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LEREN KAATSEN 

 

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

Tijdens deze workshop leer je de sport kaatsen 
kennen! Je leert de basis en wie weet wordt er nog 
een wedstrijdje gespeeld!   
We gaan van mooi weer uit en daarom is deze 
workshop op het sportveld bij V.V. Kollum.  

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

Je gaat leren wat de sport kaatsen is. Je leert de basis 
en kent aan het einde globaal de spelregels.   

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

1ste ronde 3de en 4de uur  
2de ronde 5de en 6de uur  

Maximum aantal deelnemers:   16  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Kaatsen, sporten, bewegen, bal  

Wat neem je mee naar de workshop?  Kom in sportieve kleding! Schoenen met noppen zijn 
handig!  

 

 

 

 

 



 

VOETBAL SKILLS 
 

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

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de 
basisvaardigheden van het voetbal. Bij deze 
workshop gaan jullie een voetbaltraining volgen en 
afsluiten met een onderling partij.  
We gaan ervan uit dat het mooi weer is en deze 
workshop wordt gehouden bij de velden van VV 
Kollum.  

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

Aan het einde van deze workshop heb je kennis 
gemaakt met de basisvaardigheden van het voetbal.  
Aan het einde van deze workshop heb je kennis 
gemaakt met het spelen van een onderling partij en 
ken je globaal de spelregels  
  

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

1ste ronde het 3de en 4de uur  
2de ronde het 5de en 6de uur  

Maximumaantal deelnemers:  
  

16 leerlingen (klas 1,2 en 3)  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

CIOS, voetbal, conditie, teamsport, sporten, 
bewegen  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een goed humeur en een sportieve outfit (het liefste 
schoenen met noppen)  

 

 

 

 

  



 

WATERFIETSEN 
 

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

Vandaag gaan wij met minimale inspanning voor 
maximale ontspanning, wij gaan waterfietsen!   
Samen met Irma ga je Kollum vanaf het water 
verkennen!  
  
Wij verzamelen in de foyer van de Campus en lopen 
vervolgens met z'n allen naar de Voorstraat in 
Kollum.  
Daar liggen de waterfietsen voor ons klaar.  

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

Wij gaan gebruik maken van 4 persoonswaterfietsen, 
je leert dus in ieder geval samenwerken  

Duur van de workshop   
  

1 lesuur   

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

lesuur 4 en lesuur 6  

Maximum aantal deelnemers:  
  

Maximaal 11 deelnemers   
  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Waterfietsen, natuur  

Doelgroep en talent  Voor iedereen die van water, waterfietsen en natuur 
houdt!  

Wat neem je mee naar de workshop?  -> Een extra setje kleding, mocht je nat worden "#$%  
-> Zonnebrand bij mooi weer!    
  

 

 

 

 



 

RITMISCH GYMNASTIEK  

 

Naam van de workshopeigenaar  Rianne de Jong  
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    1 lesuur van 50 minuten – inclusief omkleden  
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

3 en 4  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 14 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

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

Wat neem je mee naar de workshop?  Iedereen die van sporten, muziek, turnen en/of 
dansen houdt (en dit alles met elkaar wil leren 
combineren binnen één sport).  

 

 



 

IMPROVISATIETHEATER  

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

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.    
We gaan in een lokaal of op het podium aan de slag!  

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

Je kunt beter improviseren    
Je kent jezelf (en de andere mensen die meedoen) 
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    100 min   
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

4+5  

Maximum aantal deelnemers:   22  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Theateropleiding, Communicatie, Trainingen  en 
Presenteren   

Wat neem je mee naar de workshop?  Makkelijke kleding. Flesje water is handig.  
    



 

EEN BARBECUE ORGANISEREN 
   
   
   
   
   

Naam teamlid:       Eva    
Wat ga je doen?    Tijdens deze talentdag gaan we de afsluitende barbecue van 

dit schooljaar organiseren.    
   
 We gaan langs de verschillende aspecten van de organisatie 
hiervan. Denk hierbij aan: marketing, financiën, aankleding 
en inkopen.  

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

  Aan het einde van deze workshop kun je een barbecue 
organiseren.   
Aan het einde van deze workshop kun je met Excel werken.   
Aan het einde van deze workshop ken je de marketingmix.  
   

Duur van de workshop    3 lesuren – zie rooster 
Aantal deelnemers  20  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden   

 Economie en Maatschappij  
 Event Management  
  

Doelgroep en talent:   Je bent goed in organiseren, Je kan goed samenwerken.   
Je hebt in interesse in Economie en/of 
evenementenplanning.    

Wat neem je mee?    Je laptop met daarop Word en Excel.   
  



 

CURRICULUM VITAE (CV) MAKEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam van de workshopeigenaar  Fleur Schaap 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  

En waar wordt deze aangeboden? 

Wil jij gaan solliciteren op een bijbaantje? En wil je 
dat jouw CV opvalt? Schrijf je dan in voor deze 
talentworkshop! 

Je gaat tijdens deze workshop aan de slag met het 
maken van een supertoffe en creatieve CV waarin je  
alle belangrijke informatie verwerkt.   

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

Aan het einde van deze workshop heb jij een toffe CV 
gemaakt 

Duur van de workshop  CV 

De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren: 

8e lesuur (14.25u tot 15.15u) 

Maximum aantal deelnemers: 20 deelnemers v.a. leerjaar 2 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent 

Alle profielen 

Wat neem je mee naar de workshop? Laptop  

 

 

 



 

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   2e tot en met 5e lesuur    
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

2 tot en met 5e lesuur  

Maximum aantal deelnemers:  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 



 

THE CRAZY LAB! 
 

 

 

Naam van de workshopeigenaar Levi Rijpstra en Matt de Groot 

Wat ga je doen tijdens de workshop?  

En waar wordt deze aangeboden? 

Tijdens deze workshop ga jij leren hoe je zelf 
met dagelijkse producten slijm kunt maken. 
Deze workshop zal plaatsvinden in lokaal 10. 

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

Je weet wat slijm is en wat het verband is met 
scheikunde.  

Duur van de workshop  
 

50 min 

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren: 

2, 3 en 4 

Maximum aantal deelnemers: 16 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden 

Laborant en scheikunde 

Doelgroep en talent Iedereen die graag proefjes willen uitvoeren. 

Wat neem je mee naar de workshop? Je hoeft niks mee te nemen, behalve een goed 
humeur. 

 

  



 
EXCEL GRAFIEKEN EN TABELLEN MAKEN 

 

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

Je gaat aan de slag met Excel. Een super handig 
programma dat je gaat helpen met verslagen voor 
heel wat vakken!  
  
Een tabel maken? Kost 1 minuut!  
Een grafiek maken? Kost maximaal 5 minuten!  
Honderd sommen automatisch laten uitrekenen? 30 
seconden!   

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

Je kunt verslagen veel sneller maken  
Verslagen zien er professioneel uit  
Tijdens je vervolgstudie alleen maar voordelen!  
Later in je werk wordt je onmisbaar  

Duur van de workshop   
  

50 minuten 

De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

2e lesuur 

Maximum aantal deelnemers:  
  

20  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Computervaardigheden en elke vervolgopleiding  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een laptop! Zonder kun je absoluut niet meedoen!  
Zorg dat je je inloggegevens kent!   

    
  



 

CREATIVE WRITING 
  

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

Do you love to write? Do you love to tell stories? Do 
you want to become a writer, journalist, film director 
or blogger? Or do you just want to brush up on your 
English writing skills? Then this creative writing 
workshop is for you!  
  
You are going to write a story using your imagination 
and/or writing prompts. You’ll learn about creating 
characters, storylines and using descriptive 
language.   
  
The workshop will take place at school.    

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

- You can develop a fictional character  
- You know what descriptive language is and how to   
   use it in your story  
- You can write a story with an interesting storyline  

  
Duur van de workshop    4 x 50 minuten   
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

 3e -6e  uur (09:20 – 13:20)  

Maximum aantal deelnemers:   15  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Journalistiek, regisseur, film, schrijver, schrijven, 
Engels, creatief, blogger, copywriting, editor  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een laptop, een pen en een schrift  
 

  



 

SCHILDEREN ALS EEN KUNSTENAAR 

 

Naam van de workshopeigenaar  Gerke Procee 

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?  

En waar wordt deze aangeboden? 

Wil je een kunstenaar zijn voor een dag. 
Kom dan schilderen en leer hoe je om moet 
gaan met de materialen, neem een foto of 
afbeelding mee die je graag zou willen 
schilderen. Aan het eind van de workshop neem 
jij je eigen meesterwerk mee.  

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

• Je ziet hoe creatief je bent 
• Je leert de basis van figuratief schilderen 
• Je leert hoe je een opzetje maakt  
• Je gaat naar huis met je eigen kunstwerk 

Duur van de workshop  2 uren. 

De workshop wordt aangeboden 
op de volgende lesuren: 

3e en 4e uur 

Maximum aantal deelnemers: 15 maximaal, minimaal 10. 

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent 

• Creatief 
• Kunst en Cultuur 
• Kunstenaar 
• Fantaseren 
• Ruimtelijk denken 
• Met de handen werken 

Wat neem je mee naar de 
workshop? 

Een foto of afbeelding die je graag zou willen 
schilderen. 



 

NAGELS 
 

Naam    Laura Boersma, Hebe Stellema, Hester Hoogterp   
Wat ga je doen?   Woehoe! Nagels…  Wil je alles weten over nagels? En wil je 

leren hoe je gellak zet, bij jezelf en bij een ander?   
Wil jij je nagels helemaal lenteklaar maken met kleurtjes, 
glansjes en glitters? Kom dan bij de enige echte 
nagelworkshop en laat je creativiteit de vrije loop!   

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

Lln weten aan het eind van deze workshop hoe gellak werkt.  
Lln weten aan het eind van deze workshop ‘alles’ over nagels: 
juist vijlen, bijpassende voeding, de beste verzorging en de 
mooiste nagelversieringen.  
Lln hebben aan het eind van deze workshop hun eigen nagels 
en/of die van een ander gelakt.  
Leerlingen hebben kennisgemaakt met verschillende 
technieken die je kunt gebruiken om je nagels te versieren.    

Duur van de workshop    100 minuten  
Wanneer wordt de workshop 
aangeboden?  

Woensdag: 1x 100 minuten 08.30-10.10   
(ivm uitloop en surveilleren examens)  
In een lokaal met digibord.   

Maximum aantal deelnemers  
  

Laura en Hebe (1C)   
+ 12 leerlingen  

Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, 
trefwoorden  

C&M  
Schoonheidsspecialist, nagelstyliste manicure  
Creatief, verzorgend, geduldig  

Doelgroep en talent:   Alle leerjaren   
Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Ongelakte nagels  
Eventueel een eigen gellak-lamp.   

 



 

KAARTEN MAKEN 

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

Wat is er leuker 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 en technieken. Je kunt 
hierbij denken aan handletteren, washi-tape en het 
maken van ‘pop-up’ kaarten. Er zijn basiskaartjes 
beschikbaar in leuke en zomerse pasteltinten. Je 
creëert op deze manier jouw eigen, unieke en 
zomerse kaartjes met de mooiste letters, illustraties 
en thema’s.   

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 van 50 minuten   
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

6 en 7  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 14 deelnemers  
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!  

    
 



 

KERAMIEK 

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

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met 
keramiek. Keramiek is klei wat gebakken wordt in 
een keramiekoven. De oven wordt wel 1100 
graden! Door de klei te bakken word het stevig en 
bruikbaar. Je kan hiervan dus je eigen 
kaarsenhouders, pennenbakjes, vazen of 
bijvoorbeeld een portret van klei maken.   

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

Aan het einde van de workshop weet je hoe het 
keramiek proces in zijn werk gaat.   
Aan het einde van de workshop heb je een stuk 
porselein gemaakt waar je trots op bent.   

Duur van de workshop   
  

3 blokken aaneengesloten  
  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Maximum aantal deelnemers:  
  

Max 8  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Creatief, keramiek, porselein, pottenbakken, 
kunst   
  

Wat neem je mee naar de workshop?  Gevuld etui  
    
 

  



 

MAAK JE EIGEN SPIJKERVAAS 
  
  

Naam van de workshopeigenaar   Bloemenparadyske Kollum, Tjerkje van der Laan  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Je maakt je eigen spijkervaas(je) en geeft hem vorm 
met restmateriaal (draad, lint, band, knopen)  
Wat groeit en bloeit er op dit moment in de natuur?  
  
Je gaat naar huis met een eigen gemaakt ‘bloemstuk’  
Je bent welkom bij Bloemenparadyske (Paradyske 3 
9291 MV Kollum) en plukt er je eigen bloemen voor 
in de vaas!  

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

Je ziet hoe creatief je eigenlijk bent!!  
Je kent een aantal bloemen bij naam?!!  
Samenwerken (soms kun je elkaar even helpen)    
Je gaat naar huis met een eigen gemaakt ‘bloemstuk’  

Duur van de workshop   
  

100 min  
  

De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

2+3 & 4+5 & 6+7  

Maximum aantal deelnemers:   10 per les (minimum 6)  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Groen, biodiversiteit en creatief   

Doelgroep en talent  Iedereen mag meedoen! Zowel voor beginner als 
voor expert iedereen is welkom!  

Wat neem je mee naar de workshop?  Een tas of doos om je bloemwerk in mee te nemen  
    
 

 



 

PIZZA BAKKEN 

 

Naam van de workshopeigenaar   Jordy en Roan + begeleidende docent 
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Wij gaan pizza’s bakken op de campus!  
   

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

Hoe je pizza’s moet bakken  
  

Duur van de workshop   
  

100 min. per workshop  
  

De workshop wordt aangeboden op de volgende 
lesuren:  

4de en het 5de   
En 6de en 7de  

Maximum aantal deelnemers:  6  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Opleiding koken en voor degene die het 
beroep willen doen. Bakken, pizza, oven.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Je hoeft niks mee te nemen  
    
  



 

DE GROTE GESCHIEDENISQUIZ 

 

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

Tijdens deze workshop ga je meedoen aan De 
Grote Geschiedenisquiz. In deze quiz komen 
personen en gebeurtenissen naar voren van alle 
tijdvakken, zodat jij je eigen kennis kunt testen 
en hiermee kunt oefenen. Er zijn verschillende 
prijzen te winnen, dus het beloofd spannend te 
worden!  

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

Na deze workshop het je geoefend met je kennis 
over de verschillende tijdvakken en/of heb je 
nieuwe kennis opgedaan. Dit helpt je (nog) beter 
te worden in de vakken mens&maatschappij en 
geschiedenis!   

Duur van de workshop   
  

Twee lesuren (100 minuten)  
  

De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

2, 3, 4, en 5.  

Maximum aantal deelnemers:   20  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Geschiedenis, mens&maatschappij  

Wat neem je mee naar de workshop?  Je hoeft zelf niets mee te nemen!  
 



 

EPIC HISTORIC GAMING 
 

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

De game industrie is in de laatste jaren enorm 
gegroeid. Veel games vinden hun basis in historische 
thema´s (denk aan games zoals Assassin’s Creed, COD 
of Battlefield)! In deze workshop gaan we kijken naar 
de rol van deze historische thema´s in games. Kortom 
waarom gebruiken deze bedrijven geschiedenis in 
hun games?  

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

1) Je kan uitleggen waarom er games op de markt zijn 
met een historisch thema.  
2) Je kan een mening vormen over de historische 
correctheid van deze onderwerpen in de games.  
3) Je leert welke morele dilemma’s er zijn bij het 
kiezen van een historisch onderwerp in een game.  
4) Je leert analyses binnen een groep te 
onderbouwen en te bespreken.  
5) Je game skills worden altijd beter   

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

1ste ronde 3de en 4de uur   
2de ronde 5de en 6de uur   

Maximum aantal deelnemers:     10  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent   

Alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis 
en games. Alleen niet voor leerlingen die deze 
workshops een aantal jaar terug al hebben gevolgd.  

Wat neem je mee naar de 
workshop?   

In principe niks, je mag games meenemen die een 
historische betekenis hebben zodat we deze als 
bonus kunnen bespreken.  

 



 

ESCAPE ROOM THE GAME 
  

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

Escape Room The Game is het spel waar je bij moet 
samenwerken om puzzels op te lossen en verborgen 
aanwijzingen te vinden. Het is altijd een race tegen 
de klok; je hebt maar 60 minuten om te ontsnappen. 
De Chrono Decoder telt af, zorgt voor de juiste sfeer 
en geeft aan wanneer je hints mag gebruiken. In dit 
spel win je samen of verlies je samen!   

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

Je leert samenwerken, communiceren, creatief 
denken, elkaar helpen, logisch denken, oplossingen 
bedenken en overleggen  

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

1 en 2, 3 en 4, 5 en 6  

Maximum aantal deelnemers:   Maximaal 10 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Overzicht houden, samen beslissingen nemen, 
strategisch denken, verschillende rollen hebben  
  

Wat neem je mee naar de workshop?  Potlood, Papier en Smartphone   
  

  
 

  



 

RONDLEIDING CAMBUUR (BOVENBOUW) 
 

Naam van de workshopeigenaar   Mart & Fleur  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Je krijgt een rondleiding door het Cambuur 
stadion met mooie verhalen over de club! 
En wie weet wordt er wel getraind door het 
team! Je wordt om 10:30 voor het Cambuur 
stadion verwacht. De treinreis & busreis zijn 
voor eigen rekening en op eigen initiatief. 
De terugreis gaan Fleur & Mart wel mee. De 
rondleiding wordt vergoed.   
Het is verstandig om de trein van 09:56 
vanaf Buitenpost naar Leeuwarden te 
nemen. Op Leeuwarden centraal kan je dan 
bus 3 pakken. Deze vertrekt om 10:18. 
Hierover kan je ook nog even contact 
opnemen met Mart als er iets onduidelijk 
is!  

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    3 blokken (inclusief reistijd)   
De workshop wordt aangeboden op de 
volgende lesuren:  

4, 5 & 6  

Maximum aantal deelnemers:   14 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

BSM – CM/EM – voetbal – sport - cultuur  

Doelgroep en talent  Alleen voor leerjaar 3TL, 4, 5 & 6 die van 
voetbal houden!  

Wat neem je mee naar de workshop?  Treinkaartje, buskaartje, route beschrijving 
vanaf de bushalte naar het stadion.  

Welke kosten zijn er verbonden aan deze 
workshop?  

Treinreis: 5,47 per persoon  
Busreis: 1,36 per persoon  

 

 



 

RONDLEIDING CAMBUUR (ONDERBOUW) 
  

Naam van de workshopeigenaar   Mart & Fleur  
Wat ga je doen tijdens de workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Je krijgt een rondleiding door het Cambuur stadion 
met mooie verhalen over de club! En wie weet wordt 
er wel getraind door het team! Je wordt om 08:00 bij 
het treinstation in Buitenpost verwacht. De treinreis 
& busreis zijn voor eigen rekening. De heenreis gaan 
Fleur & Mart mee, de terugreis is op eigen initiatief. 
De rondleiding wordt vergoed.   
Als je nou nog vragen hebt kan je nog even contact 
opnemen met Mart als er iets onduidelijk is!  

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    4 blokken (inclusief reistijd)   
De workshop wordt aangeboden op 
de volgende lesuren:  

1, 2, 3 & 4  

Maximum aantal deelnemers:   14 deelnemers  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

BSM – CM/EM – voetbal – sport - cultuur  

Doelgroep en talent  Alleen voor leerjaar 1, 2 & 3hv die van voetbal 
houden!  

Wat neem je mee naar de workshop?  Treinkaartje, buskaartje, route beschrijving vanaf de 
bushalte naar het stadion.  

Welke kosten zijn er verbonden aan 
deze workshop?  

Treinreis: 5,47 per persoon  
Busreis: 1,36 per persoon  

 


