
HOLY Partnership
Wat is het?

Wat krijgt u?

Voor wie is het?

Welke leerdoelen 
bereikt u ermee?

Bij welke vakken?

Wat hebt u nodig?

Wat zijn uw 
voordelen?

Wat kost het?

Zelfstandig en op maat in te zetten lesmethode met animaties 
om leerlingen bewust te maken van thema’s 
U maakt zelfstandig gebruik van de aansprekende lesmethodiek van HOLY. Met een 
 partnership zet u deze HOLY Lesmethode naar eigen inzicht en vakoverstijgend in. Zo vaak 
en wanneer u maar wilt. Leerlingen verbeelden hun mening in een animatie over onderwer-
pen en thema’s die op uw school spelen. Met de online animatietool maken zij binnen  
1 lesuur een clip die ze op uw school en via sociale media kunnen delen.

1. Onbeperkt gebruik van de veelzijdige online animatietool HOLY Animator
2. Exclusieve animatiesite voor uw school, makkelijk te beheren door docenten
3. Onbeperkt gebruik van les- en themamateriaal van HOLY
4.  Kosteloze deelname aan themaprojecten en -wedstrijden van HOLY zoals vrijheid,  

tolerantie en duurzaamheid
5. Training docenten om zelfstandig te werken met de HOLY Lesmethode

Voor leerlingen tot 18 jaar: vmbo, havo en vwo.

Meningsvorming en maatschappelijke bewustwording
Kritisch leren nadenken over actuele thema’s.
Mediawijsheid
Selectief en creatief leren omgaan met media, ICT en internet.
Creatieve vorming en visuele zelfexpressie 
Een eigen mening of idee leren uitwerken tot een origineel beeldverhaal.
Communicatievaardigheden 
Leren samenwerken, discussiëren en presenteren.

Geschikt voor bijvoorbeeld CKV, ICT, Maatschappijleer, Biologie en talen. 
Ook vakoverstijgend in te zetten en tijdens projectweken.

Een computer met internetverbinding per 2 leerlingen.

1. Aansprekende lesmethode naar eigen inzicht inzetten
Uw school zet de lesmethode van HOLY structureel, naar eigen inzicht en vakoverstijgend in. 
Bijvoorbeeld voor onderwerpen of thema’s die op uw school spelen.
2. Leerlingen laten hun clips zien op animatiesite en schermen van uw school 
Uw school krijgt een animatiesite met eigen huisstijlelementen, waarop leerlingen hun  
clips kunnen laten zien. Met de bijbehorende speciale afspeelfunctie kunt u bovendien  
de gemaakte clips op schermen tonen binnen uw school.
3. Eenvoudig en op maat lessen samenstellen
Docenten kunnen de animatiesite online beheren. Zelfgekozen onderwerpen toevoegen, 
eigen teksten en beeldmateriaal uploaden en zelfs wedstrijden uitschrijven. 
4. Goedkoper: zélf animatielessen geven
HOLY traint docenten zodat zij zélf inspirerende animatielessen kunnen geven. Ook 
 leerlingen kunnen een training krijgen voor inhoudelijke verdieping of om te kunnen 
 assisteren bij andere klassen. U hebt niet langer externe workshopleiders nodig.
5. Gebruiksgemak HOLY Animator en direct visie delen
Leerlingen maken binnen 1 lesuur een clip en delen de animaties en visies via sociale media. 
Hun visie en werkstuk wordt openbaar in plaats van dat het in de kast verdwijnt.

Vanaf 1 1.675,- per jaar afhankelijk van uw wensen. Profiteer nu tijdelijk van  
de speciale  introductieprijs vanaf 7 1.475,-. Betalen met Cultuurkaart is mogelijk.
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tijdelijk met extra korting
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De aansprekende HOLY Lesmethode is nu altijd in te zetten

Al meer dan 125 scholen en 33.000 leerlingen deden mee aan de animatieworkshops van HOLY en de landelijke 
wedstrijden voor Clips voor Vrijheid en Clips voor Duurzaamheid. Dankzij het succes van de workshops geven steeds 
meer scholen aan op een structurele manier gebruik te willen maken van de aansprekende HOLY Lesmethode. 
Daarom is nu het HOLY Partnership geïntroduceerd. 

Op maat en vakoverstijgend

Met het HOLY Partnership kan uw school de lesmethode ook gebruiken tijdens reguliere lessen of projectweken, 
voor eigen projecten of vakoverstijgend inzetten. Docenten maken via de exclusieve scholensite gebruik van het 
lesmateriaal van HOLY. En kunnen eenvoudig zelfgekozen onderwerpen toevoegen, eigen teksten en beeldmateriaal 
uploaden en zelfs wedstrijden uitschrijven. Met een partnership doen uw leerlingen bovendien steeds meer ervaring 
op waardoor ze de voordelen van de lesmethode optimaal benutten.

Mogelijkheden met het HOLY Partnership

Clip: Born this way Rutger, 15 jaar, Gerrit Rietveld College 

Clip: Fruit en gif  Floortje, 14 jaar, Kennemer College

Clip: Co2? Weg ermee! Jasper, 12 jaar, Erasmus College
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Het HOLY Partnership biedt vele voordelen en mogelijkheden.  
2 cases van scholen waar het HOLY Partnership succesvol is ingezet: 

Wilt u weten wat uw school met het Partnership kan doen? 
Bel HOLY op 020 - 716 37 70.  
Wij  denken graag met u mee.

Cases

Case 2

Vakoverstijgend project Vet Lekker                              
Erfgooiers College, Huizen

Leerlingen kregen les over vetten en vitamines bij 
Biologie, maakten een gedicht over duurzaam eten 
bij Nederlands, en tekeningen en kleifiguren bij 
CKV. Met de foto’s en teksten van deze werkstuk-
ken, maakten ze bij ICT een animatieclip waarin 
ze hun visie op duurzaam eten verbeeldden. De 
clips zijn vertoond op open schooldagen en tijdens 
bijeenkomsten in de aula. 

Docente CKV Jet Dijkstra: ‘Leerlingen zijn op ver-
schillende niveaus met het thema bezig, waardoor 
de stof meer leeft en daardoor beter beklijft. HOLY 
speelt hierin een belangrijke verbindende rol. Alle 
opdrachten komen met weinig inspanning samen 
in een animatieclip die altijd zichtbaar blijft. Leer-
lingen zijn er trots op en laten hun werk graag aan 
anderen zien.’

Case 1

Train de trainer    
Het College Vos, Vlaardingen

Via het HOLY Partnership zijn alle eerste- en 
tweedeklassers getraind. Zo kunnen ze de hele 
schoolperiode meedoen aan animatielessen en 
 assisteren bij het trainen van andere klassen. 
Ook de docenten zijn getraind. Zij geven nu zélf 
animatielessen over duurzaamheid, zonder tus-
senkomst van workshopleiders. Bovendien past 
de school de lesmethode bij projecten toe, zoals in 
een uitwisselingsproject met een school in Madrid. 

Directeur Frits Aalbregt: ‘Kosten van workshops 
voor leerlingen lopen snel op. Het ‘train de 
trainer’-principe in combinatie met een eigen 
 partnerwebsite is daarom aantrekkelijk. Nu geven 
we zelfstandig en met eigen inhoud lessen in 
 animatie aan onze leerlingen.’



Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is nu precies de HOLY Lesmethode?

•  Creatieve educatie met meningsvorming 
Leerlingen verbeelden hun mening of gedachten over een thema met een animatie. Dit leidt vaak tot onverwachte, 
ontroerende en vindingrijke resultaten.
•  Eenvoudig online animaties maken 

Met de gemakkelijke HOLY Animator maken leerlingen binnen een uur online een persoonlijke animatieclip met 
eigen beeld, geluid en tekst. 

•  Uitdagende en aansprekende lessen 
Om te zorgen dat leerlingen echt zichzelf laten zien en niet vervallen in clichés, heeft HOLY speciaal online les-
materiaal ontwikkeld. Een helder stappenplan begeleidt docenten en leerlingen bij het geven en volgen van de 
lessen.

•  Animatie en visie delen 
Jongeren kunnen hun animaties overal laten zien en zo hun stem in het openbaar laten horen. Via sociale media,  
bij evenementen en op school via de exclusieve animatiesite.

Wat is zo krachtig aan de HOLY Lesmethode?

HOLY daagt leerlingen uit om hun inzichten en mening in een animatieclip vorm te geven. De HOLY Animator, een 
online animatietool, is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Leerlingen maken stapsgewijs, eenvoudig en snel hun 
eigen beeldverhaal. Zij zien direct het inhoudelijke en visuele effect van teksten, beelden en geluiden die ze combine-
ren en in beweging zetten. Zo raken ze enthousiast, wat vaak leidt tot verrassende en ontroerende resultaten.  
Door de synergie tussen creativiteit en inhoud vormen leerlingen op eigentijdse manier een mening. En maken  
ze deze via internet publiekelijk. Uw leerlingen ervaren essentiële waarden die anders vaak abstract blijven.

HOLY geeft toch ook losse workshops?
Jaarlijks organiseert HOLY ruim 200 workshops op scholen door heel Nederland over thema’s als duurzaamheid, 
tolerantie en eerlijk eten. De bekendste is Clips voor Vrijheid waarbij de beste clips op grote schermen worden  
vertoond tijdens de landelijke bevrijdingsfestivals. De HOLY Lesmethode spreekt jongeren enorm aan door de inzet  
van animaties en sociale media. Met een HOLY Partnership kunt u deze methode nu ook structureel, naar eigen 
inzicht en vakoverstijgend inzetten.

Wanneer is het HOLY Partnership gunstig?

Uw school kan de HOLY Lesmethode ook voor eigen projecten gebruiken. U krijgt een animatiesite met eigen huis-
stijlelementen. Docenten kunnen zelf onderwerpen toevoegen, eigen tekstpagina’s en beeldmateriaal uploaden en 
zelfs wedstrijden uitschrijven. U kunt docenten en leerlingen door HOLY laten trainen zodat zij zélf inspirerende ani-
matielessen kunnen geven.  Bovendien maakt u gratis gebruik van themaprojecten die HOLY zelf initieert. Het HOLY 
Partnership is er vanaf 1 1.675,- per jaar inclusief een trainingsproject voor 15 docenten. Een losse workshop kost  
1 325,-. De kosten hebt u er dus al uit bij 6 workshops, en bij de tijdelijke introductiekorting van 7 1.475,- al bij 
5 workshops!

Boeken?
Bel 020 - 716 37 70.
Meer weten?
Kijk op holy.nl of bel ons even op 020 - 716 37 70.
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