
 

LEERLINGEN LYCEUM OLV VLAANDEREN WINNEN MICROSOFT-HACKATHON 

HACK FOR HEALTH 

Van 22 tot 24 september vond in het Gentse ICC de hackathon Hack for Health plaats, rond het thema ouderenzorg. 

Multidisciplinaire teams (zorgspecialisten, programmeurs, businessmensen…) moesten ICT-oplossingen 

ontwikkelen die het dagelijkse leven van ouderen moeten verbeteren. Op uitnodiging van Microsoft Innovation 

Center Vlaanderen vaardigde School 21.0 (een onderwijsinnovatieproject van Scholengroep RHIZO) een uitgebreide 

delegatie af, die bestond uit leerlingen, studenten en enkele leerkrachten. 

Op de eerste dag werd er gebrainstormd over mogelijke uitdagingen. Aan die activiteit namen zowel studenten 

geriatrie van RHIZO School voor verpleegkunde als zesdejaars met een sterk wiskundig profiel van RHIZO Lyceum 

OLV Vlaanderen deel. 

Op woensdag en donderdag was het dan tijd voor de echte hackathon. Er werden groepjes gevormd, en elk team 

moest in dertig uren tijd, met de hulp van enkele coaches uit diverse sectoren, een ICT-toepassing ontwikkelen, een 

businessplan opstellen en zijn idee voorstellen aan een jury van professionelen uit de sector en durfkapitalisten. 

Maurits Descamps, Nathalie Saikali, Benjamin 

Vermunicht en leerkracht Joos Van Cauwenberghe 

ontwierpen YO Tickets, een sociaal platform dat 

mensen van alle leeftijden moet samenbrengen op 

culturele evenementen. Met een warm, origineel 

en goed uitgewerkt plan – er is al concrete interesse 

van enkele Gentse cultuurhuizen – en een sterke 

pitch wist het team de jury te overtuigen. Als enige 

leerlingenploeg versloeg YO Tickets drie andere (en 

meer ervaren) teams. Hun prijs kregen de 

leerlingen uit handen van Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. 

Op dinsdag 29 september om 16.00 uur blikken alle RHIZO-deelnemers aan Hack for Health terug op hun 

hackathonavontuur tijdens een bijeenkomst op het Lyceum OLV Vlaanderen (Beverlaai 75, 8500 Kortrijk). 

Uiteraard zullen de leerlingen van YO Tickets hun winnende toepassing voorstellen en hun toekomstplannen voor 

het project toelichten, en zijn ze bereid om vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom op deze 

bijeenkomst! 

Meer info: 

 Tim Vuylsteke, beleidsmedewerker Lyceum OLV Vlaanderen / coördinator School 21.0 – 

tim.vuylsteke@rhizo.be –  0496 65 82 05 

 http://www.hackforhealth.be/ 

 http://school21.be/ 
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