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Professionele 
kunst
Kunstcentrum Haagweg 4
Haagweg 4, 2311 AA, Leiden, tel: 071-5148800
kantoor@kunstcentrumhaagweg4.nl
www.kunstcentrumhaagweg4.nl
contact: Nelleke van Varick, bereikbaar: ma, wo, vr
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen beeldende kunst op school 
en op locatie (inclusief materiaal). In overleg is maatwerk mogelijk.

RAP
Nieuwstraat 33, 2312 KA, Leiden, tel: 071-51375352
educatie@rapsite.nl, www.rapsite.nl, contact: Michel de Bakker
RAP is een regionale organisatie op het gebied van architectuur 
en heeft o.a. workshops voor kinderen. In overleg is maatwerk 
mogelijk. Aanbod in Cultuur en School.

Scheltema voor Actuele Kunst
Marktsteeg 1, 2312 CS, Leiden, tel: 071-5161880
resivanderploeg@scheltemacomplex.nl, www.scheltemacomplex.nl 
contact: Resi van der Ploeg, bereikbaar: ma, di, do
Vanaf oktober 2008 educatief aanbod, maatwerk in overleg mogelijk.

Kaasmarktschool
Koppenhinksteeg 13, 2312 HT, Leiden
Postadres: Hooglandse Kerkgracht 20a, tel: 071-5122420/06-12547736
oosterbaan.marie@planet.nl, www.kaasmarktschool.nl
contact: Marie Oosterbaan
In overleg gastlessen en workshops in alle disciplines op school 
of op locatie. Kunstroute via Museum & School.

Rembrandts Dochters
Weddesteeg 4, 2311 VX Leiden, tel: 071-5146501/071- 5213417/ 06-
4674222, simone.robbers@hetnet.nl www.rembrandts-dochters.nl
contact: Simone Robbers/Astrid Guiking, bereikbaar: di, do, vr
Locatielessen en workshops via Cultuur & School, in overleg 
gastlessen beeldende vorming & textiel op school.

Cultureel 
Erfgoed
Prae
Driftstraat 100, 2315 CK, Leiden, tel: 06-30404439, info@prae.biz
www.prae.biz, contact: Ellis Grootveld/Dorothee Olthof
Bureau voor archeologie en prehistorie, met gastlessen op school 
over archeologie en prehistorie. In overleg maatwerk mogelijk.
Aanbod in Cultuur en School.

Lakenhal 
Oude Singel 28-32, 2312 RA, Leiden, tel: 071-5165360
e.echternach@lakenhal.nl, l.vermond@lakenhal.nl
www.lakenhal.nl, contact Eva Echternach/Lydia Vermond, 
bereikbaar: ma, di, wo
Educatief aanbod via Museum & School. Atelierroute & workshops 
en kunstenaar in de klas via Cultuur & School.
Via Eva: bemiddeling kunstenaars in eigen wijk en kunstrouteproject
Via Lydia: excursies op maat, speurtochten, kunst kijken en 
educatief materiaal.

Hooglandse Kerk
Middelweg 2, 2312 KH, Leiden, tel: 071-5149636
info@hooglandsekerk.com, www.hooglandsekerk.com
contact: Geertrui Betgen
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen voor 
verschillende leeftijden, orgelconcert in overleg mogelijk.

Stedelijk Molenmuseum De Valk
2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ, Leiden, tel: 071-5165353 
molenmuseumdevalk@leiden.nl, www.molenmuseumdevalk.nl 
contact: Hennie van der Lelie, bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en gratis leskist. 
In overleg is gastles op school mogelijk.

Regionaal Archief
Boisotkade 2a, 2311 PZ, Leiden, tel: 071-5165355
educatie@leidenarchief.nl, www.archiefleiden.nl, contact: Susan Suèr
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen, materiaal 
op aanvraag. In overleg onderwerpen op maat mogelijk, bijv. 
combinatie Wevershuisjearchief + kinderwandeling Goeie Mie. 
Aanbod via Museum & School.

Wevershuis
Middelstegracht 143, 2312 TV, Leiden, tel: 071-5124061 
info@wevershuis.nl, www.wevershuis.nl
contact: Herbert van Hoogdalem
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en 
weefdemonstraties. In overleg is maatwerk mogelijk.

Wagenmakersmuseum
Oude Varkenmarkt 13, 2311 VN, Leiden, tel: 071-5147361
contact: Wijnand Lensvelt/Marleen de Kluizenaar
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en speurtochten.

Amateurkunst
Drumfanfare FBL 
Hazewindsteeg 1, Postbus 926, 2300 AX, Leiden, tel: 06-23857095
www.drumfanfarefbl-leiden.nl, contact: Marije Heuer
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen op school, optreden 
op locatie mogelijk.

Divers 
Cultuuraanbod
BplusC
Nieuwstraat 4, 2312 KB, Leiden, teL: 071-5161631, i.peters@BplusC.nl 
www. BplusC.nl, contact: Ineke Peters, bereikbaar: ma, di, do, vr
Aanbod Cultuur & School: voorstellingen en projecten in alle 
kunstdisciplines. Bemiddeling mogelijk voor programma’s 
jeugdtheater en projecten in de klas in alle disciplines.

Museum & School 
Lammermarkt 35, 2312 CL, Leiden, tel: 071-5139186
leontien@museumgroep.nl, www.museumenschool.nl
contact: Leontien Lems, bereikbaar: ma, di, wo
Aanbod via brochure Museum & School. In overleg maatwerk 
mogelijk, zie websites van individuele musea.

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
Haagweg 4, 2311 AA, Leiden, Postbus 16043, 2301 GA, Leiden
tel: 071-5144614, info@jts.leiden.nl, www.jtsleiden.nl
contact: Kees van Leeuwen, bereikbaar: ma t/m vr
Educatief aanbod via Cultuur & School. Gastlessen en/of projecten 
van verschillende duur op school of op locatie in overleg 
mogelijk.

Regionale  
Eyecatchers
Kasteel Duivenvoorde 
Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK, Voorschoten, tel: 071-5613752 
informatie@kasteelduivenvoorde.nl, www.kasteelduivenvoorde.nl 
contact: dhr. Arendslot
Het educatieve aanbod in de periode mei t/m oktober bestaat uit 
rondleidingen vanaf groep 3. In overleg maatwerk mogelijk.

Residentie Orkest
Postbus 11543, 2302 AM, Den Haag, tel: 070-8800200
educatie@residentieorkest.nl, www.residentieorkest.nl
contact: Petra Wolters
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen door musici in de 
klas, schoolconcerten, ‘een rondje instrumenten’ door het orkest 
en repetitiebezoek. In overleg is maatwerk mogelijk.

BiK
bik@kunstenaarsenco.nl, www.beroepskunstenaarsindeklas.nl
contact: Theo van Adrichem
Kunst- en cultuureducatieve projecten op school door 
kunstenaars in alle disciplines, maatwerk mogelijk.

PopKids
Pannenkoekstr. 102, 3001 LL, Rotterdam, tel: 010-4123455
info@popunie.nl, www.pop-kids.nl
Het educatief aanbod bestaat uit voorstellingen, rondleidingen, 
speurtochten, workshops en leskisten. In overleg is maatwerk 
mogelijk.

Dans in school
Kloveniersburgwal 87, 1011 KA, Amsterdam, tel: 020-623916
info@dansinschool.nl, www.dansinschool.nl, contact: Lies Gosse 
bereikbaar: ma t/m do
Het educatief aanbod bestaat uit verschillende 
onderwijsprojecten. In overleg is maatwerk mogelijk.

Leiden
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. 
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Ontdekt door:
Montessori-
school Apollo
R. Strausspad 3, 2324 BG, Leiden, tel: 071-5765439
info@montessorischoolapollo.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.

Grafisch ontwerp: DesignArbeid
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.


