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Professionele 
kunst
Theatergroep Max
Rietveld 49, 2611 LH, Delft, tel: 015-2122977
educatie@tgmax.nl, www.tgmax.nl
contact: Dorien Folkers en Marianne Peters
TG Max heeft een gevarieerd educatief aanbod. Bij elke voorstelling 
wordt een passend educatief project gemaakt, maar TG Max maakt 
ook educatief aanbod los van voorstellingen. TG Max staat zeer open 
voor het ontwikkelen van programma’s op maat.

Theater de Veste
Vesteplein 1, Delft, tel: 015-2131523, wesselink@theaterdeveste.nl 
www.theaterdeveste.nl, contact: Mirjam Wesselink
Met educatief medewerker Mirjam Wesselink kan worden 
overlegd welk aanbod op maat mogelijk is.

Filmhuis Lumen
Doelenplein 5, 2611 BP, Delft, tel: 015-2140226
www.filmhuislumen.nl, contact: Sanne van ‘t Hof (06-14981406)/
Jerome van Dam (015-2140206)
Filmhuis Lumen biedt op verzoek van scholen films aan als 
schoolvoorstelling. Scholen kunnen zelf een film kiezen uit 
een breed educatief filmaanbod. Ook biedt Lumen workshops 
aan rondom films, zoals de workshop filmposter maken en 
dierfiguren kleien (voor de allerkleinsten). Het Filmhuis zou 
graag in overleg met scholen verder aanbod op het gebied van 
filmeducatie vormgeven.

Galerie De Sigarenfabriek
Kromstraat 29, 2611 EP, Delft, tel: 015-2157886
www.sigarenfabriek.nl, contact: Joost Konings
De Sigarenfabriek is een samenwerkingsverband van professionele 
kunstenaars. Het educatief aanbod bestaat uit rondleidingen voor 
het basisonderwijs, in overleg is maatwerk mogelijk.

Bacinol
Wateringse Vest 38, 2611 AW, Delft, tel: 015-2157886
www.bacinol.nl; www.atelierkonings.nl, contact: Joost Konings
Gebouw met ateliers en tentoonstellingsruimtes van 
verschillende kunstenaars op het gebied van kunst, architectuur 
en design. Bezoek aan ateliers en workshops mogelijk, 
bijvoorbeeld bij het atelier van kunstenaar Joost Konings.

Cultureel
Erfgoed
Erfgoed Delft e.o.
www.gemeentemusea-delft.nl
contact: Francisca Sudiono (fsudiono@delft.nl)/
Annekarijn Overduin (aoverduin@delft.nl)
Erfgoed Delft e.o bestaat uit Stedelijk Museum Prinsenhof, 
Museum Nusantara, Museum Lambert van Meerten, het 
Gemeentearchief en Archeologie. De musea hebben verschillende 
museumlessen. De drie musea maken onderdeel uit van het 
erfgoedprogramma van de VAK, centrum voor de kunsten.
Zowel de musea als het archief hebben ervaring met en staan 
open voor het ontwikkelen van programma’s op maat.

Museum Paul Tetar van Elven
Koornmarkt 67, 2611 EC, Delft, tel: 015-2124206
tetar@hetnet.nl, contact: Lidy Thijsse
Dit museum is gevestigd in het voormalige woonhuis van de 19e 
eeuwse schilder Paul Tetar van Elven (1823-1896). Het museum bevat 
stijlkamers, een schilderijenverzameling, tekeningen, meubels, antiek, 
porselein en ander kostbaarheden, alle eigendom van de schilder. 
Het educatief aanbod bestaat uit museumlessen en aanbod op 
maat. Het museum doet mee in het erfgoedprogramma van 
de VAK, centrum voor de kunsten. Het museum kan in overleg 
aanbod op maat ontwikkelen.

De Porceleyne Fles
Rotterdamseweg 196, 2628 AR, Delft, tel: 015-2512030
www.royaldelft.com, contact: Saskia Bierma
Het aanbod bestaat uit rondleidingen en schilderworkshops.

Tabaks Historisch Museum
Van Bossestraat 4, 2613 CR, Delft, tel: 015-2122411
www.tabaksmuseum.nl, contact: Louis Bracco Gartner
Rondleidingen met maximaal 15 leerlingen mogelijk.

Vermeer Centrum Delft
Voldersgracht 21, 2611 EV, Delft, tel: 015-2138588
info@vermeerdelft.nl, www.vermeerdelft.nl
Het Vermeer Centrum geeft een informatie over het leven, werk 
en de stad van Johannes Vermeer. Er worden rondleidingen 
gegeven, en de educatieve afdeling probeert daarbij zoveel 
mogelijk aan te sluiten op de wensen van de school.
Het bezoek kan door de leerkracht worden voorbereid met een gratis 
toegangsbewijs, op afspraak met behulp van de educatieve afdeling. 

Amateurkunst
De VAK, centrum voor de kunsten
Westvest 9, 2611 AX, Delft, tel: 015-2197210
mibosman@delft.nl, www.vak-delft.nl
contact: Miriam Bosman, bereikbaar: ma, di, do en vr
De afdeling Kunsteducatie van de VAK verzorgt het Kunst- en 
cultuurmenu voor alle basisscholen in Delft. Ook heeft de VAK 
kunst- en cultuurkoffers in de disciplines audiovisueel, beeldend, 
cultureel erfgoed, dans, literatuur, muziek en theater voor scholen 
te leen en een na- en bijscholingsaanbod voor leerkrachten.
De VAK ontwikkelt aanbod op maat in overleg met de school. 
Voorbeelden zijn: workshops of lessenserie op school voor de 
leerlingen toewerkend naar een voorstelling, workshops voor de 
leerkrachten, advies over methodes enz.

De Nieuwe Amateur
Nijverheidsstraat 3, 2624 BA, Delft, tel: 015-2850752
info@denieuweamateur.nl, www.denieuweamateur.nl, 
contact: Suzanne van den Zanden, bereikbaar: ma, di, do en vr
DNA stelt zich tot doel dat steeds nieuwe mensen zich op het 
podium presenteren, steeds nieuwe vormen van podiumkunst te 
zien zijn, dat de theatrale mogelijkheden van de techniek hun 
weg naar het podium vinden en steeds nieuwe bezoekers in de 
zaal zitten. Hierdoor is DNA een netwerk voor het kennismaken, 
uitwisselen van ideeën en ontwikkelen van initiatieven en 
activiteiten op het gebied van de amateurkunstbeoefening.
Het educatieve aanbod is veelal projectmatig. Voorbeelden: 
kinderactieraad en creatieve IC- workshops. DNA staat open voor 
het ontwikkelen van aanbod in overleg met de school.

Divers 
Cultuuraanbod
DOK
Vesteplein 100, 2611 WG, Delft, tel: 015-2123636
kunstbedrijf@dok.info, m.droog@dok.info, www.dok.info
contact: Froukje Hoekstra/Marjolein Droog
DOK-schoolmediatheek heeft een uitgebreid assortiment 
peuterboeken, prentenboeken, Avi-boekjes, A-B en C leesboeken, 
informatieve boeken over allerlei onderwerpen, video’s en cd-roms. 
DOK-kunst biedt verschillende kunstprojecten aan en een 
rondleiding voor basisscholen. Vol enthousiasme ontwikkelen de 
medewerkers van DOK een aanbod afgestemd op de behoefte van 
scholen. De lessen worden bij DOK of op school gegeven. 

Stichting World Art Delft
Rotterdamseweg 205, 2629 HD, Delft, tel: 015-2850114 
info@worldartdelft.nl, www.worldartdelft.nl
contact: Paula Kouwenhoven, bereikbaar: ma t/m do
World Art Delft is een stichting, die tot doel heeft aandacht 
te vestigen op de cultuurrijkdommen van de hele wereld. 
Wereldkunst van ver en dichtbij moet kleur brengen in onze 
globaliserende samenleving. World Art Delft wil dit doel 
bereiken door middel van het inrichten van tentoonstellingen 
en het organiseren van educatieve evenementen. WAD biedt 
verschillende actieve workshops en projecten aan. WAD kan in 
overleg aanbod op maat ontwikkelen.

Nyama muziek en dans
Lijm en cultuur, Rotterdamseweg 270, 2628 AT, Delft
tel: 015-2144081, info@nyama.nl, www.nyama.nl
contact: Dunja Gasper
‘Nyama muziek & dans’ organiseert creatieve workshops en 
cursussen, festivals, concerten, feesten en andere activiteiten 
met culturele diversiteit als uitgangspunt. Nyama heeft een 
standaardaanbod en ontwikkelt aanbod op maat. Nyama heeft 
veel ervaring met het ontwikkelen van aanbod op maat, naar 
wensen van de school.

Het Kruithuis
Schiekade 2, 2627 BL, Delft, tel: 015-2561449
www.kruithuis.nl, contact: Ellen Rijnsdorp
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en workshops 
klei en pottenbakken. In overleg is maatwerk mogelijk.

Stadswandelingen
Winterpad 8, 2614 WE, Delft, tel: 06-22429010
www.delftrondleidingen.nl
Stadswandelingen met maximaal groepen van 25 kinderen.

Pareltjes in en 
om de school
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Provinciale 
partners
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Postadres: Postbus 3092, 2601 DB, Delft, Tel: 015-215 4350  
www.erfgoedhuis-zh.nl, bakkum@erfgoedhuis-zh.nl
Greet Bakkum, secretariaat, Bereikbaar op: ma t/m vr
Erfgoedhuis Zuid-Holland brengt scholen en erfgoedinstellingen 
bij elkaar. Zo zijn er al vele interessante projecten ontstaan voor 
het Leergebied Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, waaronder 
het project erfgoedspoor, zie www.erfgoedspoor.nl. Neem voor 
specifieke vragen contact op met Erfgoedhuis. 

ProBiblio
Opaallaan 1180, 2132 LN, Hoofddorp  
Bereikbaar op: ProBiblio is een tweedelijns-organisatie
Contact kan opgenomen worden via de lokale bibliotheek 
ProBiblio is een Provinciale Service Organisatie voor bibliotheken 
in Noord- en Zuid-Holland. Op het gebied van cultuureducatie 
heeft ProBiblio Cultuurkans ontwikkeld; een doorgaande lijn van 
cultuureducatieve programma’s gericht op het primair onderwijs. 
Bibliotheken kunnen deze programma’s, afhankelijk van hun 
beleid, afnemen en aan scholen in hun werkgebied aanbieden.

Kunstgebouw
Broekmolenweg 16, 2289 BE, Rijswijk, Tel: 015–215 45 15 
www.kunstgebouw.nl, primaironderwijs@kunstgebouw.nl
Hetty Dooren, logistiek en planning, Bereikbaar op: ma t/m do
Kunstgebouw ontwikkelt diverse programma’s en projecten 
voor het primair onderwijs, waaronder twee cultuureducatieve 
programmalijnen die een structurele basis vormen voor 
cultuureducatie op uw school: Kunstmenu en Kunst in Uitvoering. 
In overleg zijn advies, losse projecten en maatwerk mogelijk. 

Aanvullende 
Ontdekkingen
Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Ontdekt door:
PBCS
Het Mozaiek
Caspar Fagelstraat 65, 2613 GV, Delft
tel: 015-2144263, Mozaiekc@pcbodelft.nl

Vak Delft
Westvest 9, 2611 AX, Delft, tel: 015-2197210
www.vak-delft.nl 

De samenstellers van deze kaart hebben alle mogelijke moeite 
gedaan om de juiste informatie over de hier weergegeven 
culturele bronnen te achterhalen. Zij kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie.
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De Ontdekking vindt plaats in het kader van de regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs 2007-2008 en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en Provincie Zuid-Holland. 
De Ontdekking is een samenwerkingsproject van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio en Kunstgebouw.


