
Ontmoetingsruimte 

Je hoeft niet deel te nemen aan de workshops. The GAP is zeker ook bedoelt als 

ontmoetingsruimte, waar jij kan chillen, PlayStation kan spelen, ervaren en delen met 

leeftijdsgenoten. Ook kan je je aanmelden voor The GAP brainwave. The GAP brainwave is 

een groep jongeren die kritisch kijken naar het aanbod van the GAP en zelf workshops en/of 

masterclasses bedenken voor de jongeren. Zonder The GAP Brainwave kunnen wij namelijk 

niet voldoen aan ons vraaggericht aanbod!  

Beatscreation 

In deze workshop leer je hoe je op een eenvoudige manier op  de computer muziek/beats 

kan maken. Dit kan zijn door met ‘samples’ te werken, of juist door zelf geluiden en ritmes te 

spelen of programmeren. Je kan elke muziekstijl maken die je wil. Je eigen creativiteit staat 

voorop en enige muzikale voorkennis is niet noodzakelijk.  

(Afro)House 

Atoesa Zare heeft zich de afgelopen jaren laten inspireren door diverse dansstijlen, 

waaronder Hip Hop, House dance, Afro Dance, Capoeira, Dancehall en Wacking. Uit deze 

stijlen heeft zij meerdere elementen kunnen halen die zij uiteindelijk samen heeft 

gecombineerd tot haar eigen stijl. Ze stimuleert graag anderen om ook hun eigen unieke stijl 

te ontwikkelen waar zij zich volledig zichzelf en vrij voelen. 

Vloggen 

Vloggen is het maken van een videoblog, oftewel een vlog. YouTube staat vol met gave 

vloggers. Hoe leer je vloggen? Wat zijn dè tips? In deze workshop vertel jij jouw verhaal voor 

de camera in slechts 2 minuten. Het is een korte en krachtige manier om jouw kijkers aan te 

spreken en ze iets te vertellen dat jij belangrijk, opvallend of leuk vindt. Voor het maken van 

een vlog is niet veel nodig. Het belangrijkste zijn een camera, een presentator en een verhaal. 

Presenteren 

Als jij wilt inspireren en overtuigend presenteren dan is deze workshop écht iets voor jou! 

Hoe breng je jouw boodschap en/of verhaal helder en duidelijk over aan groepen? Na deze 

workshop ervaar jij wat een krachtig verhaal vertellen met een grote dosis zelfvertrouwen 

met mensen doet! 

Young Entrepreneur 

In deze masterclass kom je in aanraking met jonge ondernemers. Raak geïnspireerd en leer je 

ondernemende kant kennen. Je ontdekt en ontplooit je talent en ontwikkelt je 

ondernemende houding.  

21st Century Skillz 

Je hebt er misschien wel eens van deze term gehoord. Dit zijn de skills waar jongeren van 

tegenwoordig niet meer omheen kan. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om succesvol te 

zijn in een wereld waar alles draait om presteren en snelheid. Voorbeelden van deze 21th 



century skills zijn: omgaan met nieuwe media zoals de vele sociale media kanalen, 

ontwikkelen van communicatie vaardigheden zowel online als offline en het uitdrukken van 

creativiteit op allerlei manieren.  Onderwerpen als samenwerken, creatief denken, kritisch en 

probleemoplossend denken en omgaan met nieuwe media komen dan ook ruimschoots 

aanbod. 

Sociale talenten 

Samen met Welzijn Rijswijk creëren wij op maat gemaakte workshops die aansluiten op jouw 

belevingswereld. Op deze manier zorgen we voor meer draagvlak en expertise. Bij de Sociale 

talentendag staan jouw talenten centraal. Dat wil zeggen dat een ieder de potentie heeft om 

invloedrijk te zijn in zijn of haar omgeving en altijd een talent bezit. Je bent je dit alleen vaak 

niet bewust. Deze dag leren wij de jongeren hun talent te ontdekken, te geloven in hun eigen 

kracht en zo het verschil te maken.  

 


