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Eredivisie 
 
 

  
 
Naam teamlid:    Berthold  
Wat ga je doen?  Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de 

Nederlandse eredivisie. We gaan met elkaar op een 
actieve manier informatie opzoeken over verschillende 
clubs, onderzoeken we hoe de Nederlandse clubs aan 
geld komen en hoe ze financieel gezond blijven. En 
wat doet de huidige situatie met de clubs? 
 
We sluiten deze workshop af met een eredivisiequiz, 
waarbij we in teams gaan strijden voor de overwinning. 
Hierbij wordt je opgedane kennis getest.  

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je maakt kennis met wat er allemaal bij een betaald 
voetbalclub komt kijken. 

û Je maakt kennis met de verschillende clubs in de 
eredivisie en de historie van deze verschillende 
clubs.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten.  
Aantal deelnemers: Maximaal 15.  

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Betaald voetbal, Eredivisie, sponsors, historie, 
economie, financiën.  
 

Doelgroep en talent:  Voetballiefhebbers. 
  

Wat neem je mee? Een goed humeur! 
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E-sports FIFA21 
 

 
 

Naam teamlid:   Jelle en Berthold 
Wat ga je doen?  Tijdens deze workshop ga je leren wat je allemaal 

kunst doen en bereiken met FIFA 21. Er zal gekeken 
worden naar de officiële E-divisie van de Nederlandse 
profclubs en hoe je daar een baan mee kunt krijgen 
(wat moet je daarvoor kunnen en investeren?). Ook 
willen we je meegeven wat FIFA en gaming met je 
emoties kunnen doen, ben je in staat de rust te 
bewaren?! Daarnaast willen we jullie een FIFA-toernooi 
laten organiseren en samen bekijken wat er allemaal 
bij komt kijken om dat goed in te plannen. In het 
tweede blok gaan we het toernooi spelen. 

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

û Aan het einde van deze workshop weten jullie 
wat je allemaal kunt bereiken met FIFA (EA). 

û Je leert wat het organiseren van een FIFA-
toernooi inhoudt.  

Duur van de workshop  4 blokken van 100 minuten.  
Aantal deelnemers: Maximaal 15.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden 

EA sport, E.A gamers, emoties, organiseren, 
competitie. 

Doelgroep en talent:  Alle leerlingen.  
Wat neem je mee? PS4, Xbox en FIFA 21. 
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StudietijdXXL 
  

 
 
Naam teamlid:    Verschillende teamleden  
Wat ga je doen?  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

Heb je het gevoel dat je nog niet helemaal klaar bent 
voor de toetsweek die na de kerstvakantie start? En 
kun je daar wel een beetje ondersteuning bij 
gebruiken? 
 
We bieden jou de mogelijkheid om tijdens 
studietijdXXL in alle rust en stilte en onder begeleiding 
van een teamlid: 

û op school aan de slag te gaan met een gedegen 
voorbereiding op je toetsweek.  

û of je PWS en/of PO’s af te maken.  
û of je portfolio volgens PTO of PTA te vullen.  
û of andere klussen  op te pakken die je nog moet 

klaren volgens je PTO Of PTA.  
Duur van de workshop  1 blok – je kunt zoveel blokken kiezen als je wilt. 

  
Doelgroep en talent:  Iedereen die in alle rust in stilte aan de slag wil met 

het schoolwerk en/of zich goed wil voorbereiden op de 
aanstaande toetsweek. 
   

Wat neem je mee? Leermateriaal: boeken, schriften, een device en een 
goed gevuld etui.  
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Wifi problemen oplossen  
 

 
Naam teamlid:    Nico  
Wat ga je doen?  Je leert je wifi goed in te stellen zodat jij de maximale 

snelheid eruit haalt.  
En je krijgt en onderzoekt praktische tips over 
instellingen en problemen bij wifi.  

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

û Je ontwikkelt technische kennis over 
wifinetwerken. 

û Je weet wat je moet doen wanneer je wifi niet 
goed ingesteld staat.  

Duur van de workshop  2 x 100 minuten  
Aantal deelnemers 12 

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

ICT, netwerken, informatica, telecom, techniek. 
 

Doelgroep en talent:  Iedereen die thuis zijn wifi wil verbeteren.  
Wat neem je mee? Laptop (liefst met Windows) en een smartphone. 
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Kickboksen  

 

 
 

Naam teamlid:   In sportschool PerfectFit  
Wat ga je doen?  Je leert kickboksen  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Lekker actief bezig zijn. 
û Je leert kickboksen.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten  
Aantal deelnemers  Maximaal 16 leerlingen.   
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Sport, sportopleidingen. 
   
 

Doelgroep en talent:  Iedereen. 
  

Wat neem je mee? Een goed humeur en sportkleding. 
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Heel !mpulse Kollum bakt 
 

 
 
Naam teamlid:   Fianne, Joanne, Fleur, Famke, Klasina en Lara. Eventueel 

sluiten Meike, Femke en Annyk uit leerjaar 2 hierbij aan 
– onder begeleiding van teamleden 

Wat ga je doen?  Heel !mpulse Kollum bakt - wedstrijd in teamverband.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Leren samenwerken onder tijdsdruk 
û Leren bakken onder tijdsdruk 
û Creativiteit ontwikkelen 

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten 
Aantal deelnemers:  Maximaal 15 deelnemers. 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Consumptieve opleidingen, hotel- en horeca 
management, wedstrijd, bakken, creativiteit. 
 

Doelgroep en talent: Leerlingen !mpulse, bak vaardigheden, creativiteit, 
bakkersopleiding, patisserie .  

Wat neem je mee? Keukenschort.  
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Wiskunde raadsels olympiade  

 
Naam teamlid:   Natalja  
Wat ga je doen?  Wiskundige raadsels oplossen.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je 
leren?  

û Je leert verschillende wiskundige raadsels op 
te lossen. 

û Je leert creatief te denken met cijfers.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten  
Aantal deelnemers: Maximaal 15 leerlingen  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Wiskunde, raadsels, creatief, samenwerken, 
spellen. 

Doelgroep en talent: Iedereen die interesse in wiskunde heeft en/of 
beter in wiskunde wil worden.  

Wat neem je mee? Pen en papier.  
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Het succes van Liverpool FC ontleed 

 
Naam teamlid:   Hille  
Wat ga je doen?  We gaan onderzoeken hoe het komt dat Liverpool 

FC de afgelopen jaren zo succesvol is geworden.  
Doelen van de workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Hoe maak je een tactische analyse van een 
succesvol voetbalteam.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten  
Aantal deelnemers 16 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden 

Voetbaltrainer, sportopleiding, voetbalanalyticus 
 
 

Doelgroep en talent: Voetballiefhebbers. 
  

Wat neem je mee? Een goed humeur!  
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Hoe ga jij je diploma halen?   
 

 
 
Naam teamlid:   Otto Christiaan 
Wat ga je doen?  Helpen om een succesvolle leerling te worden 
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert plannen; 
û Je leert wat pseudoleren is en hoe je dat kunt 

voorkomen; 
û Je krijgt een aantal praktische tips met betrekking 

tot de voorbereiding op toetsweken, lessen en 
examens. 

Duur van de workshop  3 of 4 blokken (alle blokken volgen, je kunt niet midden 
in de serie instappen).  

Aantal deelnemes  Maximaal 20 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Alle profielen, alle vervolgopleidingen. 

Doelgroep en talent: Voor bovenbouwleerlingen die richting het examen 
gaan.  

Wat neem je mee? Laptop, agenda, pen, papier. 
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Hoe geef ik een goede voetbaltraining? 

 
Naam teamlid:   Hille  
Wat ga je doen?  In deze workshop krijg je uitleg over hoe je 

een leerzame training kunt geven bij je eigen 
voetbalvereniging.  

Doelen van de 
workshopserie:  

Leren training geven aan jonge voetballers.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten.  
Aantal deelnemers 16  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Sportopleiding, lerarenopleiding, 
voetbaltrainer, voetbalvereniging. 

Doelgroep en talent: Iedereen die het leuk lijkt om (in de toekomst) 
training te gaan geven.  

Wat neem je mee? Sportieve kleding en een goed humeur!  
  
 



 

 13 

 

Turnen XXL 
 

 
 
Naam teamlid:   Hille  
Wat ga je doen?  Het geven van een workshop turnen voor 

gevorderden.   
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Altijd de flik-flak en de handstandoverslag willen 
proberen? Dit is je kans! Tijdens deze workshop heb 
je de mogelijkheid dit te oefenen. 
 
Voorwaarde om mee te doen: je moet een handstand 
kunnen zonder hulp! Bij twijfel vraag Hille.  

Duur van de workshop  1 blokken van 100 minuten  
Aantal deelnemers 12  
Profiel, werkveld, 
trefwoorden 

Sportopleidingen, gymnastiekverenigingen, turnen. 
 

Doelgroep en talent: Leerlingen die plezier hebben in turnen en al een 
beetje kunnen turnen.   

Wat neem je mee? Sportkleding.  
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VakwerktijdXXL 
  

 
 
Naam teamlid:    Verschillende teamleden  
Wat ga je doen?  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

Wil je nog een keer uitleg over dat moeilijke 
onderwerp? Snap je die lastige opgave van dat ene vak 
nog niet? 
Heb je een steuntje in de rug nodig bij de 
voorbereidingen op je toets? 
Heb je vragen over de stof van een vak? 
Wil je samen met andere leerlingen en je docent de 
stof voor de toets nog een keer doornemen? 

Dat kan in de talentweekXXL tijdens vakwerktijdXXL. 
 

Duur van de workshop  We bieden 3 blokken vakwerktijd aan. 
Je kiest mimimaal 2 blokken vakwerktijd. 
  

Doelgroep en talent: Alle leerlingen van leerjaar 3, 4, 5 en 6. 
   

Wat neem je mee? De leermaterialen van het vak dat je kiest: boeken, 
schriften, een device en een goed gevuld etui.  
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Bodycombat  

 
Naam teamlid:    Irma  
Wat ga je doen?  Body combat - bij beweegcentrum Balanza  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Body Combat is een cardio-workout, waarbij je met veel 
kracht al je energie eruit gooit. Je komt helemaal los met dit 
programma. Het programma is geïnspireerd op de Oosterse 
vechtkunst en bestaat uit veel verschillende disciplines zoals 
karate, boksen, taekwondo, Tai Chi en Muay-Thai.  
Je begint de les met het leren van de verschillende 
bewegingen. Dit zorgt ervoor dat je goed bent opgewarmd. 
Tijdens de les visualiseer je je tegenstander en kan het 
gevecht beginnen. Je geeft alles wat je kan en tussen de 
rondes door even uitrusten, om er vervolgens weer vol voor 
te gaan.  
Aan het einde stretch je al je spieren en heb je er weer een 
flinke training opzitten.  
Gooi al je vechtlust eruit en werk aan je conditie en kracht, 
wat wil je nog meer?!   

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten   
Aantal deelnemers  Maximaal 16 deelnemers  
Trefwoorden Sport, cardio, workout, vechtkunst. 
Doelgroep en talent:  Deze workshop wordt twee keer aangeboden 1 x voor 

leerjaar 1 en 2 en 1 x voor alle leerjaren.  
Wat neem je mee? Sportkleding inclusief schoenen en een flinke dosis energie!  

En vergeet niet iets te drinken te nemen, je hebt het nodig! 
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Bridgen 

 
Naam teamlid:   Erik   
Wat ga je doen?  Je leert bridgen. 

  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert de spelregels van bridge. 
û Je leert het spel bridge spelen. 
û Door bridgen stimuleer jij je concentratie en je 

geheugen.  
Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten  

  
Aantal deelnemers 4 per tafel (totaal 16)  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Concentratie, geheugen, wiskunde. 
 

Doelgroep en talent: Alle leerlingen. 
   

Wat neem je mee? Een spel speelkaarten.  
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Freerunning 

 

 
Naam teamlid/leerling:   Tjesse en Matthijs onder begeleiding van Jordi  
Wat ga je doen?  Freerunning in de sporthal van Baensein. 
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?   

û Je leert om over obstakels te gaan door middel 
van verschillende tactieken & technieken. 

û Je gaat jezelf uitdagen!  

Duur van de workshop  1 blok 100 minuten.  
Aantal deelnemers: Maximaal 16 leerlingen.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Sportopleiding, avontuur, outdoor. 
 
 

Doelgroep en talent: Voor de sportieve leerling die in beweging wil komen. 
Wat neem je mee? Sportkleding voor in de gymzaal. 
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Gitaar spelen 

 
Naam teamlid/leerling:    Wytze 
Wat ga je doen?  Je leert (de grondbeginselen van) gitaar spelen.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je 
leren?  

û Je leert hoe de gitaar werkt. 
û Je leert allerlei begrippen rondom gitaar 

spelen. 
û Je leert liedjes op de gitaar spelen.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten 
  

Deelnemers 6  
Wat heb je nodig? Gitaren, plectrums,capo's, voetsteuntjes, 

papierstandaard, versterker, aux kabel voor 
versterker. 

Doelgroep (voor wie?) en 
talent: 

  Leerlingen van leerjaar 1 en 2 die graag gitaar 
leren spelen.   

Wat neem je mee? Als je een gitaar hebt, mag ‘ie mee. 
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What if a girl in the Holocaust had Instagram? 
 

 
 
Naam teamlid:    Nienke Harmsen  
Wat ga je doen?  Wat als Instagram al bestond tijdens de Holocaust en 

een van de jonge slachtoffers alles deelde met de 
buitenwereld?  
 
In deze talentworkshop ga je op zoek naar het 
antwoord op deze vraag. 

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je kunt je een mening vormen over de holocaust. 
û Je kunt je een mening vormen over het gebruik 

van social media. 
û Je kunt het debat uitleggen dat is ontstaan na 

publicatie van dit project.  
Duur van de workshop 1 blok van 100 minuten 
Deelnemers 10  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Geschiedenis, holocaust, Instagram, Social media, 
genocide, documentaire. 
 

Doelgroep en talent: Maatschappelijke betrokkenheid, geschiedenis.   
Wat neem je mee? Je eigen device.  
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FIFA skills in real life 

 
Naam teamlid/leerling   Merijn en Tjalle e onder begeleiding van Jordi 
Wat ga je doen?  Fifa skills in real life aanleren.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je techniek met de bal verbeteren. Bijv. 
Schotkracht, targets raken, 2 tegen 2, samen 
schieten.  

û Leren richten op doel.  
Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten. 
Aantal deelnemers Maximaal 20. 
Doelgroep (voor wie?) en 
talent: 

 Leerlingen uit klas 1 en 2 die interesse hebben in 
voetbal.  

Wat neem je mee?  Je mooiste voetbaloutfit natuurlijk! 
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Masterchef  
 

 
 

Naam teamlid/leerling    Stefano en Andries  
Wat ga je doen?  Leren koken: 

De deelnemers krijgen van ons een Masterchef 
minicursus. 
Tijdens de cursus leer je van ons verschillende 
kooktechnieken en bereid je zelf een heerlijke maaltijd. 

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert hoe je eten maakt uit verschillende 
culturen. 

û Je kent verschillende kooktechnieken. 
û Je kunt een gerecht bereiden uit verschillende 

landen. 
û Je leert hygiënisch werken in de keuken. 

Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten  
Minimum- en 
maximumaantal 
deelnemers:  

Minimaal 2 leerlingen 
Maximum 12 leerlingen  

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Kook opleiding, chefkok, horeca, culturen.  
 
 

Doelgroep en talent: Deze workshop is voor leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 
met een passie voor koken.   

Wat neem je mee? Bord, bestek en een leuk keukenschort!  
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Moodboards maken  

 
Naam teamlid/leerling   Marije en Carina  
Wat ga je doen?  Samen met ons ga je moodboards maken, denk hierbij 

aan een moodboard waarmee jij je kamer kunt 
opleuken.   

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert hoe je een moodboard kan maken. 
û Je leert hoe je je creatieve ideeën omzet in een 

moodboard. 

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten  
Deelnemers  Maximaal 10 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Creativiteit, kunst, hobby’s, kamer opleuken, styling, 
vormgeving 
 
 

Doelgroep en talent:  Voor de echte creatievelingen onder ons!  
Wat neem je mee?  Je device, het liefst een laptop of een tablet.  
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Spaanse Kerst 
 

 
 
Naam teamlid:   Aaltine  
Wat ga je doen?  Kennismaken met de tradities en gebruiken 

rondom kerst in Spanje. En iets met druiven.. 
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je 
leren?  

We gaan: 
û Spaanse kerstliedjes zingen. 
û Bingo spelen in het Spaans. 
û Spaanse woordjes leren die met kerst (en 

eten) te maken hebben  
Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten  
Aantal deelnemers 15 leerlingen 

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Kennis van de wereld, Spanje, Spaanse taal, 
taalopleiding. 
 

Doelgroep en talent: Leerlingen met taalgevoel, zangtalent en honger 
naar Spaanse cultuur.  

Wat neem je mee? Een goed humeur, pen en papier 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVIDAD EN ESPAÑA 
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Wiskunde Olympiade 
 

 
 
 
Naam teamlid   Erik   
Wat ga je doen?  Je wordt enthousiast gemaakt voor wiskunde. 

Je gaat oefenen met toffe wiskunde-opgaven, herhaalt 
wat je moeilijk vindt, je kunt vragen stellen en krijgt 
uitleg op onderdelen die je ingewikkeld vindt.  

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert je wiskundige vaardigheden verbeteren. 
û Je bereidt je voor op je vervolgopleiding. 
û Je bereidt je voor op de wiskunde olympiade. 
û Je oefent met verschillende wiskunde-

vaardigheden.  
Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten. 

  
Aantal deelnemers 12  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Wiskunde, Euler, Pi, Complexe getallen, wedstrijd. 
 
 

Doelgroep en talent: Alle leerlingen met gevoel voor wiskunde en/of die 
beter willen worden in wiskunde.  

Wat neem je mee? Pen, grafische rekenmachine, schrift.  
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Zeeslag 

 
 
Naam teamlid:    Veronique  
Wat ga je doen?  Je leert zeeslag te spelen op een wiskundige manier – 

voortaan versla jij iedereen in dit spel!  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert op een wiskundige manier zeeslag 
spelen. 

û Je oefent met wiskundig denken. 
û Je leert van alles over coördinaten. 

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten  
Aantal deelnemers: 16  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Zeeslag, coördinaten, assenstelsel, wiskunde, 
aardrijkskunde, rekenen. 

Doelgroep en talent:  Klas 1 en 2. 
   

Wat neem je mee? Een pen, potlood, gum en mankeerstift.  
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Koken met Cel en His 

 
Naam teamlid:    Celéne Venema en Hiske de Vries  
Wat ga je doen?  Je krijg een kookworkshop waarin we bezig gaan met 

een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

Je leert: 
û Verschillende kooktechnieken. 
û Verschillende gerechten te maken: voorgerecht, 

hoofdgerecht en nagerecht.  
û Hoe je met keukengerei om moet gaan.   

Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten. 
  

Aantal deelnemers   10 mensen (zodat we in groepjes van 2 kunnen 
werken).  

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Koksopleiding, restaurant, leren koken voor later!  
Keuken. 
 

Doelgroep en talent: Iedereen die koken zelf leuk vindt, en zich voor koken 
interesseert! 
  

Wat neem je mee? Een goed humeur en een leuk keukenshort!  
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Schaken  

 
Naam teamlid:    Erik   
Wat ga je doen?  Je leert hoe je moet schaken.   
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert de spelregels van schaken  
û (Beter) leren schaken 
û De beste schaaktechnieken en tactieken   

Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten  
Aantal deelnemers  Maximaal 6 leerlingen    
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Schaken, loper, paard, toren, tactiek, denksport. 
 
 

Doelgroep en talent: Alle leerlingen die interesse hebben in schaken.  
  

Wat neem je mee? Schaakbord en stenen, schaakboeken.  
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Fotografie  

 
Naam teamlid/leerling    Linde   
Wat ga je doen?  Cursus fotografie 

  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert goed fotograferen, 
û Je leert wat je ervoor nodig hebt om te kunnen 

fotograferen. 

Duur van de workshop  3 blokken van 100 minuten 
  

Aantal deelnemers  10 deelnemers.  
Wat heb je nodig? Fototoestel of mobiele telefoon.  

 
Doelgroep (voor wie?) en 
talent: 

Creatieve eerstejaars leerlingen.  
   

Wat neem je mee? Een telefoon met een camera en/of een fotocamera.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 

 
 

Striptekenen  

 
Naam teamlid/leerling:    Thijs  
Wat ga je doen?  Workshop striptekenen.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert wat voor soort strips er zijn. 
û Je leert hoe je een strip kan tekenen. 
û Je leert hoe je een lopend stripverhaal maakt.  

Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten  
Aantal deelnemers 6 leerlingen.   
Doelgroep (voor wie?) en 
talent: 

Creatieve leerlingen uit leerjaar 1.   
  

Wat neem je mee? Potlood en gum. 
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Koffie  

 
Naam teamlid:    Judith  
Wat ga je doen?  Je leert alles over koffie.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Aan het eind van de workshop heb je geleerd wat 
koffie is en welke de geschiedenis hierachter zit.  

û Je kent de theorie achter het zetten van een kop 
koffie.   

û Je leert hoe je thuis zonder luxe 
espressomachine toch een cappuccino of 
latte macchiato kunt maken.    

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten. 
Aantal deelnemers: Maximaal 6 leerlingen  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Barista, horeca, koffie, scheikunde. 
 
 

Doelgroep en talent: Iedereen die van koffie houdt en er meer over wil 
weten.  

Wat neem je mee? Eventueel pen en papier. 
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Dansworkshop  

  
Naam teamlid:    Anna Lynke en Soraya   
Wat ga je doen?  Wij geven een dansworkshop van 100 minuten waarin 

we jullie een leuke dans aan gaan leren.   
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Gevoel voor ritme ontwikkelen  
û Dans aanleren  
û Danstechniek leren   

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten   
Aantal deelnemers: Maximaal 15  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Dansen, muziek, Jeugd dansopleiding D-drive, 
dansopleiding.  

Doelgroep en talent: Meiden en jongens van 12 tot 15 jaar met 
doorzettingsvermogen! 
  

Wat neem je mee? Kleding waar jij je comfortabel in voelt, waar je goed in 
kan bewegen en sportschoenen.   
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Shit die je moet weten voordat je 18 bent - light 

 
                             
Naam teamlid:   Wiebe 
Wat ga je doen?  We gaan allerlei zaken bij de kop pakken die je moet 

weten voordat je op jezelf gaat wonen. 
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

Je leert o.a.: 
û je fietsband plakken; 
û studiefinanciering aanvragen; 
û een DigiD aanvragen; 
û basis auto-onderhoud; 

 
Als je dat wilt kijken we ook naar: 

û Aanmelden bij kamernet; 
û Zorgtoeslag aanvragen.  

Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten. 
Aantal deelnemers: Maximaal 15.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Onderhoud, zelfstandigheid, voor jezelf zorgen, 
voorbereid zijn op je toekomst. 

Doelgroep en talent: Iedereen die graag voor zichzelf wil leren zorgen leert 
hier de basics. 

Wat neem je mee? Een laptop en kleren die vies mogen worden. 
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Keramiek - verdieping 

 
Naam teamlid:   Marrit   
Wat ga je doen?  Tijdens deze workshop ga je aan de slag met keramiek. 

Keramiek is aardewerk dat gebakken wordt in een 
keramiekoven. Door de klei te bakken wordt het sterk en 
waterbestendig. Je kan hier dus je eigen servies maken, 
kaarsenhouders, pennenbakjes, vazen of bijvoorbeeld een 
portret van klei en nog veel meer.  
Deze workshop keramiek is anders dan de reguliere TWT 
keramiek omdat je nu een uitgebreider werk gaat maken en 
onderglazuur gaat gebruiken. Dit is een nieuwe techniek die 
niet aan de orde is gekomen in de reguliere workshop 
keramiek. Daarom is deze workshop ook heel geschikt als je 
de TWT keramiek al hebt gevolgd of aan het volgen bent. 
Ook als je nog helemaal geen ervaring hebt met keramiek 
kan je deze workshop volgen.    

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

û Aan het einde van de werkshop weet je hoe het 
keramiek proces in zijn werk gaat.  

û Aan het einde van de workshop heb je een stuk 
porselein gemaakt waar je trots op bent.   

Duur van de workshop  3 blokken aaneengesloten.  
Aantal deelnemers Maximaal 8 leerlingen.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Creatief, keramiek, porselein, pottenbakken, kunst. 
 

Doelgroep en talent: Iedereen die het leuk vindt om met klei bezig te zijn. 
Wat neem je mee? Goed gevuld etui. 
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Teaser Junior Honours College  

 
Naam ‘teamlid’  Max Leißring   
Wat ga je doen?  Je krijgt een workshop over het Junior Honours 

College. 
 
https://www.rug.nl/sciencelinx/leerlingen/jhc  

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je maakt kennis met een uitdagend programma 
dat je aan het denken zet over jezelf en de 
wereld, in een uitdagende pressure cooker.  

û Je denkt mee over dit programma, leert iets 
over jezelf en anderen en je weet beter of je 
later dit jaar misschien mee wilt doen aan het 
Junior Honours College op NHL Stenden.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten.   
Aantal deelnemers Maximaal 20 leerlingen.   
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Dit is een introductie van een programma wat NHL 
Stenden aanbiedt aan leerlingen die een uitdaging 
zoeken. 

Doelgroep en talent: Iedereen die open en nieuwsgierig is en nieuwe 
dingen durft te doen. 

Wat neem je mee? Er komt een voorbereidende opdracht die je ongeveer 
20-30 minuten kost. En je neemt je nieuwsgierigheid 
mee.  
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Improvisatietheater  

 
Naam teamlid:    Nico  
Wat ga je doen?  Korte kennismaking met improvisatietheater door 

spellen en opdrachten. Soms spannend, altijd leuk.  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je hebt kennis gemaakt met improvisatie 
theater. 

û Je hebt geleerd over grenzen heen te kijken en 
te gaan. 

û Je durft ‘gek’ te doen 
û Je hebt meer vertrouwen in jezelf gekregen. 
û Je hebt veel lol gehad. 

Duur van de workshop  2 blokken van 100 minuten  
Aantal deelnemers 16. 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Theaterdocent, acteur, presentator, en je kunt het de 
rest van je leven gebruiken in onverwachte situaties. 

Doelgroep en talent: Iedereen die zijn eigen grenzen wil opzoeken met 
betrekking tot gek doen en ‘out of the box gaan’. De 
talenten die je hier vooral mee oefent is creativiteit en 
durf. 
   

Wat neem je mee? Makkelijk zittende kleding en schoenen. 
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Organiseer de Settingweek talen 
 

 
Naam teamlid:    Hester & Eline  
Wat ga je doen?  Settingweek talen (mede-)organiseren. 

  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

Aan het einde van deze serie kun je  
û beter plannen & organiseren; 
û onderdeel zijn van een creatief proces; 
û en workshop maken en geven; 
û en ben je een echte setting expert!  

Duur van de workshop  4 blokken van 100 minuten. 
Aantal deelnemers  15.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

C&M, Media en entertainment, talen, organiseren. 
 
 

Doelgroep en talent:  Je hebt talent voor plannen & organiseren. Je bent 
pro-actief en creatief of wilt dat leren zijn. 
 
Leerlingen van alle jaren met een voorkeur voor 1e en 
2e jaars i.v.m. aanwezigheid tijdens de Settingweek. 
  

Wat neem je mee? Je eigen device.  
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Herhaling Reanimatie – Verplicht voor leerjaar 3 t/m 6 
Let op: iedereen uit klas 3 t/m 6* schrijft zich in voor één van de herhalingslessen 

reanimatie. Deze workshop is verplicht en volg je dus naast een of meerdere 
Talentworkshops.  

 
Naam teamlid:  Gernand, Wiemer, Wiebe en Hille. 
Wat ga je doen?  Je herhaalt alle stappen en vaardigheden om te kunnen 

handelen bij een hartstilstand. 
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

û Aan het einde van de herhalingscursus zijn je 
kennis en vaardigheden weer helemaal opgefrist!  

û Je kunt effectief handelen als iemand een 
hartstilstand heeft: het slachtoffer benaderen, 
borstcompressies en beademingen geven en een 
AED gebruiken. 

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten 
Aantal deelnemers 6 per groep 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleidin 

Burgerschap, eerste hulp, nodig in alle thuissituaties, 
onderweg en in alle werkvelden. 

Doelgroep en talent: Iedereen in het bezit van een reanimatiecertificaat (bijna 
iedereen uit klas 3 t/m 6). 
*NB: heb je nooit de basiscursus reanimatie gevolgd 
omdat je pas later bij ons op school bent gekomen, dan 
schrijf je je niet in. Op een later moment ga je de 
basiscursus volgen. 

Wat neem je mee? Je reanimatiecertificaat zodat de herhalingsles op de 
achterkant kan worden bijgeschreven. 
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Handletteren  

 
Naam teamlid:    Anja   
Wat ga je doen?  Handletteren is WordArt voor creatieve doe-het-

zelvers. Je ontwerpt je eigen letters, tekent ze 
eigenhandig uit – elke letter en spatie zijn dus uniek – 
en je maakt er kleine kunstwerkjes mee, waarin je ook 
allerlei tekeningen en symbolen verwerkt.  
 
In deze talentworkshop maak je een kaart of een 
poster met een kerstwenst of kerstgroet. 

Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je leert de beginnerstechnieken van het 
handletteren. 

û Je maakt een mooie kerstposter of kestkaart(en) 
met de technieken van het handletteren. 

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten  
Aantal deelnemers: 10 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Creatief, Kunst, handletteren, Kerst. 
 
 

Doelgroep en talent: Leerjaar 1 t/m 3.  
Wat neem je mee? Heb je zelf materialen voor het handletteren? Neem ze 

mee! 
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Kerstkaarten maken 

 
 
Naam teamlid  Eline & Fleur – en ander teamleden  
Wat ga je doen?  Kerstkaarten maken  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Je gaat creatief aan de slag om de mooiste 
kerstkaarten te maken voor: 
ü  de ouderen in Meckemastate; 
ü  of natuurlijk voor je eigen opa, oma,  
tante, oom, vader, moeder..  

 
Zeker in Coronatijd kunnen flink wat mensen wel wat 
gezelligs gebruiken.  

Duur van de workshop  1 blokken van 100 minuten 
  

Aantal deelnemers  Maximaal 20 leerlingen.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Creatief, Kunst, sociaal, voor een ander, DIY. 
 
 

Doelgroep en talent: Creatieve leerlingen uit alle leerjaren. 
   

Wat neem je mee? û Een goed gevuld etui en knutselmateriaal.  
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Droomportfolio 
 

 

Naam teamlid:   Martha van der Zwaag 
Wat ga je doen?   

Workshop droomportfolio maken  
Doelen van de 
workshopserie:   

û Je denkt na over wat je graag zou willen, 
kunnen en doen nu of in de toekomst. 
û Je maakt een droomportfolio.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten.  
Aantal deelnemers  15.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Algemeen, nadenken, creatief, toekomst, beroepen, 
talenten, dromen. 
 

Doelgroep en talent:  Alle leerjaren. 
   

Wat neem je mee? û Laptop (device); 
û Stiften of kleurpotloden.  
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Chemisch rekenen 
 

 
Naam teamlid:   Femke de Boer  
Wat ga je doen?  Chemisch rekenen  
Doelen van de 
workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren?  

û Na het volgen van deze workshop kun je beter 
rekenen met de mol.  

û Ook weet je hoe je de met de dichtheid moet 
rekenen. 

û  Aan het eind van de workshop weet je hoe je 
een (grote) rekenopgave moet aanpakken.  

Duur van de workshop  1 blok van 100 minuten 
  

Aantal deelnemers  Maximaal 15 deelnemers.   
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Chemie, scheikunde, wiskunde, rekenen. 
 
 

Doelgroep en talent: Bovenbouwleerlingen met scheikunde. 
   

Wat neem je mee? Binas, rekenmachine, pen.  
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Maak je eigen film met Menno 

 
Naam teamlid   Menno Boersma o.l.v. Marrit de Groot en/of Judith 

Bijlsma  
Wat ga je doen?  Je gaat een onderwerp of voorwerp in een andere 

context zetten. Je geeft een nieuwe betekenis aan een 
voorwerp of onderwerp. Dit ga je vastleggen in een 
video die je helemaal zelf maakt.  

Doelen van de workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Je leert hoe film tot stand komt, je krijgt een kijkje in 
de wereld van film.  

• Je leert wat je met film en video kunt doen.  
• Je hebt geleerd hoe je een korte video maakt. 
• Je leert in een korte tijd filmen en monteren.  

Duur van de workshop  4 blokken  
Aantal deelnemers  Maximaal 20 leerlingen.  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden 

Filmmakers, cameraman/vrouw, mediaopleidingen, 
academie voor popcultuur, creatieve studies. 

Doelgroep en talent:  Iedereen die het leuk vindt om een film te maken. 
  

Wat neem je mee? Een eigen voorwerp of onderwerp meenemen dat je 
wilt verwerken in je eigen video.  
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