
 

Radiolab Denktank 020 

OBA 100 – Jonge Stadmakers 

 

Amsterdam is een superdiverse stad waar ruim 180 nationaliteiten samen leven. Demografische 

ontwikkelingen laten zien dat op dit moment tweederde van de kinderen en jongeren tot 15 jaar in 

Amsterdam een niet witte autochtone achtergrond heeft. Dit percentage zal in de toekomst alleen 

maar groter worden. Op deze toenemende diversiteit zijn wij trots maar brengt ook de nodige 

wrijvingen met zich mee. Zo is discriminatie op basis van etnische achtergrond voelbaar en zichtbaar 

in de stad. Oók bij jongeren op school. Daarom gaan leerlingen uit het tweede leerjaar van het 

vmbo tot en met het vwo tijdens deze speciale Denktank 020 editie samen oplossingen bedenken 

tegen discriminatie in de stad. 

Radiolab Denktank 020 geeft een concrete invulling aan burgerschap in het onderwijs. Er is plek 

voor een beperkt aantal klassen uit Amsterdam. Meld je gauw aan als je mee wilt doen! 

 

Het programma 

Het Radiolab Denktank 020 programma bestaat uit 3 sessies; een kick-off bijeenkomst, een Radiolab 

Denktank 020 dag en een slotmanifestatie: 

1) Kick-off bijeenkomst 

Alle leerlingen van de deelnemende scholen maken deze ochtend kennis met elkaar en met 

het thema discriminatie op het centraal gelegen OBA Oosterdok. Dit doen we op een 

laagdrempelige, interactieve wijze in een veilige leeromgeving. De OBA werkt hiervoor 

samen met Critical Mass en hun virtuele programma VRIEND&VIJAND in de klas. Tijdens de 

kick-off bijeenkomst maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van discriminatie 

via onderzoek en dialoog.  

 

Locatie en datum Kick-off bijeenkomst 

OBA Oosterdok, woensdag 13 februari 10.00-12.30 uur 

 

2) Radiolab Denktank 020 

Tussen 28 februari en 9 mei veranderen verschillende OBA wijklocaties in de stad in een 

mobiele radiostudio. In Radiolab Denktank 020 gaan de leerlingen in denktankgroepjes 

oplossingen bedenken voor een vreedzame, inclusieve stad. Hierbij krijgen ze handvatten en 

hulp van ervaren jonge professionals die ieder op verschillende manieren werken aan een 

inclusieve stad. Aan het einde van de dag pitchen de leerlingen het idee van hun 

denktankgroep in een radio uitzending die op Salto uitgezonden wordt. 

 

 



 

Beschikbare locaties en data Radiolab Denktank 020 in de buurt van jouw school 

OBA Reigersbos, donderdag 28 februari 2019, 9.00-15.00 uur 

OBA Waterlandplein, donderdag 14 maart 2019, 9.00-15.00 uur 

OBA Javaplein, vrijdag 12 april 2019, 9.00-15.00 uur 

OBA Roelof Hartplein, donderdag 18 april, 9.00-15.00 uur 

OBA Osdorp, donderdag 9 mei, 9.00-15.00 uur 

 

3) De Slotmanifestatie: verkoop je pitch aan de stad! 

Tijdens de slotmanifestatie wordt van elke school het beste denktank-idee van de 

deelnemende klas bekend gemaakt. De winnaars zijn door de klassen zelf (anoniem) 

gekozen. De beste 5 denktankgroepjes verdedigen hun pitch op het podium van het OBA 

Theater tegenover de vakjury en de leerlingen in de zaal. Wie heeft de beste oplossing voor 

een inclusieve stad? Het belooft een feestelijke afsluiting te worden! 

 

Locatie en datum Slotmanifestatie 

OBA Oosterdok, woensdag 15 mei 2019, 10.00-12.00 uur, OBA Theater  

 

OBA 100  jaar | Gratis deelname 

De OBA bestaat 100 jaar in 2019! Dat vieren wij met de stad, bewoners, onze 

samenwerkingspartners en natuurlijk de scholen. Dit 3-delig schoolprogramma wordt daarom 

éénmalig gratis aangeboden voor vo scholen die een (gratis) OBA School 

samenwerkingsovereenkomst met de OBA hebben gesloten*.  

 

Aanmelden 

Aanmelden geschiedt via school@oba.nl. Noem in de onderwerp-regel van de email Radiolab 

Denktank 020. Geef daarbij je voorkeurslocatie en –datum aan voor de Radiolab Denktank 020 dag. 

Let op: aanmelden is geen garantie voor deelname. Uiterlijk 14 januari 2019 wordt bekend gemaakt 

welke klassen deelnemen. OBA wil er zijn voor elke Amsterdammer. Selectie gebeurt daarom op 

basis van spreiding in de stad en op onderwijsniveau. Wil je meer informatie over dit programma? 

Bel dan met 020 5230 990. 

 

Bekijk ons volledige aanbod voorgezet onderwijs op www.oba.nl/vo. 

 

* Deelname aan OBA School is kosteloos en verplicht niet tot afname van producten of diensten van 

de OBA. Elke educatieve instelling in Amsterdam of omgeving kan zich aanmelden voor OBA School 

door een e-mail te sturen naar school@oba.nl o.v.v. ‘Overeenkomst OBA School’, of te bellen met 

de afdeling Jeugd & Jongeren op 020 – 523 09 90.  
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