
 

 

 

 

 

 

 

THE YOUNG IMPACT WAY IN 8 WEKEN  

 

Young Impact maakt het je graag makkelijk. Wij doen hier een voorzet hoe je de onderdelen van het programma The 

Young Impact Way kunt inzetten in een periode van 8 weken. Wil je toch nog met één van onze projectcoördinatoren 

van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Let op: om het programma volledig in lesuren te kunnen passen, vervalt bij dit programma de workshop (3 uur). Young 

Impact verzorgt wel de interactieve kick-off.  

T: 088-8000604 
E: PROGRAMMA@YOUNGIMPACT.NL  
 
WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER! 
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ONDERDEEL TIJDSDUUR VOOR WIE BENODIGDHEDEN EXTRA 
INFORMATIE 

ONDERWERPEN 

 
WEEK 1 

     

Buurtonderzoek  50 minuten Alle deelnemende 

jongeren per klas 

Werkblad  

Buurtonderzoek 

(printen) 

Klassikaal of als 

huiswerk 

- Eigen omgeving 

verkennen op 

verbeteringen  

 
WEEK 2 

     

Kick-off door Young 

Impact  

30 minuten Alle deelnemende 

jongeren 

Grote aula met 

microfoon, beamer en 

geluid 

 - Wat is impact? 

- Wat is Young 

Impact? 

- Wat zijn 

challenges? 

- Young Impact 

reis 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
WEEK 3 

     

Digiles 1 door docenten 50 minuten Alle deelnemende 

jongeren per klas 

Lokaal met digibord, 

werkblad 1 

Succesformule 

(printen) 

 - Uitleg 

Succesformule  

- Wat vind ik 

belangrijk?  

 
WEEK 4 

     

Digiles 2 door docenten 50 minuten Alle deelnemende 

jongeren per klas 

Lokaal met digibord, 

werkblad 1 

Succesformule   

Jongeren uit 

de workshop 

kunnen 

ondersteunen 

- Sterke punten 

 
WEEK 5 

     

Digiles 3 door docenten 50 minuten Alle deelnemende 

jongeren per klas 

Lokaal met digibord, 

Werkblad 2 Actieplan 

challenge (printen) 

Jongeren uit 

de workshop 

kunnen 

ondersteunen 

- Bedenken 

challenge 

- Invullen 

actieplan 

 
WEEK 6 

     



 
 
 
 
 

Voorbereiding 

challenges door 

docenten 

50 minuten 

of naar eigen 

inzicht meer 

Alle deelnemende 

jongeren per klas 

  - Vragen over 

challenge 

- Wat is de status 

van 

voorbereiding? 

 
WEEK 7 

     

Uitvoer challenges door 

docenten 

50 minuten 

of naar eigen 

inzicht meer 

Alle deelnemende 

jongeren per klas 

 Ons advies is 

om dit tijdens 

schooltijd te 

doen.  

- Tijd voor actie! 

 
WEEK 8 

     

Digiles 4 door docenten 50 minuten Alle deelnemende 

jongeren per klas 

Lokaal met digibord, 

digiles 4 in digitale 

handleiding 

Keuze in 

afsluitende 

opdracht  

- Wat heb je 

geleerd?  

- Hoe vond je het 

om impact te 

maken? 

TOTALE TIJDSDUUR  
8 WEKEN 
PROGRAMMA 

8 UUR OF 
NAAR 
EIGEN 
INZICHT 
MEER 

    

 



 
 
 
 
 

 


