
MET INTENSIEVE,
MOTIVERENDE,
EDUCATIEVE EN

LEUKE WORKSHOPS!



De scholentour behandelt alles
waar jongeren behoefte aan 
hebben, op een vette manier.

Wij gaan samen met een 
influencer, offline met jongeren
in gesprek over onderwerpen
als social media, seksualiteit,
beweging, geld en voeding. 

Door middel van dans trekken
we iedereen uit zijn/haar comfort
zone met als doel: het positief
beïnvloeden van jongeren. 

De scholentour is voor elk
soort onderwijs. Wij gaan hand
in hand met elk leerjaar en elke
leeftijd. Van de middelbare tot
het MBO, speciaal onderwijs en 
stichtingen. Het maakt niet 
uit welk jaar, welk niveau of
wat je doet. De Static scholentour
is er voor iedereen, in elke vorm 
en op maat.

Deze scholen/instanties gingen je voor:

Hilfertsheem College Hilversum
Dongemond College Raamsdonksveer
Oostvaarders College Almere
Wolfert College Rotterdam
Spring High Amsterdam
Aeres College Almere
Pro Almere

Schakenbosch College Leidschendam
De Spinaker Bureau Arbeidsparticipatie
(BAP) Heerhugowaard

Friesland College Leeuwarden ROC
Friesland College Heerenveen ROC
Grafisch Lyceum Rotterdam
ROC Friesche Poort
BUZ Hedon Zwolle
New Balance
Unicef
Tender College IJmuiden
Buitenhout College Almere
Kandinsky Molenhoek

Je kunt bij ons ook met CJP betalen! 

Vragen? Of benieuwd naar meer informatie? 
Contact ons via:

INFO@STATICENTERTAINMENT.NL



OPRICHTERS VAN 
DE STATIC SCHOLENTOUR

Ik ben Randy Bel en Static Entertainment is 
waar ik elke dag weer enthousiast voor ben.

Ik heb mezelf leren dansen. Dus ik ben
autodidact en gepassioneerd. Ik gebruik mijn
passie en hersenen om entertainment te
maken met een duidelijk doel: andere mensen
en voornamelijk jongeren belangrijke dingen te
leren, ze te laten lachen en ze de tools geven
zichzelf gelukkiger te maken. 

Ik ben Suzanne Gorter en Static Entertainment
is mijn passie. Ik dans al mijn hele leven en ben
afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool
van de Kunsten als dansdocent. Verder heb ik 14
maanden dans gestudeerd in New York. 

Mijn doel met deze jaren aan ervaring is om
jongeren en volwassenen te motiveren het
beste uit zichzelf te halen. Alles waar kids van
dromen, kunnen ook écht waar worden. Door
mijn eigen ervaringen en kennis te delen hoop
ik jongeren inzichten te kunnen geven en ze te
laten groeien tot wie zij zelf willen zijn. 


