mens en samenleving.  In een korte periode van maximaal 5 dagen, 
gaan we een vraagstuk onderzoeken, analyseren, definiëren, prototypen en testen met een 
mogelijke follow-up. Deelnemers zijn een mix van studenten, docenten, experts en belang-
hebbenden, zoals jij en u. Leeftijd en ervaring zijn geen voorwaarden. Verbinding en diversiteit 
nemen een centrale plaats in. Een proces dat een andere, nieuwe kijk laat ontstaan. De Pop-up 
school wordt gestuurd door coaches en is deels bekostigd door ZUYD Hogeschool. 
 

Waarom? 
De maatschappij verandert, vraag en aanbod sluiten niet langer op elkaar aan. Dit vraagt om een 
nieuwe aanpak van innoveren voor een toekomst die bijdraagt  aan een wereld van ons allemaal.  
Samenwerkende, creatieve geesten van uiteenlopende aard en uit verschillende bronnen zijn 
hiervoor nodig. Als we willen innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons 
allemaal, hebben we mensen nodig uit uiteenlopende sectoren, die willen participeren. Ontdekken, 
experimenteren, delen en creëren. De Pop-up school biedt zo’n plek. Een informele plek op een 
atypische locatie, zonder muren of grenzen. Prikkelend en uitdagend. Daarom zoekt het team van 
de Pop-up school bedrijven en instellingen die deze  uitdaging aandurven. Een uitdaging/vraagstuk 
op maatschappelijk, sociaal, economisch of ecologisch gebied. De Pop-up school is geen olievlek 
maar een deeltjesversneller. ANDERS, SNEL EN EFFICIËNT! 
 

Interesse? 
Bel of mail. 
Jos Laugs, (06) 14 15 57 11 (KUNSTEN) jos.laugs@zuyd.nl   
Sylvia Schoenmakers, (06) 40 05 83 93 (LECTORAAT) sylvia.schoenmakers@zuyd.nl  
*  Ons idee van de Pop-up school is geselecteerd voor de nationale innovatie-award  
beroepsonderwijs eind oktober  2014. Snelle reacties zijn daarom zeer welkom.   
 
 
 
 
 
 

 

OPEN CALL 
POP-UP SCHOOL 

Think! Act! Share! And Create! 
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