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Beleggen: de geschiedenis 

  
  
  

Naam van de workshopeigenaar  Jelle   & Otto Christiaan 

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

Tijdens deze workshop ga je je verdiepen in ‘de 
beurs’.  
De workshop bestaat uit een combinatie van het 
vak geschiedenis en (bedrijfs-)economie. Je wordt 
meegenomen in de geschiedenis van ‘de 
aandelenmarkt’: we duiken in de historie en gaan 
o.a. kijken naar een aantal crises.   
Ook gaan we kijken naar de mogelijkheden om 
deze crises financieel zo ongeschonden mogelijk 
door te komen. "#$%  

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

ü Je kunt een link leggen tussen geopolitieke  
situaties en economische crisistijd.  
ü Je kunt aangeven welke grote crises er zijn 
geweest en wat de oorzaken en gevolgen daarvan 
waren  
ü je gaat bepaalde beleggingsstrategieën leren 
kennen. 

Duur van de workshop:   4 lesuren    
Maximum aantal deelnemers:   20  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

E&M, Geschiedenis, bedrijfs(economie), beleggen, 
politiek,     

Doelgroep en talent:  4e, 5e en 6e klas geschiedenis + economie of 
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.  

 



 

De werking van je brein 

  
  

  
  

Naam van de workshopeigenaar  Rianne  
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   
  

Tijdens deze workshop gaan we een kijkje nemen in 
de wondere wereld van je hersenen. Hoe kan het 
bijvoorbeeld dat we dingen onthouden? Of dat het 
onthouden van een songtekst ons super goed afgaat 
en het leren voor een toets helemaal niet? Door 
middel van filmpjes, uitleg en leuke opdrachten 
komen we erachter hoe het brein werkt en op welke 
manier wij hier zelf (een beetje) invloed op kunnen 
hebben. Deze kennis kan best eens van pas komen 
bij het leren van toetsen!  

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

Aan het einde van de workshop ken je de basis van 
de werking van het brein.  
Je weet op welke manier je hersenen informatie 
opslaan, dit vervolgens weer terughalen en wat 
daarbij (voor jou) helpend kan zijn.  

Duur van de workshop: De workshop omvat twee lesuren van 50 minuten.    

Maximumaantal deelnemers:  
  

14  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

Psychologie, gedrag, toetsen, leren, biologie, 
hersenen, onderzoek, wetenschap, weetjes, positief, 
creativiteit.   

Doelgroep en talent:  Alle leerlingen die het interessant vinden om meer 
te leren over psychologie en hoe dit terug komt in 
het dagelijks leven.   

Wat neem je mee naar de workshop?  
  

Pen en papier kan handig zijn. De overige 
materialen die nodig zijn voor de opdrachten krijg 
je tijdens de workshop.   

 

 

 

 



 

Animal Farm 

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

Film kijken: Animal Farm door George Orwell.  
  
Animal Farm is een tekenfilm gemaakt in de jaren 
50 en gaat over het falen van de communistische 
ideologie.    

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

Aan het einde van de les ben je vaardiger geworden 
in het verschil tussen kapitalisme en communisme. 
Je weet wat het communisme inhoud en kan 
beschrijven waarom het in theorie een goed systeem 
lijkt, maar er in de praktijk vaak anders uitziet.   

Duur van de workshop:  2 lesuren, 1 lesuur film kijken en daarna 1 lesuur 
bezig met het maken van verschillende opdrachten 
over de film.  

Maximumaantal deelnemers:   15 leerlingen   
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Geschiedenis/ Mens en Maatschappij, film, 
communicatie, problematiek herkennen, 
communisme, kijken en review  

Doelgroep en talent  Doelgroep is leerlingen die het vak geschiedenis of 
Mens en Maatschappij volgen, of het heel 
interessant vinden om een film te volgen over 
geschiedenis.   

Wat neem je mee naar de workshop?  Wat neem je mee naar de workshop? Een vrolijk 
humeur die zin heeft om film te kijken met interesse 
voor geschiedenis.    

 

 



 

Shakespeare 

 

Naam van de workshopeigenaar  Anna  
Wat ga je doen tijdens de workshop?    Shakespeare movies bekijken + zelf maken  

 1: Voorbeelden bekijken van films gebaseerd 
op Shakespeare.   
2: Groepjes maken en zelf een verhaal kiezen.  
3: Shakespeare play moderniseren naar een 
hedendaagse film.  
Evetentueel 4: Een scène uit de film of trailer 
filmen en editen.    

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

ü Meerdere Shakespeare verhalen  
ü Een verhaal moderniseren  
ü Engelse teksten bedenken  
ü Script schrijven  

Duur van de workshop:   4 lesuren  
Maximum aantal deelnemers:  
  

14  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

Engels voor alle niveaus en leeftijden .  

Doelgroep en talent: Engels, toneel en drama.   
  

Wat neem je mee naar de workshop?  Meenemen: Pen, papier en device. 
  
  

 

  



 

Radio maken 

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

Tijdens deze workshop maak je zelf een echt 
werkende radio. Je maakt zelfs de meeste 
onderdelen die je nodig hebt zelf uit eenvoudige 
spullen.  
  
Jij kunt straks van materialen die je altijd overal 
kunt vinden zoals in huis of op het strand een 
radio maken.   

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

ü Je kunt uitleggen op welke manier we 
informatie (data) door de lucht kunnen 
versturen én hoe we die uit de lucht kunnen 
plukken.  

ü Je kunt zelf van heel eenvoudige onderdelen 
een radio maken die het echt doet.  

ü Je kunt uitleggen hoe een radio werkt.  
ü Je kunt zelf elektrische onderdelen maken en 

uitleggen hoe die werken.  
Duur van de workshop:  150 minuten  
Maximum aantal deelnemers:   10 per groep  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Techniek, elektronica.  

Doelgroep en talent   Iedereen die geïnteresseerd is in techniek.  
  
 

 

 



 

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/influencer? 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 will 
develop a fictional character for your story and 
you’ll learn about storylines and using descriptive 
language.  

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

Journalistiek, regisseur, film, schrijver, schrijven, 
Engels, creatief, blogger/influencer, copywriting.  

Doelgroep en talent: Talen, schrijven, creativiteit. 
Wat neem je mee naar de workshop? Een laptop, een pen en een schrift. 

 



 

Duitse film 

  
  

Naam van de workshopeigenaar   Janine  
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?    

We gaan een Duitse film – in het Duits - kijken 
onder het genot van een hapje en daarna gaan we 
een review schrijven over deze film.   

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

ü Aan het einde van de les ben je vaardiger 
geworden in de Duitse taal.  

ü Je kunt aan het einde van de les een review 
schrijven over de Duitse film, die je hebt gevolgd 
in Duitse audio met daarbij de Duitse 
ondertiteling.   

Duur van de workshop (2/4/6/8 
lesuren.   
  

3 lesuren, 2 lesuren film kijken en daarna 1 lesuur 
bezig met het schrijven van een review over de 
Duitse film.   

Maximumaantal deelnemers:   20 leerlingen   
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Duits, film, luisteren, kijken, schrijven, mening, 
review,  

Doelgroep en talent  Leerlingen die het vak Duits volgen, of het heel 
interessant vinden om een film te volgen in de 
Duitse taal.   

Wat neem je mee naar de workshop?  Wat neem je mee naar de workshop? Een vrolijk 
humeur en zin om een film te kijken en te 
reviewen.  

 



 

Kalfshersenen ontleden  

  
  
  

Naam van de workshopeigenaar  Hans  
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?    

Je gaat in groepjes hersenen van een kalf ontleden.   
Je gaat dit doen in lokaal K10.  

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

De hersenen: het belangrijkste en meest complexe 
orgaan dat er is; het regelcentrum van het 
lichaam!  Je gaat heel veel leren over de ligging van 
bepaalde hersenonderdelen en de functies daarvan. 
We gaan ook in op de overeenkomsten en 
verschillen tussen deze hersenen en onze eigen 
hersenen. Wat maakt de Homo sapiens nou 
intelligenter dan andere diersoorten? Hoe 
ontwikkelen hersenen zich en waardoor gedragen 
pubers zich zo anders dan kinderen en 
volwassenen? Daarnaast komen enkele 
hersenaandoeningen aan bod. Dit allemaal dus aan 
de hand van echte hersenen!  

Duur van de workshop (2/4/6/8 
lesuren.    

2 lesuren (100 minuten)  

Maximum aantal deelnemers:  
  

14  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Natuur en gezondheid, psychologie, gedragsleer, 
neurologie, biologie, psychiatrie, snijpracticum.  

Doelgroep en talent  Tip: combineer deze workshop met de workshop 
‘De werking van je brein’ en word een hersenexpert! 
De inhoud van deze twee workshops zullen namelijk 
op elkaar worden afgestemd.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Graag ook je eigen hersenen meenemen als je die 
hebt (haha, leuke grap Hans). Zorg er wel voor dat 
je deze ochtend goed hebt ontbeten: daarmee 
verklein je de kans op ‘niet goed worden’ 
aanzienlijk (hoe dit precies werkt komt uiteraard 
ook aan bod)!  

 

 



 

Keramiek 

  
Naam van de workshopeigenaar  Marrit  
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 wordt het stevig en 
bruikbaar. Je kan hiervan dus je eigen 
kaarsenhouders, pennenbakjes, vazen of 
bijvoorbeeld een portret van klei maken. De 
workshop is een K09 op de Campus.  

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 
aardewerk gemaakt waar je trots op bent.  

Duur van de workshop:  3 lesuren   
Maximumaantal deelnemers:   14  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Creatief, kunst, creatieve therapie, docent 
beeldende kunst & vormgeving, keramiek, 
pottenbakken.  

Doelgroep en talent  Creatief & kunst. 
Wat neem je mee naar de workshop?  Gevuld etui.  

 

 

 



 

Kerstgala organiseren - eventmanagement 

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

Donderdagavond 22 december is het eindelijk – na 2 
jaar - weer zo ver. We gaan een onvergetelijk kerstgala 
organiseren voor de leerlingen van de Campus Kollum.   
Een groot evenement, zoals het kerstgala, organiseren. 
Hoe doe je dat? Waar begin je? Wat regel je? Waar houd 
je rekening mee?   
Het organiseren van een spetterend kerstgala is een 
flinke en complexe uitdaging. Er zijn veel zaken waar je 
aan moet denken en zo’n groot evenement organiseren 
kost tijd, creativiteit, doorzettingsvermogen en energie, 
maar het levert ook veel op. Een pracht van een 
onvergetelijke gala-avond voor iedereen; daar doen we 
het voor!  

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

Je kunt een groot evenement, zoals het kerstgala, op 
een projectmatige manier, organiseren vanuit de 
principes van eventmanagement – en ervoor zorgen dat 
de gasten de avond van hun leven hebben.   

Duur van de workshop   2e t/m 5de lesuur tijdens de Talentdag.  
Tijdens vakwerktijd op 1 december, 8 december en 15 
december.  
Tijdens de Communityweek van 19 t/m 22 december.  

Maximum aantal deelnemers:   12  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden, 
doelgroep en talent:  

Plannen & organiseren, projectmanagement, 
eventmanagement, pr & communicatie, financiën, 
logistiek, creatief denken, samenwerken.  

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Je laptop en een goed gevuld etui.   



 

Kunst “Eerbetoon aan identiteit” 

  
  

Naam van de workshopeigenaar  Marileen  
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?    

In deze workshop gaan we het hebben over voor jouw 
waardevolle voorwerpen. Dit doen we individueel maar 
ook samen in groepjes. Deze voorwerpen worden het 
uitgangspunt om een kunstwerk te maken, een 
eerbetoon aan je eigen identiteit. De uitwerking hiervan 
kan een autonoom mini kunstwerk worden (dus een 
beeldje) maar je kunt er ook voor kiezen om je voorwerp 
uit te werken in de vorm van een sleutelhanger of 
ketting!   

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

ü Reflecteren op je eigen identiteit en waarden  
ü Andere perspectieven en waarden leren van je 
medeworkshopdeelnemers  
ü Bevorderen van je creatief denkvermogen  
ü Uitvoeren van een idee   
ü Hoe je een sleutelhanger of ketting maakt  

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

2, 3, 4, 5  

Maximum aantal deelnemers:   16  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden:  

Kunst, edelsmid, kunstenaar, toegepaste vormgeving, 
identiteit, sleutelhanger, ketting, creatief  

Doelgroep en talent:  Creatief & Kunst, iedereen welkom!   
  

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Meenemen: pen, potlood, gum, puntenslijper en 
natuurlijk een goed humeur.  

  
 

 



 

Ontdek Latijns -Amerika  

  
Naam van de workshopeigenaar  Sofía 
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?    

Van Argentinië tot aan Mexico, de 20 Spaanstalige 
landen in Latijns-Amerika zijn een ware schatkamer 
voor avontuurlijke reizigers. Of je nu gaat voor 
exotische zandstranden, spectaculaire natuurparken, de 
meest prachtige landschappen, outdoor activiteiten, 
koloniale steden of inheemse tempels. Iedereen komt 
aan zijn trekken! Maar waar moet je beginnen op dat 
reusachtige continent en wat mag je niet te missen? W 
e gaan op een indrukwekkende digitale reis naar het 
Zuid-Amerikaanse continent. Ga je mee? 

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

ü Je leert hoe je een reis naar Latijns-Amerika plant; 
ü Je leert over landschappen en culturen. 
ü Je krijg en een beter begrip van de Spaanstalige 
wereld.  

Duur van de workshop: 2 lesuren  
Maximum aantal deelnemers:   Max. 20    
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden:  

Spaanstalige wereld, Spaanse taal en cultuur,  
Latijn-Amerika, reizen, toerisme, vakantie  

Doelgroep en talent: Iedereen die avontuurlijk is ingesteld 
Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Laptop en enthousiasme  



 
 

Lekkerleesclubje 

  
  
  

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

Lekker lezen op een andere manier dan je bent 
gewend!  
Deze workshop staat in het teken van lezen! Lezen, 
lezen, lezen dus.   
We gaan samen onderzoeken wat de voordelen van 
lezen zijn en we gaan het natuurlijk ook ervaren.   
De workshop wordt aangeboden in een (knus) 
lokaal.  

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

Aan het einde van de workshop: 
ü kun je verschillende voordelen van lezen 

benoemen.    
ü heb je een (deel van) een verhaal gelezen.  
ü workshop heb je het ultieme rustgevoel 

ervaren en heb je ervaren hoe leuk en gezellig 
samen lezen is!  

ü heb je geleerd wat boeken jou en anderen op 
kunnen leveren en wat voor mooie 
gesprekken en ideeën kunnen ontstaan.  

Duur van de workshop:   2 lesuren   
Maximumaantal deelnemers:   16  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

Alle profielen. Docentschap, journalistiek, 
bibliothecaris, Neerlandicus, schrijver   

Doelgroep en talent:  Lekker lezen is voor iedereen.   
Wat neem je mee naar de workshop?  Een zachte, warme deken (mag).  

Een of zelfs twee kussentjes (mag). 
Je eigen leesboek (moet). 
De leesclub houdt ook van cake, dus voel je vrij wat 
lekkers mee te nemen. 😊  
  

 



 

Workshop leren- leren   

  
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 leren-leren. We gaan kijken welke 
verschillende leer strategieën er zijn en welke 
strategie wanneer helpend is.  
  
Kortom heb je soms moeite met leren en weet 
je soms niet goed hoe je dit moet aanpakken? 
Kom dan vooral naar deze workshop. Dan 
gaan we met elkaar op ontdekkingstocht.  

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

ü Aan het einde van deze workshop heb je 
kennisgemaakt met verschillende leer 
strategieën.  

ü Aan het einde van deze workshop heb je 
geoefend met een aantal leer strategieën    

Duur van de workshop:   100 minuten   
Maximumaantal deelnemers:   14 leerlingen  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

Alle profielen  
Leren-leren, tentamens, toetsen   

Doelgroep en talent:  Leerlingen van klas 1,2 en 3  
Wat neem je mee naar de workshop?  Een goed humeur, laptop, pen en papier, een 

vak om iets voor te leren.  
  
 

 

 

 



 

Mandarin (traditionele Chinese taal) 

  
Naam van de 
workshopeigenaar  

賴瑀婕 Lai, Yu-Chieh (Emma)  

Wat ga je doen tijdens de 
workshop?    

We are going to explore an entirely different language 
from Dutch, which is Mandarin! Mandarin is also been 
known as Traditional Chinese, which is the language that 
people from Taiwan are using. Through the lesson, we are 
going to have fun with this mysterious language through 
some interesting activities! What’s the best? You are going 
to have your own Mandarin name. 

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

First, in the lesson, you will know the basic structure of a 
name in Taiwan. Then, you will know how meaningful a 
name could be in Taiwan through each single word. 
Lastly, you are going to know how to write your Mandarin 
name and how to pronounce it!  

Duur van de workshop: 100 minuten 

Maximumaantal deelnemers:  10  
Profiel, werkveld, 
vervolgopleiding, trefwoorden:  

Taal en cultuur 

Doelgroep en talent: Students who are interested in different culture and 
language.  

Wat neem je mee naar de 
workshop?   

Bring your pencil case. If you have colored pencils or 
markers that would be great, too!  
Also you need to fill in this form after you sign up for the 
class, then I could come up with a name that fits your 
hopes the most! So please do it right after you 
successfully sign up.  
https://forms.office.com/r/JEjUQwrGBt  
Lastly, be open-minded to enjoy the lesson. 

 



 

Workshop plannen en organiseren 

  
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 het 
onderwerp plannen. Waarom is plannen handig? Op 
wat voor manieren kun je allemaal plannen? Deze 
workshop zal bestaan uit een stukje theorie, maar 
vooral ook oefenen met het plannen en organiseren 
van je schoolwerk.  
  
Kortom vind je plannen soms lastig? Wil je alles op 1 
dag doen of heb je last van uitstelgedrag? Kom dan 
vooral naar deze workshop.   

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

ü Aan het einde van deze workshop weet je waarom 
plannen handig is  

ü Aan het einde van deze workshop heb je geoefend 
met het plannen  

ü Aan het einde van deze workshop heb je kennis 
opgedaan van verschillende manieren van 
plannen.  

Duur van de workshop:  100 minuten  
Maximumaantal deelnemers:  
  

14  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden  

Huiswerk, toetsen, vrije tijd, agenda, notities   
  

Doelgroep en talent  Leerlingen van leerjaar  1,2 en 3  
Wat neem je mee naar de workshop?  Laptop, pen en papier  

 

 



 

Science forum 

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

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in 
discussie over de grote vraagstukken van de 
wetenschap. In de les is er vaak te weinig tijd om 
een echt goede discussie te voeren maar hier kun je 
jezelf even echt goed laten gaan. We gaan in debat 
over vragen als:  
ü Wat moeten we met stikstof?  
ü Bestaat de klimaatcrisis?  
ü Hoe is de mens ontstaan?  
ü En alles waar je het zelf over wilt hebben  

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

ü Je leert debatteren over lastige kwesties.  
ü Je leert naar meerdere kanten van een 
probleem te kijken.  
ü Je leert wetenschappelijke inzichten op 
waarde te schatten.  
ü Je leert luisteren  

Duur van de workshop:   100 minuten  
Maximumaantal deelnemers:  
  

20 leerlingen  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Natuurkunde, scheikunde, biologie  
Wetenschappelijke studies  

Doelgroep en talent  Iedereen die graag discussieert of nadenkt over 
grote vraagstukken.  

Wat neem je mee naar de workshop?  Neem een device mee.  
  

 

 

 

 

 

 



 

PWS 

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

Tijdens deze dag kun je aan de slag met het 
profielwerkstuk!  
Neem de tijd om literatuuronderzoek te doen, 
te bedenken hoe jouw onderzoek eruit gaat 
zien en hoe jij jouw eindresultaat gaat 
presenteren aan je medeleerlingen, docenten 
en thuisfronten! 

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

Je bent een mooi stuk opgeschoten met jouw 
profielwerkstuk.    

Duur van de workshop: 
  

200 minuten 

Maximum aantal deelnemers:  
  

14  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Onderzoek  
   

Doelgroep en talent: Doelgroep: bovenbouwleerlingen die een 
profielwerkstuk maken.    

Wat neem je mee naar de workshop?  Laptop     
Welke kosten zijn er verbonden aan deze 
workshop?  

Geen  

 

 

 



 

Chemisch rekenen 

  
Naam van de workshopeigenaar  Femke 

Wat ga je doen tijdens de workshop?    Chemisch rekenen  
Wat ken je en kun je aan het einde, wat ga je 
leren?   

ü Rekenen met de mol  
ü Rekenen met dichtheid  
ü Rekenen aan reacties  

Duur van de workshop (2/4/6/8 lesuren.   
  

100 minuten  

Maximum aantal deelnemers:  
  

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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWT XXL 

KWT XXL 
 
 
 
 
 
  

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

Is jouw portfolio nog niet op orde?  
Heb je nog tijd nodig om bezig te gaan met jouw 
(boek)presentatie?  
Lig je achter met schoolwerk?   
Kortom; kom jij tijd tekort?  
Kom dan naar de workshop KWT XXL!!  
  
Tijdens deze workshop krijg jij de tijd om bezig te 
gaan met dat wat nog moet. "#$%  

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

Aan het einde van de workshop heb jij weer een 
taak (of zelfs taken "#$%) afgerond, hoe fijn!  

Duur van de workshop:   100 minuten  
Maximum aantal deelnemers:   20  
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

Alle profielen  

Doelgroep en talent:  Alle leerjaren  
Wat neem je mee naar de workshop?  Je neemt jouw laptop mee, jouw schoolwerk, een 

gevuld etui; alles wat jij nodig hebt.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wiskundige puzzeltocht 

  
  

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

Creatief en wiskundig puzzelen in Kollum. 

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

Onder tijdsdruk wiskundige berekeningen 
uitvoeren.  

Duur van de workshop: 100 minuten  

Maximum aantal deelnemers per 
workshop:   

15 leerlingen  

Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden: 

Sport, creativiteit en wiskunde  

Doelgroep en talent:  Iedereen met interesse in wiskunde en 
puzzelen. 
  

Wat neem je mee naar de workshop?  Sportieve kleding en schoeisel. 
  

  
 

 

 

 

 



 

Archery Tag 

  

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

Archery Tag is een kruising tussen paintball en 
trefbal, alleen speel je dan met pijl en boog. 🎯'()*+  
Het spel is actief en, dankzij de speciale pijlen en 
gezichtsbescherming, ook veilig. We gaan 
verschillende onderdelen doen die te maken hebben 
met Archery Tag. 

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

Actie, tactiek en samenwerken staan centraal bij 
deze workshop. 

Duur van de workshop   
  

100 minuten. Is inclusief lopen naar de hal, 
omkleden, uitleg, klaarzetten en opruimen. 

Maximum aantal deelnemers:   18 per ronde. 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden:  

Sport, BSM, uitdaging, actie, tactisch denken. 

Doelgroep en talent: Iedereen die het leuk vindt om erg actief bezig te 
zijn en spanning aan te gaan is van harte welkom. 

Wat neem je mee naar de workshop?  Sportkleding en sportschoenen.  
Locatie: de van der Bij-hal. 

 

 

 

 

 

 

 


