1. YOUNG IMPACT SCHOLENPROGRAMMA
Deelnemende scholen ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Een Young Impact coördinator voor vragen en ondersteuning
1 Kick-off voor maximaal 150 leerlingen (starttijd 9.30 of 10.30 uur, duur 30 minuten)
1 Workshop voor maximaal 25 geselecteerde leerlingen (start direct na de kick-off,
duur 3 uur incl. een half uur pauze)
2 professioneel, opgeleide Young Impact Trainers die de workshop komen geven
op een datum en tijd naar keuze
Lesprogramma met 3 digilessen (3 x 50 min.) en materiaal voor de docent
Challenges app die jongeren ondersteunt bij hun acties
Starterskit met posters, kaarten, werkbladen en pennen etc. voor de workshop. Deze
wordt per post naar je verzonden.
Tickets voor Young Impact Day: een waanzinnig, groots evenement met veel
inspiratie, live challenges en aansprekende artiesten. Jongeren die met een
challenge in actie zjin gekomen, vieren hier samen hun impact
Kans op het winnen van een Young Impact Award en mogelijk de gerenomeerde
George Maduro Prijs met veel media aandacht en de mogelijkheid hun eigen
netwerk flink te vergroten

Kosten: één gratis programma per school t.w.v. €5950,- exclusief BTW (21%) per
programma .
Uitvoer: op een datum naar keuze komen twee trainers naar school voor de uitvoer van
de kick-off en workshop. De digilessen (met eigen docent) en de uitvoer van de challenges
plan je zelf in. Young Impact Day vindt plaats op vrijdag 5 juni bij Jaarbeurs Utrecht.

2. YOUNG IMPACT DIGILESSEN
Ga je liever zelf aan de slag met je leerlingen? Dat kan. Vraag dan gratis de digilessen aan.
Dit pakket bestaat uit drie digilessen van 50 minuten:
Digiles 1: Wat vind jij belangrijk?
Digiles 2: Wat zijn jouw sterke punten en wat is de succesformule van een challenge?
Digiles 3: Hoe zet ik dát wat ik belangrijk vind + mijn sterke punten in voor een challenge?
Het resultaat van de digilessen is een stappenplan voor een challenge.
Om de voortgang en resultaten inzichtelijk te houden, plannen we een telefonisch
gesprek met één van onze coördinatoren. Je ontvangt via de mail een bevestiging met
een link naar de digilessen en de handleiding.

Deelnemende scholen ontvangen:
•
•
•
•
•

•

Een Young Impact coördinator voor vragen en ondersteuning
Lesprogramma met 3 digilessen (3 x 50 min.) en materiaal voor de docent
Challenges app die jongeren ondersteunt bij hun acties
Starterskit met posters, kaarten, werkbladen en pennen etc. voor de workshop. Deze
wordt per post naar je verzonden.
Tickets voor Young Impact Day: een waanzinnig, groots evenement met veel
inspiratie, live challenges en aansprekende artiesten. Jongeren die met een
challenge in actie zjin gekomen, vieren hier samen hun impact
Kans op het winnen van een Young Impact Award en mogelijk de gerenomeerde
George Maduro Prijs met veel media aandacht en de mogelijkheid hun eigen
netwerk flink te vergroten

Kosten: Gratis (t.w.v. €2.450,-) per deelname per school
Uitvoer: De digilessen en challenges kun je zelf inplannen uitvoeren op een datum naar
keuze. Young Impact Day vindt plaats op vrijdag 5 juni bij Jaarbeurs Utrecht.

3. MEER LEERLINGEN, EXTRA PROGRAMMA OF
WORKSHOP

Wil je naast het reguliere scholenprogramma met meer dan 150 leerlingen meedoen
of een extra workshop voor 25 leerlingen afnemen?
Dat kan! Hiervoor geldt een meerprijs van €595,- exclusief BTW (21%) (10% van de waarde
van €5.950,-).
Scenario 1:
Je wilt deelnemen met 300 leerlingen. Je doet mee met twee afzonderlijke
scholenprogramma’s, waarbij je voor één programma een gratis deelname ontvangt. Voor
het tweede programma betaal je €595,- exclusief BTW (21%) voor de extra inzet van de
trainers. Beide programma’s kunnen op één dag worden uitgevoerd of op verschillende
data naar keuze.

Scenario 2:
Je doet mee met een scholenprogramma, maar wilt in plaats van één workshop voor 25
leerlingen liever twee workshops voor 50 leerlingen aanbieden. Je betaalt dan voor de
tweede extra workshop €595,- exclusief BTW (21%) voor de extra inzet van de trainers.
Je kunt deze keuze aangeven via het inschrijfformulier. Je ontvangt binnen twee weken
na inschrijving een bevestiging van inschrijving met de factuur. Voor de factuur geldt een
betalingstermijn van 30 dagen.

