JONGEREN.VAN.NU.
JONGEREN.&.RUMAG.
De nieuwe generatie jongeren staat onder druk. Ze willen goed presteren op
school, bij vrienden, familie, de sportclub en hun bijbaan. Tegelijkertijd is
social media niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van tieners.
Ze posten, snappen en liken erop los. Maar niet zonder gevolgen; het
gevoel van geluk, zekerheid en populariteit hangt af van het aantal online
volgers. Leerkrachten vragen zich terecht af: hoe kunnen we hier iets aan
doen?!
Maar wat gebeurt er eigenlijk offline wanneer jongeren met een probleem
zitten? Waar zoeken ze hulp en waar kunnen ze met hun vragen terecht?
RUMAG heeft om jongeren hierin te helpen en ondersteunen haar eigen
scholentour ontwikkeld. Tijdens deze tour geeft de RUMAG crew intensieve,
motiverende en vooral leuke workshops met onderwerpen als beweging,
sociale media, geld, seksualiteit en voeding. Het doel van deze workshops
is om de jongeren weerbaar en competent te maken.

OVER.RUMAG.YOUNG.
Lifestyle-merk RUMAG (1,7 miljoen volgers online onder jongeren) gaat hier
verandering in brengen. Door middel van dans en taboe-doorbrekende
workshops worden leerlingen en leerkrachten in één dag letterlijk in
beweging gebracht.
DOELSTELLING.VAN.DE.DAG.
De jongeren weerbaar en competent maken.
RUMAG Young. verzorgt een onvergetelijke dag op school met als doel: een
blijvende impact maken op leerlingen door middel van een
indrukwekkende show en workshops die de weerbaarheid en zekerheid van
jongeren te vergroten. Hier zullen leerlingen en leerkrachten de rest van hun
leven profijt van hebben.
Het programma is volledig tailor made en is ook mogelijk voor andere
vormen van onderwijs zoals mbo, hbo, speciaal onderwijs, basisscholen, etc.
WAAROM.RUMAG?
• RUMAG. heeft onderscheidend vermogen
• RUMAG. zegt wat niemand kan of durft te verwoorden
• RUMAG. heeft een frisse blik en positieve energie
• Het RUMAG. team bestaat uit young professionals
• Het RUMAG. team kan zich goed inleven met jongeren en spreekt hun taal

LESINHOUD.
DANSWORKSHOPS.
De RUMAG crew bestaat stuk voor stuk uit professionele dansers/docenten
en onder leiding van Randy Bel en Suzanne Gorter (ook wel bekend als
Static) zit elke workshop vol positieve energie en een hoop fun. In de
beweging workshops gaat RUMAG met de jongeren dansen, ze maken
samen een choreografie en leren de nieuwste moves uit de videoclips van
nu. Tevens krijgen zij een interactieve workshop met onderwerpen als
sociale media, geld, seksualiteit en voeding. De jongeren worden geholpen
zowel fysiek als mentaal uit hun comfortzone te komen. We laten zien dat je
op verschillende manieren een gezonde en bewuste lifestyle kan
ontwikkelen. We maken alles bespreekbaar en nemen geen blad voor de
mond
De gezamenlijke start en de eindpresentatie van de dans workshops
resulteren in een energieke dag en een spetterende afsluiting. Daarnaast
krijgt elke leerling een RUMAG verrassing en de meest gemotiveerde
leerling een extra verrassing. De workshops resulteren in een bak aan
positieve energie die door de hele school te voelen is.

LESINHOUD.
Buiten de dansworkshop hebben we de interactieve les. Hierin gaan wij in
gesprek met de leerlingen. Dit betreft verschillende onderwerpen over
hedendaagse zaken waar de leerlingen zich mee bezig houden.
ONDERWERPEN.
• Beweging
• Seksualiteit
• Social Media
• Geld
• Voeding
De interactieve les wordt gegeven door een influencer die bekend is/aansluit
bij de jongeren.

LESINHOUD.
BEWEGING.
Jongeren treden uit hun comfortzone door het bedenken en uitvoeren van
een gezamenlijke choreografie. Iedereen wordt op een laagdrempelige
manier gestimuleerd om zijn of haar talent te laten zien, waarbij niet alleen
het positieve effect van bewegen, maar ook samenwerken centraal staat. Zelfs
de meest verlegen leerling achterin de klas zal – onder hard klinkend applaus
van klasgenoten – vol zelfvertrouwen zijn of haar skills laten zien.
SEKSUALITEIT.
Met behulp van de populaire RUMAG quotes wordt het thema seksualiteit op
een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt. Door het gesprek met
elkaar aan te gaan leren jongeren over hun eigen ontwikkeling, identiteit,
relaties en (grenzen op het gebied van) intimiteit.
SOCIAL.MEDIA.
Als succesvol online lifestyle-merk heeft RUMAG een voorbeeldfunctie op het
gebied van social media. Tijdens de workshop leren jongeren bewuste keuzes
te maken wanneer zij gebruik maken van online platformen. Beeldvorming
en een realistisch zelfbeeld, respect voor jezelf en voor anderen staan hierbij
centraal. Door gebruik te maken van voorbeelden van leerlingen zelf wordt
duidelijk wat de do’s en don’ts zijn als het aankomt op hun social media
gebruik en de gevolgen daarvan.

LESINHOUD.
GELD.
Financiële zelfredzaamheid wordt in het voortgezet onderwijs belangrijker
naarmate leerlingen ouder worden en heeft invloed op de algehele
weerbaarheid van jongeren. Er komen vragen voorbij
zoals: Maakt geld gelukkig? Wat is de waarde van geld?
Wat moet je weten en kunnen naarmate je meer volwassen wordt?
Ook onderwerpen als lenen, omgaan met schulden en armoede komen op
een toegankelijke manier aan de orde.
VOEDING.
Gezonde voedingskeuzes betekent dat je meer energie hebt en lekker in je
vel zit. Maar in de hedendaagse consumptiemaatschappij is het maken van
gezonde keuzes niet altijd makkelijk. Door praktijkvoorbeelden van
leerlingen worden jongeren zich meer bewust van hun (on)gezonde keuzes
en hoe zij kunnen zorgen voor een gezonde lifestyle.

PROGRAMMA.
PROGRAMMA.
• Showcase RUMAG Dancecrew
•

Gezamenlijke warming-up
Vrije keus in dansworkshop d.m.v. quotes

•

Workshop 1e deel: dans en interactieve les (2 groepen)

•

Pauze en wisseling groepen

•
•

Workshop 2e deel: dans en interactieve les (2 groepen)
Gezamenlijk presentatie moment van de dansworkshops

•

Uitreiking prijzen voor meest gemotiveerde leerling(en)

•

Uitdelen van goodies aan alle leerlingen
Afsluiting en foto moment

•

•

EXTRA BIJ TE BOEKEN
• Aftermovie halve dag
• Aftermovie hele dag

* De hele dag duurt gemiddeld vier uur.
* Kosten van het gehele programma worden berekend en op maat gemaakt na een
gesprek.

