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BODYCOMBAT 

 
Naam workshopeigenaar Irma de Bruine 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Bodycombat  
Beweegcentrum Balanza, in de grote zaal 

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:  2 lesuren - 100 minuten 
Wanneer? 2de en 3de lesuur 

08.30-10.10 uur 
Beschikbare plekken:  16   
Trefwoorden, doelgroep en talent: Cardio, workout, vechtkunst. 
Wat neem je mee naar de workshop? Sportkleding inclusief schoenen en een flinke dosis energie. 

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



 

 
 
 
 

BASKETBALTOERNOOI 

  
 
Naam van de workshopeigenaar  Toots, Gerben & Said Hassan 
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Bastketbaltoernooi  
In de van der Bijhal 

Wat ken je en kun je aan het einde, wat ga 
je leren?   

Aan het einde van de workshop heb je alle 
basketbal regels en de lay-up geleerd. Ook 
hebben we een aantal lekker potjes gebald met 
z’n allen.  

Duur van de workshop   
  

4 lesuren – 200 minuten 

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

7de t/m 9de lesuur – 13.20 – 16.05  

Beschikbare plaatsen: 
  

20 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Sport, conditie, BSM, basketbal, ALO, CIOS. 

Doelgroep en talent: Leerlingen uit leerjaar 1 en 2.  
Wat neem je mee naar de workshop? Sportkleding en sportschoenen, een handdoek en 

een bidon met water. 



 

CROSSFIT 

 
Naam workshopeigenaar: 
Waar:  

Irma de Bruine  
Crossfit Kollum, Voorstraat 32  

Wat ga je doen?  Wil jij ook aan je kracht, conditie en lenigheid werken? 
Doe dan mee met CrossFit!! 
 
Het is een combinatie van olympisch gewichtheffen, 
oefeningen met eigen lichaamsgewicht, gymnastiek/turnen 
en atletiek. Alle bewegingen die worden gedaan tijdens 
CrossFit zijn gebaseerd op de basisbewegingen van het 
menselijk lichaam. Denk hierbij aan: tillen, duwen, springen, 
gooien, klimmen en rennen. Het beoefenen van CrossFit 
zorgt ervoor dat je je hele lichaam constant aan het 
ontwikkelen en trainen bent, zodat je zo fit mogelijk wordt. 
Door het competitie-element word je bovendien continu 
uitgedaagd om jezelf te verbeteren. 

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

Het beoefenen van CrossFit zorgt ervoor dat je je hele 
lichaam constant aan het ontwikkelen en trainen bent, zodat 
je zo fit mogelijk wordt 

Duur: 2 lesuren – 100 minuten 
Wanneer?  2de en 3de lesuur 

08.30-10.10 uur 
Beschikbare plekken:  10   
Trefwoorden, doelgroep en 
talent 

CrossFit is geschikt voor iedereen: jong of oud, topatleet of 
beginnende sporter. Het doel van deze sport is namelijk om 
je zo fit mogelijk te laten zijn, zodat je lekker in je vel 
zit.Deze workshop wordt gehouden bij Crossfit Kollum, 
Voorstraat 32 (schuin achter de Campus) 
 

Wat neem je mee? Sportkleding, een flesje water en een flinke dosis energie! 
  
 
 
 
 



 

RONDLEIDING CAMBUURSTADION 

 
Naam van de workshopeigenaar 
Waar? 

Mart Beerling & Fleur Schaap 
Cambuurstadion - Leeuwarden 

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?  
En waar wordt deze 
aangeboden? 

Je krijgt een rondleiding door het Cambuurstadion met 
mooie verhalen over de club! En wie weet wordt er wel 
getraind door het team! Je wordt om 14:35 voor het 
Cambuur stadion verwacht.  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Je gaat leren over alle mooie momenten die Cambuur heeft 
meegemaakt. En heb je altijd al willen weten hoe het 
stadion er verder uit ziet? Dan is dit je kans!   

Duur van de workshop   2 lesuren – 100 minuten – exclusief reistijd 
De workshop wordt aangeboden 
op de volgende lesuren: 

7de 8ste & 9de lesuur 
14.30 – 16.05 uur 

Beschikbare plaatsen:  14  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden: 

Voetbal, sport, cultuur 

Doelgroep en talent: We verwachten dat je op eigen gelegenheid naar het 
Cambuurstadion komt.  
Ga je met de trein? Neem dan de trein van 13:46 vanaf 
Buitenpost naar Leeuwarden. Op Leeuwarden centraal kan 
je dan bus 3 pakken. Deze vertrekt om 14:17. Hierover kan 
je ook nog even contact opnemen met Mart als er iets 
onduidelijk is! 
Alleen voor leerjaar 3, 4, 5 & 6 die van voetbal houden! 

Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Treinkaartje, buskaartje, routebeschrijving vanaf de 
bushalte naar het stadion. 

  
 
 



 

 

RITMISCHE GYMNASTIEK 
 

Naam van de 
workshopeigenaar 

Rianne de Jong  
Ilja Rozenberg (extern) 

Wat ga je doen tijdens 
de workshop?  
En waar wordt deze 
aangeboden? 

Tijdens deze workshop maak je kennis met de sport ‘Ritmische 
gymnastiek’. Dit is een combinatie van turnen, dans en acrobatische 
oefeningen. We maken hierbij gebruik van verschillende materialen, 
zoals bal, hoepel, touw, lint en knotsen. Nadat we de materialen 
hebben leren kennen en een paar danspasjes/turnelementen hebben 
geoefend, gaan we met elkaar een leuke oefening (op muziek!) in 
elkaar zetten.  
 
Wanneer het goed gaat kunnen we aan het einde van de workshop 
misschien zelfs wel een klein stukje oefening laten zien! De 
workshop wordt aangeboden in de gymzaal.  

Wat ken je en kun je 
aan het einde, wat ga 
je leren?  

Je hebt kennis gemaakt met de sport ‘Ritmische gymnastiek’. Aan het 
einde van de workshop ken je een aantal danspassen/turnelementen 
en kun je deze uitvoeren op muziek in combinatie met een 
materiaaltechniek. 

Duur van de workshop 2 lesuren – 100 minuten  
Wanneer? 4de en 5de lesuur – 10.25 – 12.05 
Beschikbare plaatsen: 14  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Sport, turnen, muziek, lenigheid, bewegen, creativiteit.   

Doelgroep en talent:  Iedereen die van sporten, muziek, turnen en/of dansen houdt (en dit 
alles met elkaar wil leren combineren binnen één sport).  

Wat neem je mee naar 
de workshop?  

Een beetje lenigheid, kracht, evenwicht en vooral veel energie! 
Daarnaast is sportkleding en een haarelastiekje wel praktisch.  

 
 
 
 
 
 



 

 

SCHAATSEN 

 
Naam workshopeigenaars: 
Waar? 

 Marrit Douma, Beitske Faber en Anja Kloosterman en Levi 
Rijpstra 
Elfstedenhal Leeuwarden 

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   

Ben je bijna net zo snel als Sven Kramer op de ijzers of 
hou je meer van een rustig rondje? Iedereen die van 
schaatsen houdt is welkom om lekker een middagje te 
schaatsen op de ijsbaan in Leeuwarden.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Aan het eind van deze workshop ben je lekker sportief 
bezig geweest op de schaats en heb je weer de nodige 
kilometers geoefend met schaatsen.  

Duur van de workshop:  De hele middag  
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren: 

6de t/m 9de lesuur – 12.30 – 16.05  

Beschikbare plaatsen:  20 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Wintersport, schaatsen, bewegen, cardio. 

Doelgroep en talent: Sportieve leerlingen die houden van schaatsen. 
Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Schaatsen en sportieve kleren. Heb je geen schaatsen dan 
kun je die in de Elfstedenhal huren. Dit moet je zelf 
betalen. 

  
Welke kosten zijn er verbonden aan 
deze workshop? 

We verwachten dat jullie op eigen gelegenheid naar de 
Elfstedenhal komen. We starten om 12.30 uur.  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

TOP-40 SPINNEN 

 
Naam workshopeigenaar: 
Locatie: 

Bea Kroeze 
Locatie: Voorstraat 32/Crossfit 

Wat ga je doen?   Spinning is een sport die alles in zich heeft: uitdaging, afwisseling, 
alles geven wat je in je hebt en de mogelijkheid om zowel op kracht 
als op conditie te trainen. Je hebt er flink wat doorzettingsvermogen 
voor nodig, je leert jezelf sportief uit te dagen en je grenzen te 
verleggen èn je verbrandt tegelijkertijd flink wat calorieën.   

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?   

Tijdens deze spinningtraining wissel je, op de maat van de huidige 
Top-40 tracks met een stevige beat, snelheden af. Van redelijk 
rustig, via sprints tot krachtig fietsen - alsof je flink bergop gaat. 
Hierbij wissel je steeds van houding: je zit, staat en jumpt op je fiets. 
Je bent zelf de eigenaar van de weerstandsknop op je fiets.  
Fietsen op de spinningfiets is supergoed voor je lichaam! 
De cardiotraining daagt je longen en je hart- en vaatstelsel uit 
en je rug-, bil- en beenspieren worden er flink sterker van.  
Flink zweten is dan ook gegarandeerd!   

Duur van de workshop: 1 lesuur – 50 minuten – inclusief omkleden, de fiets instellen en 
basistechnieken.  

De workshop wordt 
aangeboden op: 

6de lesuur – 12.20 – 13.20 / 8ste lesuur – 14.20 – 15.15 
7de lesuur – 13.20 – 14.20 / 9de lesuur – 15.15 – 16.05 

Beschikbare plaatsen: 20 per workshop – 80 totaal 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding: 

Sport, doorzettingsvermogen, conditietraining, uitdaging, grenzen 
verleggen, BSM.  

Doelgroep en talent:  Iedereen die sportief is ingesteld en een sportieve uitdaging niet uit 
de weg gaat. Ook als je nog niet eerder hebt gespind ben je van harte 
welkom.   

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Een sportoutfit, sportschoenen of fietsschoenen, een handdoek, een 
bidon gevuld met water. En als je er eentje hebt: een sporthorloge of 
hartslagmeter. 

 



 

REANIMATIE – BASISCURSUS OF EXTRA HERHALING  
 

Naam van de workshopeigenaar 
Waar? 

Gernand Stockmann 
Campus Kollum  

Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

 Je leert of herhaalt alle stappen en vaardigheden om te 
kunnen handelen bij een hartstilstand. 
Let op: op !mpulse Kollum leert elke leerling om te 
reanimeren. Deze (extra) basiscursus is bedoeld voor iedereen 
die nog niet in het bezit is van een reanimatiecertificaat en 
niet wil wachten totdat deze op een later moment 
aangeboden wordt. 
De extra herhaling is voor iedereen die al in het bezit is van 
een certificaat en het fijn vindt om een keer extra te oefenen.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

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

Duur van de workshop:   Basiscursus: 4 lesuren – 200 minuten 
Herhaling: 2 lesuren – 100 minuten  

De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren: 

Basiscursus: 2de t/m 5de lesuur - 08.30-12.05 
Herhaling: 6de  t/m 7de lesuur - 12.30-14.10 

Beschikbare plaatsen per workshop:  9 per workshop – 18 in totaal 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

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

Doelgroep en talent: Basiscursus: iedereen die nog niet eerder de basiscursus heeft 
gevolgd en niet wil wachten tot de basiscursus aangeboden 
wordt 
Extra herhaling: iedereen die al in het bezit is van een 
reanimatiecertificaat en niet wil wachten tot het volgende 
herhalingsmoment 

Wat neem je mee naar de workshop? Herhaling: je reanimatiecertificaat 
  



 

 

EREDIVISIE 

 
Naam van de workshopeigenaar 
en locatie: 

Berthold Klooster 
Campus Kollum  

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de 
Nederlandse eredivisie. We gaan met elkaar op een 
actieve manier informatie opzoeken van verschillende 
clubs, maar ook hoe de Nederlandse clubs aan geld 
komen en hoe ze financieel gezond blijven. Wat doet de 
huidige situatie met de clubs? 
We sluiten deze workshop af met een eredivisie quiz, 
waarbij we in teams gaan strijden voor de overwinning. 
Hierbij wordt de kennis van de leerlingen getest.  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Leerlingen kennis laten maken met wat er allemaal bij een 
betaald voetbalclub komt kijken. 
Leerlingen kennis laten maken met de verschillende 
ploegen in de eredivisie en de historie van de 
verschillende ploegen  

Duur van de workshop:   2 lesuren – 100 minuten – De workshop wordt 2 keer 
aangeboden. 

Wanneer? 2de t/m 3de lesuur – 08.30 – 10.10 
6de t/m 7de lesuur – 12.30 – 14.10 

Beschikbare plaatsen:  15 per workshop – 30 totaal 
Profiel, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent: 

Betaald voetbal, Eredivisie, sponsors, historie – 
voetballiefhebbers. 

 



 

DE BOUW IS WAUW! 

 
Naam van de workshopeigenaar 
Waar? 

Jorrit Dijk  
Van der Bijhal 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

We gaan de berging in de van der Bijhal voorzien van 
een nieuwe indeling met opbergkasten en 
ophangsystemen zodat de bovenstaande chaos wordt 
omgetoverd tot een efficiënt ingerichte berging. 

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

We gaan jou enthousiast maken voor techniek! Met 
een technische opdracht van een echte 
opdrachtgever; de gemeente NOF. Je leert een 
ontwerp en een tekening te maken en de opdracht 
vervolgens in de praktijk uit te voeren, waarbij je met 
hout leert werken. 

Duur van de workshop :  2 lesdagen – dinsdag en woensdag 
08.30 – 16.05 uur. 
Voor deze opdracht schrijf jij je pas in na overleg met 
je coach. 

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

8.30 tot 16.05 op dinsdag en woensdag 

Beschikbare plaatsen:  4 
Trefwoorden, doelgroep en talent: Leerlingen die graag praktisch en technisch bezig 

zijn. Maar die ook houden van het projectmatig 
werken: probleem analyseren, oplossing bedenken en 
uittekenen en presenteren. 
Techniek, bouw, houtbewerking, technologie & 
toepassing (Nieuw vak op !K vanaf 2023) en 
technische vervolgopleidingen. 

Wat neem je mee naar de workshop? Doe werkkleding aan, in elk geval niet je nieuwste 
kleren! 

  



 

 

OOSTENRIJKS GERECHT MAKEN 

 
Eigenaar workshop:   Janine Elzinga 

Campus Kollum   
Wat ga je doen?  Je gaat een typisch Oostenrijks gerecht maken – en 

lekker opeten natuurlijk! 
  

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

Je kunt aan het einde van deze workshop zelf een 
Oostenrijks gerecht maken. De voertaal tijdens deze 
workshop is natuurlijk Duits!  

Duur van de workshop:  1 lesuur van 50 minuten 
Deze workshop wordt 4 keer aangeboden 
  

Wanneer? 
 

6de lesuur – 12.30 – 13.20 
7de lesuur – 13.20 – 14.10 
8ste lesuur – 14.25 – 15.15 
9de lesuur – 15.15 – 16.05 

Deelnemers:  6 leerlingen per workshop – 24 in totaal. 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Taal, Duits, Oostenrijks, Cultuur, Geschiedenis 
 

Doelgroep en talent: Leerlingen die graag over de grens leren koken, spreken 
en lezen. 
   

Wat neem je mee? Als je er eentje hebt: een mixer en/of een grote 
koekenpan.  

  
 
 
 
 
 



 

 

TAPAS DE ESPÂNA  

                                
Naam teamlid:   Linde (2A) en Aaltine Steehouwer  
Wat ga je doen?  Wat zijn tapas en pintxos? Hoe maak je ze en welke 

zijn lekker? Op ontdekkingstocht naar kleine hapjes 
van de Spaanse keuken.  

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

Een klein beetje Spaanse cultuurgeschiedenis en 
natuurlijk heel veel lekkere tapas maken en eten.  

Duur van de workshop  2 lesuren – 100 minuten 
De workshop wordt 2 x aangeboden  

Wanneer? 6de en 7de lesuur – 12.30 – 14.140 
8st en 9de lesuur – 14.10 – 16.05 

Aantal beschikbare plaatsen 16 per workshop – 32 in totaal.  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Koken, cultuur, Spanje, Spaanse keukenwoorden, 
horeca, toerisme, lekker eten.  

Doelgroep en talent: Leerlingen met interesse voor eten uit Spaans cultuur.  
Wat neem je mee? Een goed humeur, kookschort.  
  
 
 



 

 
 

MEXICAANS KOKEN 

 
Workshopeigenaar:  Milka, Nienke en Fleur (4HVB) en Jorrit Dijk  
Wat ga je doen?  We gaan Mexicaanse overheerlijke Mexicaanse nachos 

maken. En proeven natuurlijk! 
Doelen van de workshopserie:  
Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Aan het einde van de workshop weet je hoe je op de 
Mexicaanse manier nachos maakt. 

Duur van de workshop: 2 lesuren – 100 minuten. 
De workshop wordt 2 keer aangeboden. 

De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren: 

6de en 7de lesuur – 12.30 – 14.10 
8ste en 9de lesuur – 14.25 – 16.05 

Beschikbare plaatsen:  15 – 30 totaal 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Horeca, Midden-Amerika, Mexico, nachos, koken. 

Doelgroep en talent: Mensen die houden van koken over de grens en een 
lekker hapje. 

Wat neem je mee? Een gezellige sfeer. 
  
 
 
 



 

 
 

PIZZA BAKKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Naam van de workshopeigenaar: Fardau en Margaux (klas 1B) en Irma de Bruine 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Je leert hoe je de lekkerste pizza maakt, met de juiste 
snufjes en de juiste ingrediënten. Deze workshop 
wordt bij voorkeur gehouden in de keuken van het 
zorglokaal. Eventueel is het beleggen ook mogelijk in 
een leslokaal met mogelijkheid tot afbakken in een 
oven op de campus.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Tijdens de workshop pizza bakken leggen Fardau en 
Margaux je het hele proces van pizza maken uit. Op 
vrolijke en inspirerende wijze gaan jullie samen aan 
de slag om de lekkerste pizza’s met goede 
combinaties van ingrediënten te maken.  

Duur van de workshop:   2 lesuren – 100 minuten  
inclusief beleggen, bakken en eten 

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

4de en 5de lesuur – 10.25 – 12.30 

Beschikbare plaatsen:  10  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Bakken, kok, pizzeria, Italië, horeca 

Doelgroep en talent: Voor iedereen die zin heeft om pizza te maken en te 
eten!  

Wat neem je mee naar de workshop? Lekkere trek, creativiteit en een goede smaak 
  
 



 

HISTORISCH BAKKEN – EEUWENOUDE RECPTEN  
 

Naam workshopeigenaar  
Waar? 

 Hannah Scherstra 
Campus Kollum  

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   
En waar wordt deze 
aangeboden?  

Tijdens deze workshop leer je oude klassieke bakrecepten te 
volgen en te maken. Je kunt kiezen uit een aantal klassieke, 
algemeen bekende recepten, zoals Zweedse kaneelbroodjes, 
maar ook uit eeuwenoude recepten zoals middeleeuws brood.  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?   

 Na deze workshop weet je  
- met welke ingrediënten je brood kunt bakken, wat de 

werking is van gist en op welke manier je brood moet 
kneden.  

- hoe je het basisrecept voor brood op verschillende manieren 
kunt aanvullen met ingrediënten en andere bereidingswijzen.  

-  op welke manier brood werd gegeten door de geschiedenis 
heen en op welke wijze dit werd bereid.   

Duur van de workshop:  
  

2 lesuren - 100 minuten  
Deze workshop wordt 4 keer aangeboden  

De workshop wordt 
aangeboden op de volgende 
lesuren:  

2de en 3de lesuur – 08.30 – 10.10 
4de en 5de lesuur – 10.25 – 12.05 
6de en 7de lesuur – 12.30 – 14.10 
8ste en 9de lesuur – 14.25 – 16.05  

Beschikbare plaatsen:  
  

10 per workshop - 40 in totaal. 

Trefwoorden, doelgroep en 
talent:  

 Elk profiel en werkveld. Kan vooral nuttig zijn voor het 
vakkenpakket met geschiedenis of een vervolgopleiding in de 
horeca.  



 

 

SHAKESPEARE MOVIE  

 
 
Namen  Eline en Anna  
Wat ga je doen? En waar wordt 
deze aangeboden? 

Workshop 1: (deel van) film kijken en vergelijken met 
Shakespeare play 
Workshop 2: Meerdere plots van Shakespeare plays bekijken 
en eentje kiezen 
Worksop 3: Shakespeare play moderniseren naar een 
hedendaagse film 
Workshop 4: Een scène uit de film filmen en editen  
 
De workshop wordt aangeboden in een lokaal. 
  

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

1. Recognize different features from Shakespeare plays 
2. Understand how to break down a Shakespeare play 
3. Create a modern scene inspired by a Shakespeare play 
4. Evaluatie  

Duur van de workshop: 4 lesuren – 200 minuten  
Wanneer? 2de t/m 5de lesuur – 08.30- 12.05 
Aantal plaatsen:  16 
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden 

Drama, script, reading, English, Shakespeare plays, films, 
editing, no fear Shakespeare.  
 

Doelgroep en talent: ü Engels & Drama  
ü Alle leerlingen zijn welkom 

   
Wat neem je mee naar de 
workshop? 

1. Device  
2. Pen 
3. Eventueel: app moviemaker/splice/video editor  

  
 
 



 

IMPROVISATIETHEATER 

 
Naam workshopeigenaar: 
Waar? 

Mare, Milou en Nico Prins 
Campus Kollum  

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   

Altijd al willen leren improviseren?  Wil je beter leren 
presenteren?  Wil je iets doen aan je zelfvertrouwen?  Maar 
vooral wil je heel veel lachen?  Dan kies je voor 
Improvisatie theater!   
Je gaat leuke, grappige en spannende toneeloefeningen 
doen en vooral veel lol hebben.   

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

• Je kunt beter improviseren.  
• Je kent jezelf (en medespelers) beter.   
• Je weet dat gek doen heel normaal is.   
• Je leert op jezelf en anderen te vertrouwen.   
• Je leert beter presenteren. 

Duur van de workshop:  2 lesuren -100 min 
De workshop wordt 3 keer aangeboden  

De workshop wordt aangeboden 
op de volgende lesuren: 

2de en 3de lesuur – 08.30 – 10.10 
4de en 5de lesuur – 10.25 – 12.05 
6de en 7de lesuur – 12.30 – 14.20 

Beschikbare plaatsen:  24 per workshop – 72 in totaal 
Trefwoorden: Theateropleiding, communicatie, trainingen, presenteren  
Doelgroep en talent: Iedereen mag meedoen! Zowel voor beginner als voor 

expert iedereen is welkom! 
Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Makkelijke kleding. Flesje water is handig. 

  



 

TIK TOK 

 
Naam van de workshopeigenaar: Bibliotheek Noord-Fryslân – Nikki Bil 

Campus Kollum - lokaal 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Je leert alle ins en outs van TikTok en gaat zelf aan de 
slag met het maken en bedenken van je eigen TikTok 
video's. 
Je neemt ook eens een kijkje op de TikTok van de 
Bibliotheek, wat vind je hiervan? Wat vind je leuk en 
goed, en wat zou beter of anders kunnen? Deel je 
mening en bedenk misschien leuke nieuwe ideeën voor 
dit account!  

Wat ken je en kun je aan het einde, wat 
ga je leren?  

Je weet hoe de For You Page van TikTok werkt en je 
kan zelf video's bedenken, filmen en bewerken.  

Duur van de workshop:  1 lesuur – 50 minuten 
De workshop wordt 2 keer aangeboden.  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

3de lesuur – 09.20 – 10.10  
4de lesuur – 10.25 – 11.15  

Beschikbare plekken:  16 per workshop – 32 totaal. 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Multimedia, communicatie, Bibliotheek, mediawijsheid, 
content creatie. 

Wat neem je mee naar de workshop? Als je een TikTok account op je mobiel hebt, neem je 
die mee. 

  
 
 
 
 



 

JOURNALLEN 

 
Naam van de workshopeigenaar 
Waar? 

Géanna en Benthe (klas 1B) en Rianne de Jong 
Campus Kollum 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

In de tijd van laptops, schermen en devices is het af 
en toe heel fijn om weer lekker oldskool terug te 
gaan naar pen en papier. En dit is ook nog eens 
hartstikke goed voor je! Wetenschappelijk is namelijk 
aangetoond dat met de hand schrijven zorgt voor 
veel meer creatieve ideeën dan typen voor een 
scherm. Journallen helpt om je gedachten te ordenen 
en creativiteit te laten stromen. Benthe en Géanna 
gaan jou leren hoe je kunt journallen over een 
verhaal. De workshop wordt aangeboden in een 
leslokaal. 

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Je leert te journallen over een verhaal. 

Duur van de workshop:  1 lesuur - 50 minuten 
Deze workshop wordt 2 keer aangeboden 

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2e lesuur – 08.30 – 09.20 
3e lesuur – 09.20- 10.10 

Beschikbare plaatsen:  14 – totaal 28 deelnemers 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Journallen, DIY, creativiteit, knutselen, tekenen, 
origineel 

Doelgroep en talent: Het liefst alleen voor leerjaar 1. De workshop is er 
voor leerlingen die ervan houden om creatief bezig te 
zijn.   

Wat neem je mee naar de workshop? Mocht je thuis nog leuke materialen hebben liggen 
om mee te knutselen (zoals gekleurd papier, stickers, 
stempels, stiften, washi-tape, glitters etc.) neem het 
dan gerust mee! 

  
 
 



 

PLANTENHANGER MACRAMÉ 

  
Naam van de workshopeigenaar Judith Bijlsma 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Vind je het leuk om iets voor in huis te maken? Hou 
je van planten, of hebben jullie er een paar in huis? 
Dan is deze workshop echt iets voor jou! Of is er 
iemand jarig waar je zelf een cadeautje voor wilt 
maken? Van een zelf geknoopte plantenhanger wordt 
iedereen blij, want dat is wat je gaat maken tijdens 
deze workshop! 

Wat ken je en kun je aan het einde, wat 
ga je leren?  

Aan het eind van de workshop heb je geleerd hoe de 
macramé knooptechniek werkt. 
Je gaat een plantenhanger van macramé leren maken. 

Duur van de workshop   2 lesuren -100 minuten 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2de en 3de lesuur – 08.30 – 10.10 
4de en 5de lesuur – 10.25 – 12.05 

Beschikbare plaatsen  14 per workshop – 28 totaal. 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Cultuur en maatschappij, creatief, handwerk, 
interieur, styling 

Doelgroep en talent Iedereen die van planten houdt maar ook wel een 
beetje geduld heeft. 

Wat neem je mee naar de workshop? Een pot (zonder plant) waar je de plantenhanger voor 
gaat knopen. Deze pot komt dus in zelfgemaakte 
plantenhanger te hangen. 
Een schaar en een liniaal of meetlint. 

  
 



 

 
 

KAARTEN MAKEN 

 
Naam van de workshopeigenaars: 
Waar? 

Mirjam, Marrit, Jildou en Fabiënne (Klas 1B) en Rianne 
de Jong 
Campus Kollum  

Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Wat is er leuker en persoonlijker om te geven dan iets 
wat je persoonlijk gemaakt hebt? Hier kan weinig 
tegenop! Bij deze workshop ga je aan de slag met het 
maken van kaarten. Je maakt hierbij gebruik van 
verschillende materialen als fineliners, stiften, washi-
tape, gekleurd papier, stempels etc. Je creëert op 
deze manier jouw eigen unieke kaartjes met de 
mooiste letters en illustraties.  

Wat ken je en kun je aan het einde, wat 
ga je leren?  

Aan het einde van de workshop heb jij met de 
beschikbare materialen één of meerdere 
zelfgemaakte en unieke kaarten gemaakt. Deze mag 
je voorzien van een mooie tekst en op de post doen 
om je ouders, opa, oma of vrienden mee te verrassen.   

Duur van de workshop   2 lesuren - 100 minuten  
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

6e en 7e lesuur – 12.30 – 14.10 

Beschikbare plaatsen:  14  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Kaarten, DIY, creativiteit, knutselen, handletteren, 
tekenen, origineel, kunst  

Doelgroep en talent: Voor iedereen die ervan houdt om creatief bezig te 
zijn 

Wat neem je mee naar de workshop? Mocht je thuis nog leuke materialen hebben liggen 
(zoals gekleurd papier, stickers, stempels, stiften, 
washi-tape, glitters etc.) neem het dan gerust mee! 

 



 

ESCHER FIGUUR 

 

Naam workshopeigenaar 
Waar? 

Robert Ubels 
Campus Kollum  

Wat ga je doen? Escher heeft in zijn leven meer dan 2000 tekeningen en schetsen 
gemaakt. Hij is vooral bekend om zijn onmogelijke tekeningen. 
Vanaf 1937 maakte Escher tekeningen op basis van zijn 
wiskundige ideeën. Escher maakte prenten volledig gevuld met 
dezelfde figuurtjes. Bijvoorbeeld de figuren van vissen in het 
water die overgaan in vogels in de lucht. Een voorbeeld van 
gezichtsbedrog en een onmogelijke tekening is Klimmen en 
Dalen, waarin mensen op een wenteltrap lopen. Het begin en 
einde van de trap zijn met elkaar verbonden, zodat de mensen 
blijven klimmen zonder hoger te komen. 
Tijdens deze workshop ga je zelf ook zo’n tekening maken op 
basis van wiskundige ideeën. 

Doelen: ü Je weet hoe een Escher figuur kan worden gemaakt 
ü Je maakt zelf een Escher figuur 

Duur van de workshop: 2 lesuren – 100 minuten 
Wanneer? 6de en 7de lesuur – 12.30 – 13.20 
Aantal plaatsen: 20  
Trefwoorden Wiskunde, kunst, tekenen. 
Doelgroep en talent: Wiskunde en creativiteit 
Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Kleurenpotloden, potloden en/of stiften 

 



 

VOGELEN IN HET LAUWERSMEERGEBIED 

 
Namen workshopeigenaren: Remco van der Leeuw en Wiemer Esenbrink 
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?  
En waar wordt deze 
aangeboden? 

We maken een mooie interactieve ronde door het 
Lauwersmeergedied. Daar krijg je uitleg over het wadden- 
en lauwersmeergebied en gaan we vogels spotten en 
naamgeven. Wellicht zien we zelfs nog een paar ''vliegende 
deuren''. 😊  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?  

Je kent aan het einde van deze dag zo goed als alle vogels 
die je ziet bij het Lauwersmeer. Tevens heb je een flinke 
wandeltocht (en mogelijk ook fietstocht) achter de rug op 
meerdere mooie locaties. Daarnaast kun je uitleggen hoe het 
Lauwersmeer is ontstaan en hoe eb en vloed werkt. Hierdoor 
zie en begrijp je meer van de natuur om je heen. Genieten! 

Duur van de workshop   De hele dag  
Wanneer? 2de t/m 9de lesuur – 08.30 – 16,05 
Beschikbare plaatsen:  20  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden 

Biologie, natuurkunde, ecologie, volgelen, natuur. 

Doelgroep en talent Alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in vogelen en het 
ontstaan van het Lauwersmeer en de wadden (en wel zin 
hebben in een mooie wandeltocht). 

Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Een verrekijker, laarzen en warme (eventueel waterdichte) 
kleding. Eten en drinken en/of geld voor een patatje.  
P.s 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen gaan we met de 
fiets, zorg er dus ook voor dat je een goede fiets meeneemt 
waarop je een heel eind kunt fietsen. 

  



 

OMGAAN MET PAARDEN  

 
Naam van de workshopeigenaar Jessi & Julia (1A)  
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Met pony’s & paarden bezig op een manage in 
Kollumerpomp 
Het adres is: Kollumerpomp, Soensterdijk 3 

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Je leert hoe je goed om kunt gaan met paarden & 
pony’s. 

Duur van de workshop   4 lesuren – 200 minuten 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

3de t/m 6de lesuur – 09.20 – 13.20 

Beschikbare plaatsen:  6 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Paarden, stal, pony’s poetsen, rijden. 

Doelgroep en talent: Kinderen uit alle klassen. Je moet niet bang zijn voor 
paarden. 

Wat neem je mee naar de workshop? Fiets (eigen vervoer), doe kleren aan die vies mogen 
worden, fietshelm of cap. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OP DE BOERDERIJ 

 
Naam van de workshopeigenaar Andries & Jan-André (1C) & Johanna Atsma 
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Beste dierenliefhebbers, 
Lijkt jou de boerderij leuk en wil je hier meer van weten, 
dan is dit jouw kans! Op de boerderij van Andries krijg je 
een rondleiding over het boerenleven en de koeien. 
Daarnaast gaan we nog een andere leuke activiteit doen. 
Vanaf de campus gaan we op de fiets naar de boerderij, 
de boerderij staat in Engwierum.   

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

In deze workshop leer je hoe het ‘boerenleven’ er uitziet 
op een melkveehouderij. 

Duur van de workshop   3 lesuren– 150 minuten 
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren: 

3de tot en met 5de lesuur – 09.20- 12.05 

Beschikbare plaatsen:  15  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Boerderij, koeien, boerenleven, melken, veehouderij, 
management. 

Doelgroep en talent Deelnemers die meer willen weten over het boerenleven 
op een melkveehouderij. 

Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Fiets, laarzen, oudere kleren die vies mogen worden. 

  
 
 
 
 
 



 

OPEN DAG - SPEURTOCHT ONTWIKKELEN  – ONTDEK !K!  

   
 
Naam van de workshopeigenaar:  Hester Hoogterp 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

We gaan met elkaar een mooie, inspirerende 
speurtocht door de Campus ontwikkelen die de 
leerlingen van groep 8 uitvoeren tijdens de Open Dag 
van donderdag 17 februari. 
De workshop wordt aangeboden in een lokaal in de 
Campus.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Je kent onze school en de Campus. Je gaat creatief 
nadenken over een speurtocht die de leerlingen 
aanzet tot denken, tot creativiteit, tot samenwerken 
én die laat zien wie wij, !mpulse Kollum, zijn.   

Duur van de workshop:   ’s Ochtends tot 14.10 uur en eventueel uitloop. 
Je bent bereid om donderdag 17 februari te helpen 
met de uitvoering van de tocht!  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2de t/m 7de lesuur – 08.30 – 14.10 

Beschikbare plaatsen:  10 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Creativiteit, samenwerken, evenementen organiseren. 

Doelgroep en talent: Leerjaar 1 en 2  
Talent: je kunt creatief nadenken en je bent 
enthousiast om samen een te gekke speurtocht te 
maken! 

Wat neem je mee naar de workshop? Jezelf!  
En misschien zelf al wat leuke ideeën.  
De winnaars van de speurtocht krijgen een mooie 
prijs. Deze moet worden gekocht. Eventueel andere 
kosten voor speurtochtmateriaal. 

  
 



 

 

SHIT DIE JE MOET WETEN VOOR JE 18 BENT LIGHT 
   
 

Naam van de workshopeigenaar: Wiebe 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

We gaan de belangrijkste zaken regelen, zodat jij 
goed voorbereid studeren kunt of op jezelf kunt gaan 
wonen. Hij vindt plaats op de Campus 

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

• Heb je een DigiD aangevraagd. 
• Weet je of stufi iets eetbaars is. 
• Weet je waar en hoe je een OV-chipkaart kunt 

aanvragen. 
• Weet je hoe en of je zorgtoeslag kunt aanvragen 
• Heb je je in kunnen schrijven bij Woonfriesland.nl. 
• Je kunt een fietsband plakken. 
• Je kunt basaal auto-onderhoud plegen. 

Duur van de workshop   2 lesuren = 100 minuten 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2e en 3e uur – 08.30 – 10.10 
4e en 5e uur – 10.25 – 12.05 
6e en 7e uur – 12.30 – 14.10 

Beschikbare plaatsen:  15 per workhsop – 45 in totaal. 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Studeren, op jezelf wonen, klaar voor de grote 
wereld. "#$% 

Doelgroep en talent: Vanaf leerjaar 4 is iedereen welkom. 
Wat neem je mee naar de workshop? Je laptop, goede humeur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CHEMISCH REKENEN 

 
Naam van de workshopeigenaar: Femke de Boer  
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Chemisch rekenen  
Campus Kollum  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Korte herhaling van chemische begrippen en 
bijbehorende berekeningen. 

Duur van de workshop   100 minuten 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2de en 3de lesuur – 08.30 – 10.10  

Beschikbare plaatsen:  14 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Scheikunde – laboratorium – chemie  

Doelgroep en talent: Doelgroep: bovenbouw scheikunde  
Talent: rekenen – overzicht chemische reacties  

Wat neem je mee naar de workshop? Pen – rekenmachine – Binas  
  
 
 
 
 



 

 
 
 

SCHAAKTOERNOOI 

 
Naam workshopeigenaar en locatie: Robert Ubels – Campus Kollum 
Wat ga je doen? We gaan een schaaktoernooi organiseren. Wie is de 

beste schaker van !mpulse Kollum? 

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

Het doel is eenvoudig: verover de koning. Het draait 
om de ontdekkingstocht naar dat doel. Wat is steeds 
jouw beste zet en wat kan de tegenstander 
doen? Houd jij wel van een beetje cognitieve 
uitdaging? Leer jij je concentreren, vooruitdenken en 
flink hoofdrekenen? Dan is deze workshop iets voor 
jou! 

Duur van de workshop: 4 lesuren – 200 minuten 
Wanneer? 2de t/m 5de lesuur – 08.30 – 12.05 
Aantal plaatsen: 20 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Denksport, schaakliefhebbers, concentratie, 
hoofdrekenen, cognitieve uitdaging. 

Doelgroep en talent: Schaakliefhebbers. 

Wat neem je mee naar de workshop? Je schaakbord en schaakstukken. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

BORDSPELLEN SPELEN 

 

 

Naam van de workshopeigenaar Sanne Hiemstra, Rinie Elzinga en Noah van der Heide 
& Femke de Boer 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

De bordspellen zijn weer helemaal terug van 
weggeweest. Sterker nog, ze zijn weer helemaal hip! 
Dat snappen wij wel. Hoe leuk en gezellig is het om 
met je vrienden, klasgenoten of familie een potje 30 
Seconds, Qwixx, Regenwormen of Ticket to ride te 
spelen!  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?  

Je kunt flink wat– nieuwe - bordspellen leren spelen.  

Duur van de workshop   12 lesuren - 100 minuten 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

4e en 5e lesuur – 10.25 – 11.15 

Beschikbare plaatsen:  16 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

PABO, logisch redeneren, denksport, reactiesnelheid, 
tactiek.  

Doelgroep: Doelgroep: alle leerlingen (en docenten) die wel van 
een spelletje spelen houden.  

Wat neem je mee naar de workshop? Jouw favoriete (nieuwe) bordspellen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SHALL WE PLAY A GAME?! 

 
Naam van de workshopeigenaar Matt de Groot 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Iedereen kent het razend populaire spel 30 
Seconds en nu is het tijd om het op te nemen 
tegen je leeftijdsgenoten op !mpulse Kollum.   

Wat ken je en kun je aan het einde, wat 
ga je leren?  

Jouw algemene kennis zal aan het einde van deze 
workshop ietsjes vergroot zijn. Ook zul je beter 
worden in het omschrijven van woorden die je 
waarschijnlijk toch niet meer zal uitspreken.   

Duur van de workshop:   1 lesuur – 50 minuten 
De workshop wordt 5 keer aangeboden  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2de lesuur – 08.30 – 09.20 
3de lesuur – 09.20 – 10.10 
4de lesuur – 10.25 – 11.15 
5de lesuur – 11.15 – 12.05 
6de lesuur – 12.30 – 13.20 

Beschikbare plaatsen:  14 per workshop – 70 totaal 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

De sensatie en de uitdaging die er bij 30 Seconds 
naar voren komen is ter voorbereiding op alle 
werkvelden.  

Doelgroep en talent: Fanatieke spelletjes spelers 

Wat neem je mee naar de workshop? De docent neemt niet de digitale variant, maar 
lekker het ouderwets bordspel mee. Jij zal je 
algemene kennis moeten meenemen!  

 



 

TECHNISCHE ANALYSE/TRADEN  

 
Naam van de workshopeigenaar Otto Christiaan Jonker 
Wat ga je doen tijdens de workshop?  
En waar wordt deze aangeboden? 

Tijdens deze workshop ga je je verdiepen in 
beleggen op basis van grafieken. Grafieken van 
historische aandelenkoersen in combinatie met 
informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) 
worden gebruikt om toekomstige koersen in de 
effectenmarkt te voorspellen. 

Wat ken je en kun je aan het einde, wat 
ga je leren?  

Je gaat leren om grafieken te lezen. 
Je gaat leren wat traden is. 
Je gaat een aantal technische indicatoren 
gebruiken. 
Om in- en uitstapmomenten te bepalen.  

Duur van de workshop:  4 lesuren – 200 minuten 
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2de t/m 5de lesuur – 08.30 – 12.05 
 

Beschikbare plaatsen:  20 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

E&M, bedrijfs(economie), beleggen, traden, analyse 

Doelgroep en talent: 4e, 5e en 6e klas economie en bedrijfseconomie 
Wat neem je mee naar de workshop? Je hebt zeker een laptop nodig. 

Daarnaast is het handig om pen, papier, potlood en 
geodriehoek mee te nemen. 

  
 


