
Workshops voortgezet onderwijs  

De Vrije Akademie biedt allerlei mogelijkheden op het gebied van workshops voor jongeren. 
De docenten hebben veel ervaring in het werken met jongeren via workshops. We bieden 
technieken en thema’s die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Veel workshops zijn 
thematisch in te passen. De adviestijd voor de workshops is 1,5 uur. Het aantal leerlingen dat 
kan deelnemen, bespreken we vooraf. Er kunnen meerdere workshops op een dag worden 
gegeven. De Vrije Akademie kan een offerte opstellen via info@vazom.nl of via 045-7370302  
 

Workshop ‘light graffiti’ 
In deze workshop gaan we schilderen met licht. We gebruiken hiervoor lampjes en een camera in een 
verduisterde ruimte. Je zult versteld staan van het effect. Er kan graffiti gemaakt worden met licht in 
de vorm van woorden en gekke vormen. In het kader van deze workshop moeten we een lokaal 
kunnen verduisteren. 
 

  
 

Workshop  3d-printen  
In deze workshop maken de leerlingen kennis met de 3d-printen en ontwerpen in het programma 
google sketch-up. De leerlingen ontwerpen bijvoorbeeld een sleutelhanger met hun naam er op. 
Deze kan tijdens de workshop (bij voldoende tijd) of later worden uitgeprint. Dit wordt aangevuld 
met het werken met 3d pennen. Via deze pennen kun je 3d objecten maken.  
 

 
 

 
Workshop ‘Claymotion’ 
De leerlingen maken in deze workshop een animatie met klei. Ze maken de animatie via een app op 
hun telefoon. De scenes worden opgebouwd uit figuurtjes met gekleurde klei en via de app komen 
deze tot leven.  
 

 
 

 
Workshop ‘Vloggen’ 
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De leerlingen werken in groepjes en bedenken samen een thema dat ze in de vlog gaan uitleggen. Ze 
kunnen ook gebruik maken van hun omgeving. In deze workshops ontstaan verrassende filmpjes 
over wat de leerlingen bezig houdt.  
 

 
 

 
Workshop ‘character tekenen van je selfie’ 
In deze workshop teken je eigen karikatatuur op basis van een selfie. De docente geeft tips en trucs 
om een goede tekening/portret van jezelf te maken.  

 
Workshop ‘insecten tekenen’ 
In deze workshop gaan de leerlingen onder leiding van een grafisch ontwerper aan de slag met het 
tekenen van insecten en ander kleine beestjes. Aan het einde van de workshop worden de 
tekeningen ingelijst en gaan de leerlingen met een prachtig klein werkje naar huis.  
 

  
 

 
Workshop STUNT 
Stunts: iedereen kent wel een film waarin wordt gestunt. Er valt iemand door het raam, iemand 
wordt aangereden door een auto en natuurlijk de vechtscenes waarbij de nodige klappen vallen. De 
leerlingen krijgen uitleg over het gebruik van stunts in de filmindustrie en gaan vervolgens ook aan 
de slag met het maken van een stunt. De basis stunts worden opgenomen en dit wordt eventueel 
nog wat bijgewerkt. Daarna hebben de leerlingen hun eigen stunt op film staan! Hoe cool is dat?! 
 



Workshop videoclip/animatie  
Tijdens deze workshop creëer je een videoclip. De leerlingen gaan zelf een verhaal met scenes 
bedenken en dit wordt onder begeleiding van de docent uitgevoerd en opgenomen. Opname en 
montage komen allemaal aan bod. Direct na de workshop zal het resultaat te zien zijn. 

 
 
Workshop  Airbrush 
De leerlingen starten met het maken van een tekening/ontwerp in potlood en hiervan wordt een 
sjabloon in karton gesneden. Dit sjabloon wordt op een stuk karton of schilderdoek gelegd en dan 
aan de slag met de verfspuit (airbrush). 
 

 
 
Workshop Chromakey (greenscreen)  
In de filmwereld wordt ontzettend veel gewerkt met chromakey of in de volksmond beter bekend als 
green-of bluescreen. Er worden opnames gemaakt voor een groene of blauwe wand, waardoor er 
achteraf in de montage een andere achtergrond achter gezet kan worden. Zo lijkt het bijvoorbeeld of 
je in een luchtballon zit of rondloopt in Amerika. 
 

 
 
 

Workshop ‘striptekenen’ of karikaturen  
In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met een opdracht rondom striptekenen of het 
tekenen van een karikatuur. De docent werkt met leuke, korte en grappige opdrachten. Hij leert de 
leerlingen een eigen hoofdrolspeler bedenken, grappige teksten te verzinnen en verschillende 
gezichtsuitdrukkingen te tekenen.  
 



 
 

 
Maak je eigen unieke telefoonhoesje!  
In deze workshop wordt een hoesje gemaakt voor de mobiele telefoon van vilt. Vooraf worden er 
vellen geprint met hippe foto’s op speciaal printpapier. De leerlingen kunnen dit printpapier op het 
vilt strijken. Daarna worden de hoesjes genaaid en versierd. Zo ontstaat er voor iedereen een eigen 
uniek telefoonhoesje! 
 

 
 

 
Workshop ‘make a song’  
Onder begeleiding van een muziekdocent gaan de leerlingen aan de slag met verschillende 
instrumenten, hun stem en opnameapparatuur. De leerlingen maken samen in de workshop een 
nummer. Dit kan natuurlijk na afloop worden beluisterd. Het lied kan gekoppeld worden aan een 
bepaald thema of gebeurtenis. Naast zingen, kunnen de leerlingen ook aan de slag met ‘rappen’. Een 
workshop djembé of Cajon behoort ook tot de mogelijkheden. 

 
Workshop ‘zingen/rappen’ 
In deze workshop gaan de leerlingen onder leiding van een zangdocent aan de slag met zingen of 
rappen. De docent neemt ook de nummers op voor de leerlingen, zodat het later kan worden 
beluisterd.  

 
Workshops dans 
In deze workshops gaan de leerlingen dansen en wordt in stappen een choreografie opgebouwd. Er 

kan gekozen worden voor de volgende stijlen: street dance, breakdance, starmoves en hiphop.  
 



 
 

Sieraden maken met afvalmaterialen 
In deze workshop worden met afvalmaterialen eigentijdse sieraden gemaakt. De leerlingen leren ook 
over recycling en hoe je met bepaalde materialen ‘hippe’ sieraden kunt maken.  
 

Workshops drama/improvisatie / stand up comedy  
De leerlingen leren via opdrachten hoe ze zichzelf op een grappige manier kunnen presenteren. 
 

Workshop ‘tattoo ontwerpen’ 
n deze workshop ga je je eigen tattoo ontwerpen. De kunstenaar start met informatie over wat er 
allemaal komt kijken bij het bedenken en zetten van een tattoo. Je start met het maken van een 
ontwerp van je tattoo op papier.  En natuurlijk ga je zelf uitproberen hoe het gaat uit zien !  

 

 


