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inleiding
Leiden heeft op het gebied van cultuureducatie heel wat te bieden. Voor het basis- 
onderwijs bestaan al jaren de succesvolle programmaʼs ʻCultuur & Schoolʼ en ʻMuseum 
& Schoolʼ. Het algemeen voortgezet onderwijs maakt elke derde vrijdag in september 
tijdens het Leids CKV-festival Kunstshot kennis met de culturele instellingen. 
Maar wat is het aanbod voor al die leerjaren die daar tussen in zitten, zoals de onder-
bouw en schooltypen zoals het VMBO?

De dienst Cultuur en Educatie, afdeling Onderwijs, Cultuur & Jeugd i.o. presenteert u aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 2005–2006 een gids met een zo volledig mogelijk 
aanbod op het gebied van cultuureducatie voor alle leerjaren in Leiden. Deze gids is tot 
stand gekomen in het kader van de regeling ʻVersterking cultuureducatie in het primair 
onderwijsʼ.
 
ʻCultuurʼ is een heel ruim te definiëren begrip en onder te verdelen in vele terreinen. 
Denk aan de museale sector, beeldende kunst, theater, architectuur, muziek, dans... 
Binnen deze terreinen hebben sommige instellingen al jarenlang ervaring met educatie 
en onderhouden zij intensieve contacten met het onderwijs. Vaak hebben zij volledige 
educatieve programmaʼs ontwikkeld, afgestemd op de kerndoelen in het onderwijs, de 
leeftijd en het niveau van de leerlingen. Andere instellingen zetten pas sinds kort hun 
eerste schreden op dit pad. Er is vaak veel mogelijk en er kan ingespeeld worden op de 
wensen en behoeften van het onderwijs. Themaʼs kunnen in overleg uitgewerkt worden 
op school of bij de instelling zelf, in atelier, studio of werkruimte. 

Deze gids bevat een overzicht van het cultuureducatieve aanbod in Leiden voor het  
basis- of voortgezet onderwijs (BO en VO genoemd). Hier vindt u alle, voor zover  
bekende, beschikbare programmaʼs, gerangschikt naar categorie en niveau.  
Achterin de gids vindt u de adressen van en algemene informatie over de culturele  
 instellingen, scholen en onderwijsinstellingen in Leiden.

Er is gestreefd naar volledigheid, maar door de dynamiek van het werkveld blijft deze 
gids een momentopname. Aangezien er nog geen (wettelijke) eisen en normen zijn 
vastgesteld waaraan educatieve programmaʼs dienen te voldoen, kan er geen constante 
kwaliteit gegarandeerd worden.

We hopen dat er met deze gids een vruchtbare samenwerking en een inspirerende kruis-
bestuiving tussen het onderwijsveld en de culturele instellingen in Leiden tot stand komt. 
Als kinderen en jongeren op een uitdagende manier leren proeven van de rijkdom aan 
vruchten, smaakt dat naar meer...

Wethouder VOCS, Ruud Hessing
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Kunstenaarscollectieven en beeldende kunst
Naast een aanzienlijk aantal zelfstandig gevestigde beeldend kunstenaars en kunste-
naarscollectieven, kent Leiden een aantal atelier-verzamelgebouwen, waaronder Kunst-
centrum Haagweg 4 en De Kaasmarktschool. De kunstenaars die hier hun atelier hebben, 
zijn eenvoudig via een centrale organisatie te bereiken en kunnen zo goed inspelen op 
vragen vanuit het onderwijs. Juist dankzij de grote pluriformiteit op het gebied van stij-
len, technieken en materialen onder één dak ontstaat zo een spannende wisselwerking 
tussen de verschillende kunstdisciplines. Programmaʼs komen in nauw overleg met de 
scholen tot stand. Waarbij er zowel 2-dimensionaal, in het platte vlak, als ruimtelijk,  
3-dimensionaal gewerkt kan worden met diverse materialen. 

Musea en beeldende kunst
Door een aantal Leidse musea wordt op het gebied van beeldende kunst eveneens 
cursussen aangeboden. Zo organiseert de afdeling Actuele Kunst van Stedelijk Museum 
De Lakenhal de jaarlijkse Kunstroute. Bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde worden de 
impressies van het museum verwerkt in tekeningen of spannende maskers. 

KUNSTENAARSCOLLECTIEVEN

Kunstcentrum Haagweg 4
Gevestigd in een voormalige ambachtsschool herbergt Kunstcentrum Haagweg 4 meer 
dan 50 ateliers van zeker 90 kunstenaars. Dankzij de aanwezigheid van zoveel ateliers 
onder één dak, zijn er vele mogelijkheden op het gebied van grafische technieken, schil-
deren, tekenen en textiele werkvormen (mode & technieken). Atelierbezoek en diverse 
workshops zijn mogelijk op aanvraag, eventueel uitgebreid met een bezoek aan een 
tentoonstelling.  
 
Maatwerk 
De medewerkers denken graag met u mee over een evenwichtige indeling van het pro-
gramma. Vaak zijn ook meerdere dagdelen en combinaties van verschillende technieken 
mogelijk.  

kunstenaars van Haagweg 4
Hieronder volgt een lijst met een selectie van de beeldend kunstenaars met hun specia-
lisaties, die een atelier hebben in Haagweg 4 en die ervaring hebben op het gebied van 
cultuureducatieve projecten. Deze beeldend kunstenaars zijn gewend te werken met 
groepen kinderen en jongeren van alle leerjaren en niveaus. Zij kunnen desgewenst ook 
in de klas komen in combinatie met atelierbezoek en/of een workshop. Ook voorbe-
reidende lessen en follow-ups zijn denkbaar. In sommige gevallen zijn lespakketten 
beschikbaar. Ze werken met eigen themaʼs of spelen in op themaʼs en onderwerpen die 
de school zelf aandraagt. Informeer voor de vele mogelijkheden bij het kantoor van het 
kunstcentrum. Via die weg kunt u de genoemde beeldend kunstenaars bereiken.  
 
Informatie en inschrijving 
Tenzij anders vermeld kan een klas worden ingeschreven voor de diverse program-
maʼs of maatwerk bij Kunstcentrum Haagweg 4 via contactpersoon Nelleke van Varick 
(kantoor@4rt.nl). Prijzen kunnen verschillen, afhankelijk van materiaal, lokatie en  
kunstenaar. Wanneer er betaald wordt met CKV-vouchers wordt ca. € 12,- administratie-
kosten in rekening gebracht.
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BARTHEL BRUSSEE

BO WAT IS VERF?
 OMSCHRIJVING De leerlingen krijgen een korte uitleg hoe verschillende verfsoor-

ten gemaakt worden. Verschillende pigmenten worden getoond. 
Groepsgesprek over verf. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de 
slag. Ze maken met behulp van pigmenten en wat eigeel zelf ei-
tempera. Met die verf wordt ter plekke een klein werk geschilderd.

 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4 of op school 
 DUUR PROGRAMMA 1 à 2 dagdelen 
 GROEPSGROOTTE 15 leerlingen per atelierbezoek
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.barthelbrussee.nl / 071-5213632
 DOELGROEP groep 1 t/m 4  

BO COMPOSITIE 
 OMSCHRIJVING Hoe maakt de schilder gebruik van compositie bij de opbouw van 

een schilderij? Aan de hand van aanwezige schilderijen en kunst-
geschiedenisboeken, krijgen de kinderen een kort historisch van 
overzicht van mogelijkheden van compositie (17e eeuw, intrede van 
fotografie enz.). Begrippen als close-up of ten voeten uit, komen 
aan de orde. Met houtskool op papier maken ze zelf een aantal 
opzetten voor een mogelijk schilderij (schetsen). 

 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4, atelierbezoek 
 DUUR PROGRAMMA 2 dagdelen 
 GROEPSGROOTTE 15 leerlingen per atelierbezoek
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.barthelbrussee.nl
 DOELGROEP groep 4 t/m 6 

BO PRIMITIEF EN RUIMTELIJK  
 OMSCHRIJVING In het atelier zien de leerlingen met welke materialen en middelen 

een beeldhouwer in hout zoal werkt. In een groepsgesprek over 
primitieve kunst worden enkele themaʼs uitgediept, zoals: 
Afrikaanse kunst tegenover westerse kunst. Stilering, vereenvoudi-
ging tegenover realisme. Kunstbegrip in bredere zin en wat maakt 
een voorwerp tot kunst? 

 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4
 DUUR PROGRAMMA min. 2 dagdelen
 GROEPSGROOTTE 15 leerlingen per atelierbezoek
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.barthelbrussee.nl
 DOELGROEP groep 5 t/m 8
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Christien Hansen
 
BO KUNSTENAAR IN DE KLAS 
 OMSCHRIJVING Aan de hand van ruimtelijk werk bespreken de leerlingen hoe een 

kunstenaar tot een beeld komt. Ook wordt gekeken naar de diepere 
betekenis van het werk en komen verschillende materialen aan bod. 
De leerlingen krijgen de opdracht om individueel of in groepsver-
band zelf een kunstwerk te maken. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA in overleg 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE op school hele klas, in atelier max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 35,- per uur  
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / hansen@nebti.nl / 071-5217627

Bernadette Drenth

BO/VO TEX&UITLEG
 OMSCHRIJVING Tijdens atelierbezoek krijgen leerlingen Tex&Uitleg over vormgeven 

met textiel en kunst.  
 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4 of in de klas 
 DUUR PROGRAMMA vanaf 1 uur tot lessenserie of meerdere workshops 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE op school hele klas, in atelier max. 12, lezing max. 30
 KOSTEN vanaf € 40,- ex. btw + materiaalkosten
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.bernadettedrenth.nl / 071-5133800 
 MATERIAAL in overleg 

Mariëlle den Engelsman

BO/VO MEET AND GREET 
 OMSCHRIJVING Objecten, installaties en lokatiegericht werk. In overleg met het 

onderwijs wordt een kunstproject vanuit een thema gerealiseerd. 
Het project kan zowel 2- als 3-dimensionale installaties omvatten 
met een grote verscheidenheid aan technieken.  
I.s.m. Resi van der Ploeg. 

 LOKATIE zowel op school als in een van de ateliers
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE in overleg, maar in het atelier max. 10 leerlingen tegelijk
 KOSTEN € 35,- per uur + materiaal- en voorbereidingskosten 
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / Engelsmannetje@hotmail.nl / 071-5139992 
 DOELGROEP in overleg
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Resi van der Ploeg

BO/VO MEET AND GREET 
 OMSCHRIJVING Ruimtelijke installaties. In overleg met het onderwijs wordt een 

kunstproject vanuit een thema gerealiseerd. Het project kan zowel 
2- als 3-dimensionale installaties omvatten met een grote ver-
scheidenheid aan technieken. I.s.m. Mariëlle den Engelsman. 

 LOKATIE zowel op school als in een van de ateliers
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE in overleg, maar in het atelier max. 10 leerlingen tegelijk
 KOSTEN € 35,- per uur + materiaal- en voorbereidingskosten 
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / deWare@zonnet.nl / 071-5124173 
 DOELGROEP in overleg

Marjolein van Haasteren 

BO/VO SCHILDERKLAS 
 OMSCHRIJVING Geeft tijdens de workshop een introductie in verschillende tech-

nieken zoals tekenen, schilderen of etsen. Vooral het ʻkoptekenenʼ 
komt aan de orde. 

 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4 of eventueel op school 
 DUUR PROGRAMMA ca. 2 uur, kan meerdere weken zijn
 PERIODE hele schooljaar  
 GROEPSGROOTTE 10 – 15 leerlingen 
 KOSTEN ca. € 10,- tot € 12,- per persoon, eventuele modelkosten
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.mvanhaasteren.nl / 

vanhaasteren@casema.nl / 06-48422779
 DOELGROEP in overleg

Fleur van den Berg

BO/VO/MBO WORKSHOP TEXTIELSCULPTUREN
 OMSCHRIJVING In de workshop Textielsculpturen maken de leerlingen met behulp 

van diverse stoffen en textielverharder een sculptuur of bijvoor-
beeld een draagbare hoofdcreatie.

 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4
 DUUR PROGRAMMA 3 tot 4 lessen van steeds 2 uur
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 10 tot 15 leerlingen
 KOSTEN afhankelijk van de invulling van de workshop: € 350,- - € 470,-
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.fleur-vdb.demon.nl /  

fleurvdb@usa.net / 06-23914740
 MATERIAAL Inbegrepen. Voorbereiding of follow-up op school is mogelijk. 
 DOELGROEP BO, VO, VMBO en MBO

05



VO/MBO WORKSHOP GLAS: FUSEN EN SLUMPEN
 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4
 DUUR PROGRAMMA 3 tot 6 lessen van 2 uur
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 10 leerlingen
 KOSTEN afhankelijk van de invulling van de workshop: € 350,- - € 700,-
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / www.fleur-vdb.demon.nl / fleurvdb@usa.net 
 MATERIAAL De workshop is inclusief materiaalkosten.  

Voorbereiding of follow-up op school is mogelijk.
 DOELGROEP Havo, VWO, MBO 

Tineke Jacobs
Tekenen, schilderen, gemengde technieken. Geeft ook cursussen bij Ars en bij de Leidse 
Volksuniversiteit K&O. Samen met Amaranthe Feuth (classica) werkt zij onder de naam 
ʻAnthos Cursussenʼ.

VO VERBEELDE MYTHEN  
 OMSCHRIJVING Hier verdiepen de leerlingen zich in themaʼs uit de Griekse mytho-

logie en literatuur en verbeelden deze door middel van teken- en 
schildertechnieken en gemengde technieken of mixed media.

 LOKATIE Kunstcentrum Haagweg 4 
 DUUR PROGRAMMA in overleg, maar min. 2 uur 
 GROEPSGROOTTE 8 – 15 leerlingen 
 KOSTEN € 35,- per docent en eventueel huur lokatie
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / tineke.jacobs@zonnet.nl / 

anthosmeel@zonnet.nl / 071-5148361 
 DOELGROEP Gymnasium. In overleg ook mogelijk voor BO, bovenbouw of VO, 

VMBO, Havo, VWO, alle leerjaren.

Matilde Zijp

BO/VO TEKENEN/SCHILDEREN
 OMSCHRIJVING thema naar keuze
 LOKATIE op school / atelier/ elders
 DUUR PROGRAMMA in overleg
 PERIODE in overleg
 GROEPSGROOTTE in overleg
 KOSTEN o.a. afhankelijk van lokatie, materiaal en uren
 CKV-BON ACCEPTANT ja
 INFO/INSCHRIJVING kantoor Haagweg 4 / matildezijp@planet.nl / 071-5227580
 MATERIAAL vetkrijt, softpastel, potloden, verf, lijm, kranten
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Kaasmarktschool / Kunstuitleen De Natte Wang
Kunstenaarsinitiatief en Kunstuitleen De Natte Wang is ontstaan uit en gehuisvest in de 
voormalige Kaasmarktschool. Hier werken verscheidene kunstenaars met uiteenlopende 
technieken. Er zijn vele mogelijkheden zoals diverse lesprogrammaʼs, kunstenaars in de 
klas of atelierbezoek. 
Kunstenaars die een atelier hebben in de Kaasmarktschool en regelmatig met scholen en 
groepen werken zijn: Marie Oosterbaan (contactpersoon), Klaas Bolhuis, Astrid Vlasman, 
Ben van Kempen, Marlies van Boekel en Willem Vermaase. 

DIVERSE KUNSTENAARS

BO/VO KAAS- EN MAATWERK  
 OMSCHRIJVING In overleg zijn er diverse mogelijkheden zoals lesprogrammaʼs, 

kunstenaars in de klas of atelierbezoek.  
 LOKATIE op school of op lokatie in een atelier in de Kaasmarktschool 
 DUUR PROGRAMMA in overleg 
 PERIODE hele schooljaar 
 KOSTEN in overleg 
 CKV-BON ACCEPTANT onbekend 
 INFO/INSCHRIJVING Marie Oosterbaan: oosterbaan.marie@planet.nl / 071-5122420
 DOELGROEP in overleg

Ludy Feyen
Beeldend buitenkunstenaar

BO/VO NATUUR EN KUNST 
 OMSCHRIJVING Maakt beelden en installaties buiten, dicht bij de aarde op plekken 

ze haar verhaal wil vertellen.
 LOKATIE Liefst buiten in de schooltuin of op het schoolplein, eventueel  

gecombineerd met atelierbezoek. 
 DUUR PROGRAMMA een dagdeel (ochtend en /of middag) 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE ongeveer 15 leerlingen per workshop 
 KOSTEN in overleg
 CKV-BON ACCEPTANT in aanvraag
 INFO/INSCHRIJVING www.ludyfeyen.nl / info@ludyfeyen.nl / 071-5417916
 MATERIAAL natuurlijke materialen zoals wilgenteen, bamboe, touw enz. 
 DOELGROEP maatwerk mogelijk in overleg 
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Saskia Masselink
Beeldend kunstenaar en illustrator

BO/VO DIEREN TEKENEN
 OMSCHRIJVING grafische technieken (o.a. houtsnede, linosnede, etsen, lithografie) 

en dieren tekenen
 LOKATIE in atelier in de Kaasmarktschool
 DUUR PROGRAMMA 2 uur
 GROEPSGROOTTE 10-12 leerlingen
 KOSTEN in overleg 
 CKV-BON ACCEPTANT onbekend
 INFO/INSCHRIJVING sasmas@wanadoo.nl / 06-29040400
  DOELGROEP vanaf 8 jaar

De Kunst-tam-tam
De Kunst-Tam-Tam, een kunstenaarscollectief, neemt kinderen mee op ontdekkings-
reis door de wereld van de beeldende kunsten. Dat doet zij door middel van een beetje 
theorie en heel veel praktijk. Het gaat er vooral om de fantasie en de nieuwsgierigheid te 
prikkelen. In seizoen 2005-2006 staan 6 projecten op het programma. Hierbij maken de 
kinderen kennis met diverse materialen en technieken waarmee zij hun eigen mogelijk-
heden en vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen. De Kunst-Tam-Tam bestaat 
uit 3 beeldend kunstenaars met ruime ervaring in kunstonderwijs aan kinderen. 
 
Informatie en inschrijving 
Tenzij anders vermeld kan een klas worden ingeschreven voor de diverse programmaʼs 
bij de Kunst-Tam-Tam, contactpersoon Clara van den Bosch (claravdbosch@zonnet.nl).  
Zij is maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 071-5661313. 

 TOTEMPALEN 
BO (PAPIER-MACHÉ, 3-DIMENSIONALE VORMEN)
 OMSCHRIJVING Welk dier past bij jou? Geïnspireerd door voorbeelden en een 

verhaal over indianenrituelen maken kinderen hun eigen dier van 
papier-maché. Deze worden beschilderd en samengevoegd tot een 
of meerdere totempalen. Er wordt op groot formaat gewerkt. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 3 lessen van 2 uur, totaal 6 uur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE per klas 
 KOSTEN € 525,- (exclusief btw, materiaal- en reiskosten)
 DOELGROEP groep 3 t/m 8, in overleg ook speciaal onderwijs mogelijk

BO MASKERS (KLEI, 3-DIMENSIONAAL) 
 OMSCHRIJVING Maskers zijn van alle tijden en culturen. Elk masker heeft zijn eigen 

verhaal en betekenis. Na een korte inleiding met beeldmateriaal 
bedenken kinderen een masker waar zij hun eigen betekenis aan 
geven. Er wordt gewerkt met klei die, na droging, wordt beschil-
derd. Tot slot verzorgen de kinderen een museale presentatie in de 
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klas of elders in het schoolgebouw. 
 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 2 lessen van 2 uur, 4 uur totaal 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE per klas 
 KOSTEN € 350,- exclusief materiaal- en reiskosten en btw 
 DOELGROEP groep 3 t/m 8, eventueel speciaal onderwijs

BO 4 X IK (SCHILDEREN 2-DIMENSIONAAL) 
 OMSCHRIJVING Met diverse schildertechnieken en materialen gaan de kinderen 

aan de slag met een viertal zelfportretten. Ze schilderen zichzelf 
in de baarmoeder, als baby, in het heden en in de toekomst. De 4 
portretten worden samengevoegd in een zelf te maken lijst. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 2 lessen van 2 uur, 4 uur totaal 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE per klas 
 KOSTEN € 350,- excl. materiaalkosten, btw en reiskosten 
 DOELGROEP groep 3 t/m 8, speciaal onderwijs is mogelijk

BO DE STAD (HOUT, 3-DIMENSIONAAL) 
 OMSCHRIJVING Na een korte inleiding met beeldmateriaal over architectuur ont-

werpen kinderen hun eigen gebouw. Er wordt gewerkt met natuur-
lijke materialen zoals hout, takken, jute en touw. De architecten in 
spé leren om te gaan met figuurzaag en hamer. Met hun eigenge-
maakte objecten bouwen de kinderen samen aan een nieuwe stad. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 2 lessen van 2 uur, 4 uur totaal 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE per klas 
 KOSTEN € 350,- exclusief materiaal- en reiskosten en btw
 DOELGROEP groep 3 t/m 8, eventueel speciaal onderwijs 

 VLINDERS, VOGELS EN VISSEN  
BO (PAPIER EN IJZERDRAAD, 3-DIMENSIONAAL)
 OMSCHRIJVING Naar aanleiding van een verhaal maken kinderen een model van 

een vlinder, een vis of een vogel op groot formaat. Dit model wordt 
bekleed en versierd met vliegerpapier en aanverwante materialen. 
Het uiteindelijke resultaat kan opgehangen worden in de klas of de 
hal van de school. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 2 lessen van 2 uur, 4 uur totaal 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE per klas 
 KOSTEN € 350 exclusief materiaal- en reiskosten en btw 
 DOELGROEP groep 3 t/m 8, eventueel speciaal onderwijs
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BO GEDRUKT: DRUKTECHNIEKEN, 2–DIMENSIONAAL
 OMSCHRIJVING Kinderen maken kennis met verschillende druktechnieken op pa-

pier en textiel. Aan de hand van voorbeelden gaan zij experimente-
ren met monotype, sjabloneren, zelfgemaakte stempels en ʻetsenʼ 
in piepschuim. Ook wordt er aandacht besteed aan het maken van 
een eigen ontwerp. In de tweede les voeren de kinderen hun eigen 
ontwerp uit op een T-shirt, kussensloop of andere textielvormen. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 2 lessen van 2 uur, 4 uur totaal 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE per klas 
 KOSTEN € 350,- exclusief materiaal- en reiskosten en btw 
 DOELGROEP groep 5 t/m 8, eventueel speciaal onderwijs

Technika 10 project Kunst en techniek
Technika 10 is een landelijk initiatief, oorspronkelijk vooral gericht op de kennismaking 
met techniek door meiden. Inmiddels is er vele jaren ervaring en zijn er cursussen in 
buurthuizen en op scholen aan jongens en meisjes. Het doel: werken met hout, metaal 
en andere materialen is leuk! Met fantasie en enthousiasme wordt techniek ook kunst! 

BO BETON SNIJDEN 1 
 OMSCHRIJVING We timmeren een kleine bekisting. Zand en cement worden met 

water tot specie vermengd, die in de bekisting wordt gestort. Na 
een uur pauze waarin de specie een beetje uithardt, verwijderen we 
de bekisting. Uit de nog zachte specie snijden we een beeldje.

 LOKATIE op school
 DUUR PROGRAMMA 3 uur (2 uur voor een pauze en 1 uur na een pauze). Alternatief is  

4 uur achter elkaar met een pauze van een uur tussen het tweede 
en derde uur. 

 GROEPSGROOTTE 20 leerlingen  
 KOSTEN € 400,- (bij grotere groep wordt dit bedrag verhoogd met € 5,- per 

leerling. Maximale groepsgrootte is 30 leerlingen.
 INFO/INSCHRIJVING annette@atelierhp88.nl / www.technika10.nl / 

Annette van Houwelingen: 071-5141329  
 MATERIAAL Het materiaal is bij de prijs inbegrepen. Er bestaat een mogelijk-

heid tot een vervolg: het werkstuk schilderen, exposeren enz.
 DOELGROEP groep 6, 7 en 8 

BO BETON SNIJDEN 2 
 OMSCHRIJVING We maken een ontwerp in klei. We timmeren een kleine bekisting. 

Zand en cement worden met water tot specie gemengd. We storten 
de specie in de bekisting. Na een uur pauze waarin de specie een 
beetje uithardt, verwijderen we de bekisting. Uit de nog zachte 
specie gaan we een beeldje van beton snijden. De workshop wordt 
begeleid door 2 gastdocenten.  

 LOKATIE op school en schoolplein 
 DUUR PROGRAMMA 3,5 uur, 2 lessen op verschillende dagen: Les 1 (1,5 uur): theorie, 
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kistje timmeren, ontwerp in klei. Les 2 (3 uur): mengen, storten. 
Pauze van een uur. Verwijderen van bekisting en beeldje snijden.

 GROEPSGROOTTE 20 leerlingen 
 KOSTEN € 470,- (bij grotere groep wordt dit bedrag verhoogd met € 5,- per 

leerling. Maximale groepsgrootte is 30 leerlingen.  
 INFO/INSCHRIJVING annette@atelierhp88.nl / www.technika10.nl / 

Annette van Houwelingen: 071-5141329  
 MATERIAAL Het materiaal is bij de prijs inbegrepen. Bij dit project kan in over-

leg gekeken worden of het mogelijk is om gebruik te maken van de 
materialen die op school aanwezig zijn. 

 DOELGROEP groep 6, 7 en 8  

BO SPEKSTEEN BEWERKEN 
 OMSCHRIJVING we maken een klein beeldje in speksteen
 LOKATIE op school en schoolplein 
 DUUR PROGRAMMA 3 uur, 2 lessen van 1,5 uur 
 GROEPSGROOTTE voorkeur 20, max. 30 leerlingen 
 KOSTEN € 230,-. Bij een grotere groep wordt dit bedrag verhoogd met  

€ 4,- per leerling.  
 INFO/INSCHRIJVING annette@atelierhp88.nl / www.technika10.nl / Annette van  

Houwelingen: 071-5141329 / Annelies Brakkee: 071-5134376. 
 MATERIAAL Bij dit project kan in overleg gekeken worden of het mogelijk is om 

gebruik te maken van de materialen die op school aanwezig zijn
 DOELGROEP groep 4 t/m 8 

BO BOUWEN IN BAMBOE 
 OMSCHRIJVING Een triomfboog, kasteel, brug of hoge toren: het kan allemaal 

gebouwd worden met bamboestokjes en elastiekjes. Na een korte 
inleiding over gebouwen en oefeningen om met bamboe en elastiek 
de sterkste constructies te bedenken, gaan we in groepjes aan de 
slag en maken gezamenlijk een mooi, sterk bouwwerk. 

 LOKATIE op school of schoolplein 
 DUUR PROGRAMMA 2 aaneengesloten lesuren 
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen 
 KOSTEN € 150,- 
 INFO/INSCHRIJVING Annelies Brakkee: 071-5134376 
 MATERIAAL gebruik van het materiaal is inbegrepen 
 DOELGROEP vanaf groep 3  

BO MAAK VERBINDING 
 OMSCHRIJVING Ontdekken wat voor enorme hoeveelheden mogelijkheden er 

bestaan om iets aan iets anders vast te maken. In plaats van de 
verbinding te verstoppen, maken we hem nu tot een belangrijk 
beeldelement. We spelen met de mogelijkheden van schroeven (en 
schroefgaten), knopen (en knoopsgaten), haak en oog, scharnier, 
kabelbinder, enz. om een stroom van materialen aaneen te rijgen 
tot een groot gezamenlijk (wand)object.

 LOKATIE op school
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 DUUR PROGRAMMA 3 uur, 2 x 1,5 uur (op 2 verschillende dagen)  
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen 
 KOSTEN € 200,- 
 INFO/INSCHRIJVING Annelies Brakkee: 071-5134376 
 MATERIAAL materiaal is inbegrepen

BO FABELDIEREN OF KRIEBELBEESTEN 
 OMSCHRIJVING Er staat een vreemd postpakket in de klas met daarin een ei en een 

brief... Wat zou daar in zitten? Al brainstormend maakt iedereen 
een beschrijving van zijn eigen fantasiedier. Nu we weten hoe hij 
heet en wat hij eet, gaan we hem maken. Door toepassing van een 
krukas met een drijfstang komt het fantasiedier tot leven. 

 LOKATIE op school
 DUUR PROGRAMMA 3 uur, 2 lessen van 1,5 uur
 GROEPSGROOTTE 20 leerlingen 
 KOSTEN € 230,- bij 2 gastdocenten of € 130,- wanneer er twee hulp- 

ouders ingezet kunnen worden door de school 
 INFO/INSCHRIJVING Petry Ory: 071-5236115 / Annelies Brakkee: 071-5134376

BO TEKENS IN DE LUCHT 
 OMSCHRIJVING Na een korte inleiding over vliegers en vliegeren in verschillende 

culturen gaan we een vlieger maken van doorzichtig plastic. 
Daarop maakt iedereen zijn eigen ʻtekenʼ, dat, eenmaal losgelaten, 
communiceert met de vliegers eromheen.  

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 2 uur 
 GROEPSGROOTTE 20 – 30 leerlingen 
 KOSTEN € 120,- 
 INFO/INSCHRIJVING Petry Ory: 071-5236115 / petryory@ilse.nl / 

Annelies Brakkee: 071-5134376 
 MATERIAAL materiaal inbegrepen 

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

BO MASKERS 
 OMSCHRIJVING Een kunstenaar werkt met de leerlingen aan maskers. Een dansdo-

cent maakt met de leerlingen en hun maskers theaterstukjes waarin 
de karakters van de maskers worden vormgegeven.

 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE start na de kerstvakantie 2005/2006
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 700,- 
 INFO/INSCHRIJVING Algemene informatie: www.jtsleiden.nl / 071-5144614 /  

Contactpersoon Kees van Leeuwen: kees@jtsleiden.nl (dagelijks 
11.00-14.00 uur) / info@jtsleiden.nl  
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 MATERIAAL lesmap, informatie map, maskers
 DOELGROEP vanaf de middenbouw basisonderwijs, in aangepaste vorm voor 

elke leeftijdsgroep
 
MUSEA
Stedelijk Museum De Lakenhal 
De Lakenhal is sinds dit jaar uitgebreid met enkele taken van het voormalige Centrum 
Beeldende Kunst (CBK). De Lakenhal heeft enkele projecten op het gebied van heden-
daagse kunst erbij gekregen. Hieronder vallen ondermeer de organisatie van de jaarlijkse 
Kunstroute met bijbehorend educatief project langs de Leidse ateliers, opdrachten voor 
kunst in de openbare ruimte en de organisatie van tentoonstellingen en projecten van 
actuele kunst buiten de museale muren. Het Museum speelt – samen met theateren-
semble De VeenFabriek en de Universiteit Leiden – ook een belangrijke rol in de onlangs 
gerestaureerde dekenfabriek Scheltema, vlak naast de Lakenhal. Dit nieuwe cultuurge-
bouw wordt een centrale plek voor activiteiten vanuit verschillende hedendaagse kunst-
disciplines. Doel is een interessante kruisbestuiving te realiseren tussen de verschillende 
kunstdisciplines (beeldende kunst, muziek, theater), tussen gevestigde en nieuwe kunst, 
tussen historie en actualiteit, tussen theorie en praktijk. De 3 partners zullen hier ook 
educatieve projecten organiseren.

Kunstroute educatief
Elk jaar in september vindt de Kunstroute plaats. Tijdens deze jaarlijkse manifestatie 
presenteren galeries zich aan het publiek en openen kunstenaars een weekend lang hun 
ateliers. De kunstenaars die meedoen zijn afkomstig uit Leiden en werkzaam in verschil-
lende disciplines (fotografie, schilderkunst en grafiek).

 KUNSTROUTE 2005: 
BO ATELIERBEZOEK EN WORKSHOPS 
 OMSCHRIJVING Voorafgaand aan de Kunstroute wordt er een educatief programma 

georganiseerd voor groep 7 en 8. Kinderen maken kennis met de 
kunstenaar op zijn atelier en de kunstenaar werkt ook samen met 
de leerlingen op school aan een opdracht. In 2005 wordt gewerkt 
aan de hand van het thema ʻgedaanteverwisselingʼ. 

 LOKATIE kunstenaarsateliers in de Leidse binnenstad en op school 
 DUUR PROGRAMMA 22 september tot ca. november 2005 
 PERIODE De atelierbezoeken voor het basisonderwijs vinden plaats op 

donderdag 22 en vrijdag 23 september 2005, de workshops in de 
maanden oktober en november 2005, docentenbijeenkomst op  
14 september.  

 GROEPSGROOTTE hele klas 
 KOSTEN deelname gratis voor groep 7 en 8 van basisscholen in Leiden
 INFO/INSCHRIJVING Inschrijving via het formulier bij ʻCultuur & Schoolʼ.  

Info: i.peters@leiden.nl. Contactpersoon Lakenhal: Lydia Vermond: 
071-5165360 / vermond@lakenhal.nl  

 MATERIAAL lesbrief 
 DOELGROEP groep 7 en 8

Bij het ter perse gaan van deze brochure is de inschrijving voor de Kunstroute 2005 
inmiddels gesloten. 
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 KUNSTROUTE 2006: 
BO IN HET TEKEN VAN REMBRANDT 
 OMSCHRIJVING Het eerste onderdeel van dit programma vormt een bezoek aan het 

museum onder leiding van een kunstenaar. Dan volgt een atelier-
bezoek waar de leerlingen ook zelf iets maken. Vervolgens komt 
de kunstenaar ook naar school om samen in 2 workshops aan een 
opdracht te werken. Mogelijkheden voor een presentatie van de 
uitkomsten (buiten school) worden nog onderzocht. De kunste-
naars-deelnemers aan het project krijgen een uitgebreide inleiding 
op Rembrandt en geven op eigentijdse wijze invulling aan de Rem-
brandtthemaʼs. Bijvoorbeeld aan de hand van het thema ʻzelfpor-
tretʼ of ʻverhalen vertellen in beeldʼ kijken kinderen met de ogen 
van de kunstenaar naar zichzelf en leren ze zichzelf of een (eigen) 
verhaal te verbeelden. 

 LOKATIE Stedelijk Museum De Lakenhal / op school of daar buiten
 DUUR PROGRAMMA 2006
 PERIODE de Kunstroute wordt jaarlijks georganiseerd in september
 GROEPSGROOTTE hele klas
 KOSTEN deelname gratis voor groep 7 en 8 van de basisscholen in Leiden
 INFO/INSCHRIJVING Inschrijving via de brochure van ʻCultuur & Schoolʼ (verschijnt 

voorjaar 2006). Info: i.peters@leiden.nl. Contactpersoon Lakenhal: 
Lydia Vermond: 071-5165360 / vermond@lakenhal.nl

 MATERIAAL lesbrief
 DOELGROEP groep 7 en 8  

BO/VO RONDLEIDINGEN KUNSTHISTORISCH CKV 
 OMSCHRIJVING In overleg kunnen er (kunst)historische rondleidingen gegeven 

worden over uiteenlopende onderwerpen, variërend van monumen-
tale drieluiken, hoogtepunten van de 17de-eeuwse schilderkunst 
zoals Rembrandt, Leidse fijnschilders, collectie zilver, klassiek 
modernen als de kunstenaars van De Stijl, hedendaagse kunst enz. 

 LOKATIE Stedelijk Museum De Lakenhal 
 DUUR PROGRAMMA ca. 50 minuten
 PERIODE hele jaar 
 GROEPSGROOTTE 20 leerlingen (meerdere rondleidingen tegelijkertijd zijn mogelijk)
 KOSTEN Rondleiding voor scholen in Leiden € 35,- per groep.  

Voor scholen buiten Leiden € 45,- per groep.  
 CKV-BON ACCEPTANT ja  
 INFO/INSCHRIJVING Lydia Vermond: 071-5165360 / vermond@lakenhal.nl



15

01
   

be
el

de
n

de
 k

un
st

Rijksmuseum voor Volkenkunde

 RONDLEIDING MASKERS OF TOPSTUKKEN  
BO EN TEKENWORKSHOP 
 OMSCHRIJVING Een rondleider neemt de leerlingen mee langs de maskers of de 

topstukken in het museum. Onder begeleiding van een kunstenares 
verwerken ze een voorwerp naar keuze in een kunstwerk.  

 LOKATIE vaste tentoonstelling
 DUUR PROGRAMMA 120 minuten 
 PERIODE hele jaar 
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 115,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING Bij het Informatiecentrum. Inschrijven min. 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP groep 7 en 8

VO WORKSHOP TEKENEN 
 OMSCHRIJVING Onder begeleiding van een kunstenares verwerken de leerlingen 

wat ze gezien hebben in een het museum in een kunstwerk.  
 LOKATIE workshopruimte in het museum
 DUUR PROGRAMMA 60 minuten  
 PERIODE hele jaar  
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen per workshop
 KOSTEN € 80,- + museumentree
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Bij het Informatiecentrum. Inschrijven 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, tekenen en CKV

overig

Rembrandt 400 en Leiden
In het najaar van 2005 verschijnt een speciale brochure voor het basisonderwijs met het 
educatieve aanbod naar aanleiding van het Rembrandtjaar.  



DANS
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Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
Bij de Jeugdtheaterschool kunnen jonge mensen tot en met 18 jaar hun vaardigheden op 
het gebied van toneel, zang en dans ontwikkelen.  
 
Informatie en inschrijving 
Tenzij anders vermeld kan een klas worden ingeschreven voor de diverse programmaʼs 
bij Kees van Leeuwen (kees@jtsleiden.nl). Hij is dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur 
bereikbaar op 071-5144614. Algemene informatie is te vinden op www.jtsleiden.nl of te 
verkrijgen via info@jtsleiden.nl. 

VO/MBO VAN DANS NAAR TONEEL 
 OMSCHRIJVING Eerst wordt een dans ingestudeerd. Vervolgens wordt er een  

theatrale situatie bij verzonnen en wordt de dans aangepast aan  
de theaterscène. 

 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week 
 PERIODE start na de kerstvakantie 2005/2006  
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 300 ,-
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap 

VO/MBO DANS VIDEOCLIP 
 OMSCHRIJVING Op muziek worden verschillende dansjes gemaakt. De dansjes 

worden uiteindelijk gemonteerd tot een ʻvideoclipʼ. 
 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week 
 PERIODE start na de kerstvakantie 2005/2006
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 300,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap  

VO/MBO IMPROVISATIEDANS 
 OMSCHRIJVING Vanuit improvisatie bewegingstheater maken. Expressieve vaardig-

heden ontwikkelen in houding, beweging en dynamiek. 
 LOKATIE op school of in de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE start na de kerstvakantie 2005/2006 
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 300,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL Lesmap, informatiemap 
 DOELGROEP Havo, VWO, middenbouw en bovenbouw 
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VO/MBO/HBO DANS EN BEELDENDE KUNST 
 OMSCHRIJVING 3 docenten werken met de groep. Een derde van de groep maakt 

onder begeleiding van een beeldend kunstenaar een decor, waarin 
het tweede deel van de groep onder begeleiding van de dansdocent 
een bewegingstheater stuk maakt en het derde deel van de groep 
onder begeleiding van de drama docent een toneelstuk maakt. Het 
concept wordt door de hele groep vooraf vastgesteld.

 LOKATIE op school of op de Jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 3 weken van 2 uur per week 
 PERIODE na de kerstvakantie 
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 1.000,-  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap, decormateriaal 

MBO THEATERDANS 
 OMSCHRIJVING Een theatraal thema wordt omgezet in dans. Leren dansbewegin-

gen te gebruiken als theatervorm, door het gebruik van emotie en 
achterliggend verhaal. 

 LOKATIE op school of op de Jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week 
 PERIODE na de kerstvakantie 
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 300,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap 

Muziekschool Leiden e.o.

BO ʼDE VIER JAARGETIJDENʼ IN DE DANS 
 OMSCHRIJVING Dans is leuk en stimuleert de fantasie. De lessen worden gegeven 

op de toepasselijke muziek van Vivaldi. Afhankelijk van het jaarge-
tijde waarop de docente op school komt, wordt gebruik gemaakt 
van de elementen van dat jaargetijde.  

 LOKATIE op school in het speellokaal of gymzaal (leeg, warm en schoon)
 DUUR PROGRAMMA 4 lessen van elk een uur per klas 
 PERIODE In overleg, hele schooljaar, m.u.v. woensdag en vrijdagmiddag.
 GROEPSGROOTTE min. 2 klassen per school 
 KOSTEN gratis via ʻCultuur & Schoolʼ voor de groepen 1 en 2
 INFO/INSCHRIJVING Dit project maakt deel uit van het programma ʻCultuur & Schoolʼ. 

Zie brochure die jaarlijks in mei verschijnt. Info: i.peters@leiden.nl 
/ Marla Kerk (docente dansexpressie bij K&O): 071-5895806

 MATERIAAL gymkleding  
 DOELGROEP groep 1 en 2 
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Leidse Balletschool
De Leidse Balletschool biedt een groot assortiment kwaliteitslessen aan onder leiding 
van gediplomeerde docenten. Alle lessen zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau. De 
balletschool is er voor mensen die 1 of 2 keer per week willen dansen, maar ook voor 
diegenen die vaker willen trainen en bijvoorbeeld van dansen hun beroep willen maken 
(selectieklassen en vooropleiding voor MBO en HBO). Naast de lessen besteedt de school 
aandacht aan dansvoorstellingen waarin leerlingen de in de les opgedane ervaring in de 
praktijk kunnen brengen. Eens in de 2 of 3 jaar wordt er gewerkt aan een grote dans-
voorstelling voor de hele school. De Leidse Balletschool werkt sinds september 2005 
nauw samen met het Bonaventura College en Het Leonardo Da Vinci College en neemt 
het praktijkgedeelte voor haar rekening van de dansklassen van beide scholen.

VO DANSWORKSHOPS DIVERSE DANSSTIJLEN
 OMSCHRIJVING Bij de Leidse Balletschool en Shape Studio is het mogelijk om met 

een groep een eenmalige les te volgen in de volgende dansstijlen: 
klassiek, modern, jazz/show/musical, tap, streetdance, clip/show-
dance, breakdance, conditielessen, poweryoga, improvisatie, alge-
mene dansvorming, zang, drama enz.

 LOKATIE Leidse Balletschool
 DUUR PROGRAMMA in overleg
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE per studio (4 studioʼs) 25 personen
 KOSTEN in overleg
 CKV-BON ACCEPTANT nee
 INFO/INSCHRIJVING Carol Schrijnemaekers: 071-5134326 /  

www.leidseballetschool.nl / postmaster@leidseballetschool.nl 
 DOELGROEP VMBO, Havo, VWO

VO EVENTUEEL ANDER AANBOD VOOR SCHOLEN 
 OMSCHRIJVING zang, dans, drama & musical workshop 
 LOKATIE Leidse Balletschool
 DUUR PROGRAMMA in overleg
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE 20 leerlingen per studio & docent (meerdere docenten aanwezig / 

meerdere studioʼs mogelijk)
 KOSTEN in overleg
 CKV-BON ACCEPTANT nee
 INFO/INSCHRIJVING Carol Schrijnemaekers: 071-5134326 /  

www.leidseballetschool.nl / postmaster@leidseballetschool.nl
 DOELGROEP VMBO, Havo, VWO
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Leidse Schouwburg

 DANCE4EVER: HET INTERNATIONAAL  
BO DANSTHEATER VOOR DE JEUGD 
 OMSCHRIJVING Een swingende dansvoorstelling met veel dansers, kleur, vaart en 

humor. Tijdens een zoektocht van Argentinië tot aan de Stille Oce-
aan, van India tot Afrika staat dans centraal en vooral de redenen 
waarom de mens danst.  

 LOKATIE Leidse Schouwburg 
 DUUR PROGRAMMA 1 uur 
 PERIODE maandag 27 en dinsdag 28 maart 2006 (opties) 
 GROEPSGROOTTE max. 300 leerlingen in de zaal, min. deelname 2 klassen per school
 KOSTEN gratis voor groep 6 t/m 8 via ʻCultuur & Schoolʼ
 INFO/INSCHRIJVING Dit project maakt deel uit van het programma ʻCultuur & Schoolʼ.  

Zie brochure die jaarlijks in mei verschijnt. Info: i.peters@leiden.nl
 MATERIAAL Lesbrief + (onder voorbehoud) per klas een doe-mee les op school
 DOELGROEP groep 6 t/m 8 

Rijksmuseum voor Volkenkunde

BO BALINESE DANSWORKSHOP 
 OMSCHRIJVING Een Indonesische dansleraar leert de groep een eenvoudige  

Balinese dans en vertelt over de betekenis ervan.  
 LOKATIE workshopruimte 
 DUUR PROGRAMMA 60 minuten  
 PERIODE hele jaar
 GROEPSGROOTTE max. 20 leerlingen 
 KOSTEN € 80,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING Bij het Informatiecentrum. Inschrijven min. 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP groep 4 t/m 8 

BO MEXICAANSE DANSWORKSHOP 
 OMSCHRIJVING Een Mexicaanse dansleraar leert de leerlingen de dans van de  

leguaan of de dans van de messen.  
 LOKATIE workshopruimte 
 DUUR PROGRAMMA 60 minuten plus 30 minuten vragenroute
 PERIODE hele jaar
 GROEPSGROOTTE max. 20 leerlingen 
 KOSTEN € 80,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING Bij het Informatiecentrum. Inschrijven min. 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP groep 3 t/m 8 
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Workshops: Kiezen en combineren
Naast de programmaʼs die het Rijksmuseum voor Volkenkunde speciaal voor de tweede 
fase van het voortgezet onderwijs heeft ontwikkeld, kunt u ook een programma samen-
stellen uit het reguliere aanbod van het museum.

VO WORKSHOP MUZIEK OF DANS 
 OMSCHRIJVING Onder begeleiding van een gamelandocent, een Mexicaanse of 

een Balinese dansleraar maken leerlingen door middel van dans of 
muziek kennis met een andere cultuur.  

 LOKATIE workshopruimte 
 DUUR PROGRAMMA 60 minuten 
 PERIODE hele jaar
 GROEPSGROOTTE max. 20 leerlingen
 KOSTEN € 80,- + museumentree  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Bij het Informatiecentrum. Inschrijven min. 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO
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Archeologisch Centrum Gemeente Leiden
In de gebouwen van het voormalige Weeshuis is de gemeentelijke Archeologische Dienst 
gehuisvest. Hier is ook het meldpunt voor archeologische bodemvondsten. In het cen-
trum worden regelmatig tentoonstellingen gehouden over resultaten van recent onder-
zoek in de Leidse bodem. 

BO LESKIST 
 OMSCHRIJVING Het programma bestaat uit het bekijken van (m.n.) aardewerk uit 

verschillende tijdvakken en aan de hand van een korte schriftelijke 
toelichting het bepalen van de ouderdom van de vondsten. Onder 
begeleiding van medewerkers van het Archeologisch Centrum.

 LOKATIE Archeologisch Centrum 
 DUUR PROGRAMMA ca. 1 uur
 PERIODE Tijdens het schoolseizoen. In 2006 is het Archeologisch Centrum 

wegens verbouwing gesloten.  
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen 
 INFO/INSCHRIJVING Mw. Chrystel Brandenburgh, stadsarcheoloog:

c.brandenburgh@leiden.nl 
 MATERIAAL leskist 
 DOELGROEP groep 7 en 8

Regionaal Archief Leiden
Het Regionaal Archief Leiden (voorheen Gemeentearchief Leiden) is de bewaarplaats van 
archieven en verzamelingen van de gemeente Leiden, Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg 
en Leiderdorp. Het is een centrum van onderzoek, educatie en informatie. In het gebouw 
is het Informatiecentrum over de Pilgrim Fathers gehuisvest.

BO KENNISMAKING MET HET ARCHIEF 
 OMSCHRIJVING De leerlingen leren wat een archief is, wat voor verschillende stuk-

ken er bewaard worden en maken hun eigen ʻarchiefʼ in het klein. 
 LOKATIE Regionaal Archief Leiden 
 DUUR PROGRAMMA 2 uur 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen
 KOSTEN € 1,- per leerling exclusief lesboekjes
 INFO/INSCHRIJVING Educatief medewerker Susan Suèr: 071-5165355 / 

educatie@leidenarchief.nl
 MATERIAAL materiaal ter voorbereiding is verkrijgbaar (€ 2,- per boekje)
 DOELGROEP groep 6 en 7 of speciaal onderwijs: bovenbouw
 
 PILGRIMS IN LEIDEN 
BO VLUCHTELINGEN VAN VROEGER 
 OMSCHRIJVING De leerlingen maken kennis met een bijzondere groep 17e eeuwse 

vluchtelingen en de informatie die over hen in het archief te vinden is.
 LOKATIE Regionaal Archief Leiden 
 DUUR PROGRAMMA 2 uur 03
   

er
fg

oe
d 

en
 a

rc
h

it
ec

tu
ur



24

 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen 
 KOSTEN € 1,- per leerling exclusief lesboekjes
 INFO/INSCHRIJVING Susan Suèr: 071-5165355 / educatie@leidenarchief.nl 
 MATERIAAL materiaal ter voorbereiding is verkrijgbaar (€ 2,- per boekje) 
 DOELGROEP groep 7 of speciaal onderwijs: groep 7 – 8 

VO STREETWISE 
 OMSCHRIJVING De leerlingen doen onderzoek naar de bewoners van een straat 

rond 1900.
 LOKATIE Regionaal Archief Leiden
 DUUR PROGRAMMA 2 uur 
 GROEPSGROOTTE max. 25 leerlingen 
 KOSTEN € 1,- per leerling 
 INFO/INSCHRIJVING Susan Suèr: 071-5165355 / educatie@leidenarchief.nl 
 MATERIAAL materiaal ter voorbereiding is verkrijgbaar voor € 2,- per boekje. 
 DOELGROEP Havo, VWO, onderbouw 

Rijksmuseum voor Volkenkunde
Het Rijksmuseum voor Volkenkunde heeft een aantal programmaʼs ontwikkeld voor de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een programma voor de onderbouw is in ont-
wikkeling en start begin 2006. Voor de inhoud van de programmaʼs heeft het museum 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen die het ministerie van OC&W stelt aan 
culturele onderwijsprogrammaʼs voor alle schooltypen van het voortgezet onderwijs. 

VO PROGRAMMA ARCHITECTUUR (CKV1)  
 OMSCHRIJVING In de negentiende eeuw had het gebouw van het Rijksmuseum 

voor Volkenkunde een heel andere functie dan nu. Ontdek wat het 
vroeger voor een gebouw was en hoe het daarna in fases uitgroeide 
tot het nieuwe Rijksmuseum voor Volkenkunde.  

 LOKATIE in de museumtuin en diverse lokaties in het museumgebouw 
 DUUR PROGRAMMA 3 studielasturen
 PERIODE hele jaar
 GROEPSGROOTTE Grote en kleine groepen en individuele leerlingen.  

Min. 1 begeleider per 10 leerlingen.  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING 071-5168862 / informatiecentrum@rmv.nl
 MATERIAAL U kunt het programma downloaden van de website www.rmv.nl. De 

docentenhandleiding kunt u aanvragen bij het Informatiecentrum.
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, bovenbouw

VO ARCHITECTUUR (CKV2) 
 OMSCHRIJVING In de bouwkranten van het museum staat duidelijk beschreven 

waarom er is gekozen voor een bepaalde vormgeving en de inde-
ling van de zalen. Na deze opdracht wordt duidelijk waarom het 
museum heeft gekozen voor een zodanig grote verandering.  

 LOKATIE in de museumtuin en diverse lokaties in het museumgebouw 
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 DUUR PROGRAMMA 3 studielastuur
 PERIODE hele jaar 
 GROEPSGROOTTE Grote en kleine groepen en individuele leerlingen.  

Min. 1 begeleider per 10 leerlingen.  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING 071-5168862 / informatiecentrum@rmv.nl 
 MATERIAAL U kunt het programma downloaden van de website www.rmv.nl. De 

docentenhandleiding kunt u aanvragen bij het Informatiecentrum. 
 DOELGROEP Havo en VWO, bovenbouw  

Technika 10 Project Kunst en Techniek 
De beeldend kunstenaars die in Leiden meewerken aan het landelijke project Technika 
10, waarbij vooral meiden en meisjes de gelegenheid krijgen om op een speelse manier 
kennis te maken met techniek, vertalen hun cursussen en project ook naar het gehele 
basisonderwijs. Technika 10 werkt zowel in het Leidse Volkshuis als op school zelf.

BO BOUWEN IN BAMBOE 
 OMSCHRIJVING Een triomfboog, kasteel, brug of hoge toren: het kan allemaal 

gebouwd worden met bamboestokjes en elastiekjes. Na een korte 
inleiding over gebouwen, en oefeningen om met bamboe en elas-
tiek de sterkste constructies te bedenken, gaan we in groepjes aan 
de slag en maken gezamenlijk een mooi, sterk bouwwerk.  

 LOKATIE op school of schoolplein 
 DUUR PROGRAMMA 2 aaneengesloten lesuren
 GROEPSGROOTTE max. 30 
 KOSTEN € 150,- 
 INFO/INSCHRIJVING Annelies Brakkee: 071-5134376 
 MATERIAAL gebruik van het materiaal is inbegrepen 
 DOELGROEP alle groepen vanaf groep 3 

OVERIGE INSTELLINGEN
De volgende instellingen begeven zich op het gebied van erfgoed-educatie. Sommige 
instellingen hebben alleen particulier cursusaanbod. Bij andere is het aanbod nog in ont-
wikkeling. De volgende instellingen worden ook elders in deze gids genoemd. 

RAP Architectuurcentrum: zie hoofdstuk 10 ʻOp eigen houtjeʼ 
www.rapsite.nl

Stichting Open Monumentendagen Leiden: zie hoofdstuk 4 ʻCulturele Festivalsʼ
www.leiden.nl/openmonumentendagen

Museum Het Leids Wevershuis: zie hoofdstuk 7 ʻMuseaʼ
www.wevershuis.nl

Molenmuseum De Valk: zie hoofdstuk 7 ʻMuseaʼ
home.wanadoo.nl/molenmuseum
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Leidse Schouwburg
Theater sinds 1705 

BO DE NATIONALE JEUGDTHEATERDAGEN 
 OMSCHRIJVING In de week van 1 t/m 9 april 2006 staat in vrijwel alle Nederlandse 

theaters het jeugdtheater in de schijnwerpers. Voor de zesde 
achtereenvolgende keer worden door het hele land voorstellingen, 
workshops en feestelijke activiteiten georganiseerd, gepresenteerd 
door theaters en jeugdtheatergezelschappen. Tijdens de vorige 
editie van dit festival hebben ruim 40.000 kinderen en ouders 
deelgenomen aan één van de activiteiten in meer dan 50 deelne-
mende lokaties.  

 LOKATIE Leidse Schouwburg 
 PERIODE 1 t/m 9 april 2006 
 INFO/INSCHRIJVING Koen Brakenhoff: 071-5163899 / info@leidseschouwburg.nl. 

Het totale programma is te lezen op www.jeugd-theater.nl
 
BO WERELD KINDERFESTIVAL: TURKIJE
 OMSCHRIJVING In dit project maken ze kennis met de muziek, dans en de rijke 

cultuur van Turkije.  
 LOKATIE Leidse Schouwburg 
 DUUR PROGRAMMA 1 uur 
 PERIODE vrijdag 2 juni (optie) 
 GROEPSGROOTTE max. 300 leerlingen
 INFO/INSCHRIJVING Reserveren via de brochure ʻCultuur & Schoolʼ, die verschijnt in het 

voorjaar van 2006. Meer info: i.peters@leiden.nl.  
Zie ook: www.wereldkinderfestival.nl. Leidse Schouwburg: Koen 
Brakenhoff: 071-5163899 / info@leidseschouwburg.nl

 MATERIAAL uitgebreid lesmateriaal (werkboek, video, CD met festivallied),  
gratis gastles in de klas

 DOELGROEP groep 5 t/m 8

De Kunstroute 
Zie voor een uitgebreide omschrijving hoofdstuk 1 ʻBeeldende Kunstʼ
Elk jaar vindt in september de Kunstroute plaats. Deze jaarlijkse manifestatie wordt 
georganiseerd door Stedelijk Museum De Lakenhal. Tijdens de Kunstroute presenteren 
galeries zich aan het publiek en openen kunstenaars een weekend lang hun ateliers.  

Leids CKV-festival Kunstshot
Kunstshot is een gezamenlijk initiatief van ca. 17 Leidse kunstinstellingen (in opdracht 
van de Gemeente Leiden, Dienst Cultuur en Educatie): Centrale Bibliotheek Leiden, 
Museum Boerhaave, Jeugdtheaterschool Leiden e.o., Kijkhuis, Kunstcentrum Haagweg 
4, Stedelijk Museum De Lakenhal, LAKtheater, Leidse Schouwburg i.s.m. de Veenfabriek, 
Het Leidse Volkshuis, Het Muziekhuis, Naturalis, RAP Architectuurcentrum, Regionaal 
Archief Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Stadsge-
hoorzaal Leiden en het Sieboldhuis. 04
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VO LEIDS CKV-FESTIVAL KUNSTSHOT 
 OMSCHRIJVING Tijdens Kunstshot zetten de deelnemende instellingen de deuren 

wijd open voor ruim 1150 scholieren uit het voortgezet onder-
wijs in Leiden en omgeving. De leerlingen, die het vak Culturele 
en Kunstzinnige Vorming (CKV1) voor het eerst volgen, maken in 
kleine groepjes kennis met de Leidse culturele instellingen en het 
programma dat zij in de loop van het jaar aanbieden. Het program-
ma dat de leerlingen in 3 blokken voorgeschoteld krijgen, varieert 
van dans tot museum workshop, van rondleiding tot concert, film-
vertoning of theaterworkshop.  

 LOKATIE bij alle deelnemende culturele instellingen
 DUUR PROGRAMMA in 3 blokken van 10.00 tot 14.00 uur 
 PERIODE de derde vrijdag in september
 GROEPSGROOTTE elk groepje van 20 leerlingen heeft een begeleider 
 KOSTEN € 12,- per leerling (uit Leiden), € 18,50 voor leerlingen van scholen 

buiten Leiden
 INFO/INSCHRIJVING Via mailing in voorjaar. Meer informatie via Saskia Leupen: 

kunstshot@planet.nl / www.overenuit.nl/kunstshot
 MATERIAAL de Kunstwijzer, programma- en adresgids voor CKV in Leiden
 DOELGROEP Havo, VWO, vierde/vijfde klas, CKV1 

Stichting Open Monumentendagen Leiden
Elk jaar in het tweede weekeinde van september vinden de Open Monumentendagen 
plaats. Door de gehele stad zijn historische monumenten opengesteld en toegankelijk. In 
de hal van het stadhuis wordt een informatiemarkt ingericht. Speciaal voor kinderen en 
jongeren zijn er jeugdactiviteiten en verschijnt de kindermonumentengids. 

BO OPEN MONUMENTENDAGEN JEUGDACTIVITEITEN
 OMSCHRIJVING openstelling van bijzondere panden
 LOKATIE door de gehele Leidse binnenstad, jaarlijks wisselend afhankelijk 

van het thema
 DUUR PROGRAMMA wisselend
 PERIODE tweede weekeinde in september 
 GROEPSGROOTTE individueel  
 KOSTEN gratis 
 INFO/INSCHRIJVING volg de berichten in de nieuwsbladen en op de website:  

www.leiden.nl/openmonumentendagen
 MATERIAAL De Kindermonumentengids, die gelijktijdig verschijnt, is vooral 

bestemd voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs
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Openbare Bibliotheek Leiden
De bibliotheek is het centrum voor informatie over literatuur en cultuur. Hier kun je te-
recht voor de huur van dvdʼs, cdʼs en cd-roms, surfen op Internet en e-mailen, speciale 
databestanden met literaire en actuele informatie, boeken, kranten en tijdschriften. Via 
Muziekweb kunnen er cdʼs gereserveerd worden bij de Centrale Discotheek Rotterdam. 
Meer informatie is te vinden op www.obl.nl. Hier staan ook de adressen van de andere 
vestigingen van de bibliotheek of bibliobus in de buurt. 
 
Informatie en inschrijving 
Het gehele jaar kunt u zich voor de activiteiten aanmelden via de website www.obl.nl, 
knop ʻproducten en dienstenʼ, of via biebweb@obl.nl.

BO BIEBWEB 
 OMSCHRIJVING Biebweb is een doorgaande lijn voor ICT en leesbevordering.

Uitgangspunten voor de reeks activiteiten zijn kennismaken met 
multimedia, het verwerven en verwerken van digitale informatie, 
leesbevordering via de digitale snelweg www.obl.nl en een virtueel 
contact tussen school en bibliotheek via biebweb@obl.nl. 

 LOKATIE op school of in de bibliotheek 
 DUUR PROGRAMMA variabel 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE variabel 
 KOSTEN variabel 
 DOELGROEP groep 1 t/m 8, voor elke groep is er een eigen activiteit 

BO LEESMUIS 
 OMSCHRIJVING Een leskist met 3 dezelfde cd-roms en 3 exemplaren van een pren-

tenboek met aanschouwelijke materialen van het betreffende boek. 
U kunt uit 18 ʻLeesmuisʼ-kisten uw keuze maken. 

 LOKATIE op school
 DUUR PROGRAMMA variabel
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE variabel 
 KOSTEN € 25,- voor 5 weken
 MATERIAAL 3 dezelfde cd-roms en 3 exemplaren van een prentenboek,  

tastbare materialen en speel-werkbrief
 DOELGROEP groep 1 t/m 3

BO CD-ROMPELTJE  
 OMSCHRIJVING Leskist om bewust met een cd-rom om te leren gaan.
 LOKATIE op school
 DUUR PROGRAMMA variabel 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE variabel
 KOSTEN € 12,50 voor 5 weken
 MATERIAAL leskist met 5 cd-roms en een lesbrief
 DOELGROEP groep 4
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BO LEESBACIL  
 OMSCHRIJVING Een kist met ca. 40 leesboeken en informatieve boeken, waaruit 

kinderen zoveel mogelijk lezen om te weten welk boek het meest 
besmet is. De bibliothecaris zorgt voor een spannende introduc-
tie in de groep. De leerlingen vullen over de gelezen boeken een 
graadmeter in. Op Internet kiezen ze uit 5 voorkanten van boeken 
het mooiste boek. Het meest ʻbesmetteʼ boek krijgt de klas cadeau. 

 LOKATIE op school
 DUUR PROGRAMMA 6 schoolweken 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE variabel
 KOSTEN € 25,- (inclusief 1 ʻbesmetʼ boek)
 MATERIAAL boeken, graadmeters, lesbrief en site
 DOELGROEP groep 5

BO SCHRIJVER GEZOCHT 
 OMSCHRIJVING Een schrijver komt op bezoek in de bibliotheek. De leerlingen lezen 

zijn/haar werk ter voorbereiding.  
 LOKATIE in de bibliotheek 
 DUUR PROGRAMMA ca. 45 minuten 
 PERIODE 15 februari 2006 tot en met 25 april 2006 
 GROEPSGROOTTE max. 35 leerlingen
 KOSTEN € 25,- per bezoek
 INFO/INSCHRIJVING aanmelden voor 1 december 2005 via www.obl.nl, knop ʻproducten 

en dienstenʼ 
 MATERIAAL lesbrief en boeken van de betreffende auteur
 DOELGROEP groep 6

BO WEBSTUK 
 OMSCHRIJVING Gericht zoeken naar informatie op internet of in boeken over een 

onderwerp naar keuze en het verwerken van deze informatie. Het 
eindresultaat is een werkstuk.

 LOKATIE digitale lokalen (Centrale Bibliotheek en Bibliotheek ʼt Spoortje)
 DUUR PROGRAMMA 2 dinsdagochtenden van 9.00–12.00 uur
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE 15 tot 32 leerlingen  
 KOSTEN € 25,- per groep per dagdeel
 MATERIAAL diskettes om op school verder te werken aan de opdracht 
 DOELGROEP groep 6 of 7

BO LEIDSE KINDERJURY  
 OMSCHRIJVING Kinderen lezen gedurende 3 maanden 5 recente boeken. Via een 

forum kunnen ze met kinderen uit de klas en kinderen van andere 
scholen van gedachten wisselen over de gelezen boeken.  
Ze e-mailen hun mening over de 5 boeken naar de bibliothecaris-
sen van de Openbare Bibliotheek Leiden, die persoonlijk reageren. 
 05
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De leerkracht mailt de uitslag van de groep naar de bibliotheek: 
leidsekinderjury@obl.nl. De 5 boeken zijn na afloop eigendom van 
de school. De schooluitslagen komen op de bibliotheeksite.

 LOKATIE op school
 DUUR PROGRAMMA 3 maanden 
 PERIODE 1 februari 2006 tot en met 28 april 2006
 GROEPSGROOTTE gehele klas
 KOSTEN € 50,- (incl. 5 boeken) 
 INFO/INSCHRIJVING Aanmelden voor 1 december 2005 via www.obl.nl, knop ʻproducten 

en dienstenʼ
 MATERIAAL 5 recente boeken, internetsite en lesbrief 
 DOELGROEP groep 8 

 GROEPSBEZOEK, KLASSIKAAL RUILEN,  
BO PROJECTCOLLECTIE LENEN 
 OMSCHRIJVING Groepsbezoek op maat: met uw groep naar de bibliotheek voor een 

informatief en onderhoudend programma naar uw wens. 
Klassikaal ruilen: met uw groep onder schooltijd naar de biblio-
theek of de bibliobus, die voor de school stopt, om boeken te 
lenen. Projectcollectie lenen: materialen om een schoolproject voor 
4 weken te ondersteunen. 

 LOKATIE op school of in de bibliotheek 
 DUUR PROGRAMMA variabel 
 PERIODE het gehele jaar kunt u zich voor de activiteiten aanmelden 
 GROEPSGROOTTE variabel 
 KOSTEN groepsbezoek op maat € 25,- per keer
  klassikaal ruilen € 38,- per lokatie
  projectcollectie € 12,50 voor 4 weken 

VO RONDLEIDINGEN DOOR DE BIBLIOTHEEK 
 OMSCHRIJVING In overleg kunt u uw wensen en doelen aangeven, zodat een pro-

gramma op maat geleverd kan worden 
 LOKATIE Centrale Bibliotheek, Bibliotheek Merenwijk, Bibliotheek Stevenshof, 

Bibliotheek ʻt Spoortje 
 DUUR PROGRAMMA 60-120 minuten 
 PERIODE hele jaar 
 GROEPSGROOTTE variabel 
 KOSTEN € 25,- per keer 
 INFO/INSCHRIJVING Wilma Raaymakers, hoofd Informatiecentrum Centrale Bibliotheek: 

071-5161627 / Annelies Scholten, jeugdbibliothecaris Bibliotheek 
ʼt Spoortje: 071-5221695
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Het Kijkhuis

BO/VO FILMS OP VERZOEK 
 OMSCHRIJVING Op verzoek kunnen er in het Kijkhuis films gedraaid worden.  
 LOKATIE Kijkhuis 
 CKV-BON ACCEPTANT nee 
 INFO/INSCHRIJVING Jan Boer: 071-5661585 / www.kijkhuisleiden.nl 

Het Leidse Volkshuis
 
VO DIGITAL PLAYGROUND I.S.M. HAL 4
 OMSCHRIJVING Kennismaken met kunst en cultuur door middel van digitale media. 

Tijdens de workshop maken ze zelf digitale opnames (filmpjes, fo-
toʼs, geluidsopnamen of interviews) van spannende of intrigerende 
beelden van gebouwen, tentoonstellingen in de stad of in een van 
de vele culturele instellingen in Leiden. Vervolgens gaan ze in het 
digitale lokaal van het Volkshuis aan de slag met het materiaal. Zo 
leren ze in een paar uur het materiaal te bewerken tot een video-
clip, een geluidsreportage, een flyer of een website. 

 LOKATIE Leidse Volkshuis en daarnaast een andere Leidse instelling 
 DUUR PROGRAMMA 1 dagdeel per groep
 PERIODE variabel, afhankelijk van de vraag (binnen schoolseizoen) 
 GROEPSGROOTTE 30 leerlingen per groep (plus begeleiders)  
 KOSTEN max. € 700,- per dagdeel 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING via Het Leidse Volkshuis, Jack Paluch: 071-5149180 

Zie ook www.digitalplayground.nl 
 MATERIAAL De werkstukken en resultaten van de workshop zijn korte tijd na 

het project te zien op internet.  
 DOELGROEP VMBO, zowel theoretische als praktische leerweg, alle leerjaren

Rijksmuseum voor Volkenkunde

BO/VO FILMS 
 OMSCHRIJVING Als aanvulling op bijvoorbeeld een rondleiding of een vragenroute, 

zijn er films over vele landen beschikbaar.  
 LOKATIE filmzaal in Museum voor Volkenkunde 
 DUUR PROGRAMMA ca. 30 minuten  
 KOSTEN museumentree 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING 071-5168862 / informatiecentrum@rmv.nl 
 DOELGROEP groep 7 en 8



musea



36

‘Museum & School’
Het ʻMuseum & Schoolʼ programma in Leiden loopt al sinds 1997. Dankzij dit programma 
hebben de scholieren in het basisonderwijs in Leiden de musea leren kennen. Doel van 
de museale lesprogrammaʼs is een structurele inpassing van museumbezoek in het 
lespakket van basisscholen. Dit wordt gerealiseerd door het verzorgen van speciaal op 
een basisschoolgroep toegesneden lesprogramma in 7 verschillende musea en Regio-
naal Archief Leiden, onder begeleiding van medewerkers. In elke groep komt een ander 
museum aan de orde. Zo sluit het programma steeds aan bij de kerndoen van de vak- of 
vormingsgebieden in het basisonderwijs. 

Voor het voortgezet onderwijs zijn inmiddels ook diverse programmaʼs ontwikkeld die 
aansluiten bij de verschillende profielen en schoolvakken. 
Op de website www.museumgroep.nl vindt u een overzicht van het totale educatieve 
aanbod per museum. De programmaʼs zijn overzichtelijk weergegeven en per vak onder-
verdeeld in VMBO, Havo, VWO en Gymnasium en geordend naar schoolvak. In deze gids 
treft u uiteraard alleen de programmaʼs aan die aansluiten bij het schoolvak CKV of KCV.  
Voor meer informatie: Museumgroep Leiden, afdeling Educatie, Hans van de Bunte: 
hans@museumgroep.nl of Judith Dekker: judith@museumgroep.nl / 071-5139186.

Stedelijk Museum De Lakenhal 
Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden dankt zijn naam aan de voormalige ʻLaecken-
Halleʼ uit 1640. Ooit werd hier het beroemde Leidse laken gekeurd en verkocht. Sinds 
1874 is hier het museum gevestigd dat is gewijd aan kunst en geschiedenis van Leiden 
vanaf de Middeleeuwen tot nu. Meesterwerken van Lucas van Leyden, Rembrandt, Jan 
Steen, Floris Verster, Theo van Doesburg en vele anderen geven een overzicht van de 
kunstgeschiedenis van Nederland. Schilderijen van Isaac van Swanenburg verbeelden 
de productie van wollen stof rond 1600. De historische afdeling en de collecties (Leids) 
zilver, glas, tin, tegels en meubels illustreren de geschiedenis van de stad. Het museum 
organiseert tentoonstellingen en projecten met actuele onderwerpen op het gebied van 
oude, moderne en hedendaagse kunst en de geschiedenis van Leiden. 

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs heeft het Stedelijk Museum De Lakenhal een tweetal program-
maʼs ontwikkeld. Deze programmaʼs maken deel uit van het project ʻMuseum & Schoolʼ.

BO WERK AAN DE WINKEL  
 OMSCHRIJVING In dit programma maken de leerlingen op een speelse wijze kennis 

met de diverse aspecten van arbeid. Aan de hand van het lesma-
teriaal ʻLeidse textielʼ wordt gekeken naar een aantal beroepen 
van vroeger. Een kijktocht door het museum leert de leerlingen 
zelfstandig kijken naar schilderijen. Na het museumbezoek richt de 
groep een eigen beroepenmuseum in.  

 LOKATIE in het museum en op school
 DUUR PROGRAMMA voorbereiding tijdens de les op school, een dagdeel in het museum 

en een afrondend project op school
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE ca. 30 leerlingen; 1 begeleider per 10 leerlingen is voorwaarde
 KOSTEN gratis voor groep 5 van scholen in de Leidse regio 
 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van ʻMuseum & Schoolʼ.  
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Zie de brochure, www.museumgroep.nl of Stedelijk Museum De 
Lakenhal: afdeling Publieksbegeleiding en Educatie: 071-5165360

 MATERIAAL Voorafgaand aan het bezoek kan bij het museum een leskist wor-
den afgehaald.

 DOELGROEP groep 5, ook geschikt voor de onderbouw van speciaal onderwijs 

BO BIKKELEN MET REMBRANDT 
 OMSCHRIJVING In het project ʻBikkelen met Rembrandtʼ maken de leerlingen ken-

nis met een aantal aspecten uit het leven van hun leeftijdsgenoot-
jes in het Leiden van de 17de eeuw. Themaʼs zoals spelen, leren, 
en werken worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van objecten 
uit de collectie van het museum. Met het destijds zo populaire bik-
kelspel, waarbij de leerlingen met behulp van kootjes van schapen-
poten wedijveren om de eer, wordt het museumbezoek afgesloten.

 LOKATIE Stedelijk Museum De Lakenhal 
 DUUR PROGRAMMA Voorbereiding tijdens de les op school, een dagdeel in het museum 

en een afrondend project op school 
 PERIODE vanaf januari 2006 
 GROEPSGROOTTE ca. 30 leerlingen; 1 begeleider per 10 leerlingen is voorwaarde
 KOSTEN gratis voor groep 5 van de scholen in de Leidse regio
 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van Museum & School.  

Zie de brochure, www.museumgroep.nl of Stedelijk Museum De 
Lakenhal, afdeling Publieksbegeleiding en Educatie: 071-5165360 
/ vermond@lakenhal.nl 

 MATERIAAL Voorafgaand aan het bezoek kan bij het museum een leskist wor-
den afgehaald. 

 DOELGROEP groep 5  

VO MAATWERK: CKV RONDLEIDINGEN 
 OMSCHRIJVING Programmaʼs over kunst en geschiedenis van Leiden, vanaf de 

middeleeuwen tot heden. Dit kan vorm krijgen in verschillende 
rondleidingen: kunstbeschouwelijk, historisch of kunsthistorisch. In 
onderling overleg stellen we een programma samen dat aansluit bij 
het niveau en de interesse van uw leerlingen. Rondleidingen over 
de vaste presentatie en de tentoonstellingen op aanvraag. 
De aard van het programma is flexibel, afhankelijk van uw wens.

 LOKATIE Stedelijk Museum De Lakenhal 
 DUUR PROGRAMMA een rondleiding duurt ongeveer 50 minuten 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE groep van 20 leerlingen (graag 1 begeleider per 10 leerlingen)
 KOSTEN Rondleiding voor scholen in Leiden: € 35,- per school. 

Voor scholen buiten Leiden: € 45,-.  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Publieksbegeleiding en Educatie: 071-5165360 / 

vermond@lakenhal.nl. Rondleidingen min. 14 dagen van tevoren 
aanvragen.

 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, zowel basisvorming als tweede fase,  
CKV/kunstvakken
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VO REMBRANDT IN LEIDEN VOOR HET CKV 
 OMSCHRIJVING De Lakenhal staat in 2006 geheel in het teken van Rembrandt. Het 

is dan 400 jaar geleden dat Rembrandt in Leiden werd geboren. 
Drie Rembrandttentoonstellingen staan op het programma:  
ʻRembrandts Moeder, mythe en werkelijkheidʼ (16 dec 2005 –  
19 mrt 2006), ʻRembrandt de Vertellerʼ (13 apr – 3 sep) en  
ʻRembrandts landschappenʼ (6 okt - 7 jan). Ook hedendaagse en 
klassiek moderne kunst ʻin het licht van Rembrandtʼ wordt gelijk-
tijdig gepresenteerd. Een inleidende presentatie over Rembrandt in 
Leiden geeft aan de hand van touchscreens inzicht in het culturele 
klimaat van toen in de stad. Diverse muziekprogrammaʼs en activi-
teiten over kunst en geschiedenis van Leiden, vanaf de Middeleeu-
wen tot heden. Een speciaal CKV-programma is in ontwikkeling.

 LOKATIE op school of bij Stedelijk Museum De Lakenhal en/of Scheltema 
 DUUR PROGRAMMA Individueel bezoek aan de tentoonstelling; actieve opdracht onder 

begeleiding van een kunstenaar, workshop, atelierbezoek en acti-
viteiten op school of in de stad (verhalen van de straat); natuur en 
landschapsvisies; verkennen van de grenzen van fantasieën werke-
lijkheid. Presentatie in Scheltema, op de website en publicatie.

 PERIODE parallel aan de lopende tentoonstellingen
 GROEPSGROOTTE max. 10 leerlingen per groep 
 KOSTEN toegang museum gratis, € 6,- toeslag per leerling
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Publieksbegeleiding en Educatie: 071-5165360 / 

vermond@lakenhal.nl. Rondleidingen min. 14 dagen van tevoren 
aanvragen. 

 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, Basisvorming en tweede fase

Museum Boerhaave
Rijksmuseum voor de geschiedenis van de Natuurwetenschappen en Geneeskunde

Hier is een uitgebreide verzameling wetenschappelijke topvoorwerpen te vinden.Het 
museum staat vol met microscopen, sterrenkijkers, medische preparaten, natuurkun-
dige- en anatomische modellen en instrumenten van chirurgijn en chirurg. In een tour 
door het museum wordt de Nederlandse geschiedenis van onder andere de natuurkunde, 
scheikunde, sterrenkunde en geneeskunde op heldere wijze verteld. Een bezoek aan 
Boerhaave biedt leerlingen de mogelijkheid zich in een onderwerp te verdiepen, informa-
tie te verzamelen en opdrachten te maken in het museum. Voor het basisonderwijs heeft 
Museum Boerhaave 2 programmaʼs ontwikkeld. Deze programmaʼs maken deel uit van 
het project ʻMuseum & Schoolʼ, zie de brochure. 

BO GEZONDHEID EN ZIEKTE, VROEGER EN NU  
 OMSCHRIJVING De bestudering van het menselijk lichaam staat centraal. Medische 

preparaten, tekeningen en modellen passeren de revue. Vragen 
over de houding tegenover de geneeskunde in verleden en heden 
komen aan de orde.  

 LOKATIE Museum Boerhaave  
 DUUR PROGRAMMA 2,5 uur voorbereiding in de klas, museumles 2,5 uur plus verwer-

king/afronding in de klas 2,5 uur. 
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 PERIODE hele schooljaar, inschrijving op volgorde van binnenkomst
 GROEPSGROOTTE voorkeur voor groepjes van 5 à 6 leerlingen per begeleider 
 KOSTEN gratis voor groep 8 van scholen in de Leidse Regio  
 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van ʻMuseum & Schoolʼ. Zie de  

brochure, www.museumgroep.nl of Museum Boerhaave, afdeling 
presentatie: 071-5214224 / informatie@museumboerhaave.nl

 MATERIAAL Handleiding met suggesties en achtergrondinformatie, videoband 
en enkele lesopdrachten. Het museum stuurt het lesmateriaal een 
maand vooraf aan het bezoek.

 DOELGROEP groep 8 

BO WANDELEN MET LICHT
 OMSCHRIJVING Zonder licht kunnen we niet leven. Aan de hand van spiegels, 

lenzen, prisma, telescoop en microscoop komen de vele bijzondere 
eigenschappen van licht aan de orde.  

 LOKATIE Museum Boerhaave 
 DUUR PROGRAMMA 2,5 uur voorbereiding in de klas, museumles 2,5 uur plus verwer-

king/afronding in de klas 2,5 uur.  
 PERIODE hele schooljaar, inschrijving op volgorde van binnenkomst
 GROEPSGROOTTE Voorkeur voor groepjes van 5 à 6 leerlingen per begeleider 
 KOSTEN gratis voor groep 8 van scholen in de Leidse Regio 
 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van ʻMuseum & Schoolʼ. Zie de  

brochure, www.museumgroep.nl of Museum Boerhaave, afdeling 
Presentatie: 071-5214224 / informatie@museumboerhaave.nl

 MATERIAAL Handleiding met suggesties en achtergrondinformatie en enkele 
lesopdrachten. Het museum stuurt het lesmateriaal een maand 
vooraf aan het bezoek.  

 DOELGROEP groep 8 

BO COMBINATIEPROGRAMMA  
 OMSCHRIJVING In overleg met de museummedewerkers kunt u - afhankelijk van 

het aantal leerlingen waarmee u het museum bezoekt en hun 
niveau en interesse - een programma samenstellen uit een of meer 
van de volgende onderdelen: 1. Rondleiding (algemeen, medisch of 
natuurwetenschappelijk), 2. Speurtocht, 3. Workshop, 4. Filmverto-
ning. (Bij 2, 3 en 4 kunt u kiezen voor een medische of natuurwe-
tenschappelijke invalshoek).

 LOKATIE Museum Boerhaave 
 DUUR PROGRAMMA ca. 2 uur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE voor speurtocht per groepje van 5 à 6 leerlingen een begeleider
 KOSTEN Entreekosten: € 3,- per persoon. Na afloop krijgen de leerlingen en 

begeleiders een drankje aangeboden in de gehoorzaal. 
 INFO/INSCHRIJVING Museum Boerhaave, afdeling presentatie: 071-5214224  
 DOELGROEP In beginsel voor groep 1 t/m 8. Begeleiding wordt afgestemd op de 

kennis en vaardigheden van de leerlingen.  
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 PROGRAMMA BIJ DE VASTE PRESENTATIE  
VO IN HET KADER VAN HET VAK CKV1 
 OMSCHRIJVING Leerlingen worden aan de hand van verschillende themaʼs aange-

spoord kennis te maken met het museum en de collecties.  
De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: beeldende 
kunst, vormgeving en design. Dit kan door middel van een check-
list over vormgeving en kunstwerken, het bestuderen van de voor-
werpen zelf aan de hand van de themaʼs ʻHeldenʼ (kunstwerken) of 
ʻSchoonheidʼ (vormgeving).

 LOKATIE Museum Boerhaave 
 DUUR PROGRAMMA Het tijdsbeslag is afhankelijk van de eigen invulling. Een rondlei-

ding duurt 3 kwartier tot een uur (excl. drankje na afloop). 
 PERIODE op afspraak 
 GROEPSGROOTTE individueel of in groepjes
 KOSTEN Entreekosten: € 3,- per persoon. Na afloop krijgen de leerlingen en 

begeleiders een drankje aangeboden in de gehoorzaal. 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Mevrouw F. Parmentier: 071-5662640 /  

administratie@museumboerhaave.nl. Reserveren noodzakelijk.
 MATERIAAL Er is een handleiding als basis voor klassikaal bezoek of een weg-

wijzer voor individuele activiteit of praktische opdracht.  
De handleiding en checklist voor docenten kunt u downloaden via  
www.museumboerhaave.nl 

 DOELGROEP Havo en VWO, tweede fase 

Hortus Botanicus
Studietuin van de Leidse universiteit

De botanische tuin van de Universiteit Leiden herbergt al meer dan 400 jaar vele  
planten-soorten uit de hele wereld, vooral uit Azië. Plantenliefhebbers, studenten,  
wetenschappers en rustzoekers vinden er hun weg naar het oudste, sfeervolle, verborgen 
plantenmuseum van Nederland.
Hier zijn planten uit alle delen van de wereld te zien: van tulpen uit Kazakstan tot blauwe 
regen uit Japan en van orchideeën uit Zuidoost-Azië tot aronskelken uit Sumatra. Ook 
de tropische kassen bieden een schat aan planten, bloemen en vruchten, zoals bananen, 
koffie, cacao, vleesetende bekerplanten en de Victoria Amazonica (de ʼs nachts bloeiende 
reuzenwaterlelie uit Brazilië). De Clusiustuin, een reconstructie van de Hortus in 1594, 
biedt in de maanden mei en juni een kleurrijke doorkijk in een Nederlandse renaissancetuin. 
Hier werden vroeger medicinale gewassen (zoethout, tijm, hop) en exotische plan-
ten (tulp, vijg, tomaat) bestudeerd. In de systeemtuin ploeteren studenten biologie en 
plantenliefhebbers op het leren onderscheiden van de verschillende plantenfamilies en 
het begrijpen van de plantenkant van de ʻTree of Lifeʼ. De oude historische bomen zijn 
de grote beroemdheden van de buitentuin. Ontdek monumentale bomen als de Gingko 
Biloba van 1785, de gouden regen uit 1601 en de treurbeuk van 1840.

BO WERELDREIS NAAR PLANTENLAND 
 OMSCHRIJVING Al wandelend door de tuinen en de kassen van de hortus maken de 

kinderen kennis met de plantenwereld. Hierbij zorgen de wisse-
lende seizoenen voor een wisselend reisprogramma.  
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 LOKATIE Hortus Botanicus
 DUUR PROGRAMMA ca. 1,5 uur (ontvangst, introductie op de wandeling bezoek aan de 

tuin en de kassen, pauze en afrondingsgesprek)
 PERIODE hele schooljaar, het programma kan plaatsvinden bij slecht weer
 GROEPSGROOTTE voorwaarde: 1 actieve begeleider op een groep van 4 – 5 kinderen
 KOSTEN gratis voor de groepen 1 en 2 van scholen in de Leidse regio
 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van ʻMuseum & Schoolʼ. Zie de bro-

chure, www.museumgroep.nl of Hortus Botanicus: 071-5275144 / 
www.hortusleiden.nl 

 MATERIAAL Het voorbereidende lespakket ontvangt u bij de bevestiging van de 
inschrijving (inhoud: kijk-/kleurplaten en lessuggesties) 

 DOELGROEP geschikt voor alle vormen van basisonderwijs, groep 1 en 2 

Voortgezet Onderwijs 
In de Hortus Botanicus vinden we het educatieve wiel steeds opnieuw uit. In plaats van 
kant en klare pakketten aan te bieden, kiezen we voor een programma dat zoveel moge-
lijk aansluit bij uw wensen en lesprogramma.

VO WANDELING DOOR DE TUIN 
 OMSCHRIJVING Invulling flexibel, afhankelijk van uw wens. Het (begeleide) bezoek 

bestaat meestal uit een wandeling die aansluit bij het lesniveau 
van de klas. Tijdens de wandeling gaan we met de leerlingen een 
gesprek aan over een wereld die voor hen ogenschijnlijk ver weg 
lijkt. Ogenschijnlijk, want bijna elke leerling laaft zich elke dag aan 
frisdranken gebaseerd op suiker(riet) en smaakstoffen van allerlei 
vruchten en noten (cola). Het thema ʻOverlevenʼ is een vast onder-
deel van het verhaal tijdens de rondleiding. Hoe overleven planten 
de plek waar ze groeien, welke trucs hebben ze daarvoor? Hoe 
planten planten zich voort? Kortom: het verhaal van de bloemen en 
de bijen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met het kennisni-
veau en de interesse van de leerlingen.

 LOKATIE Hortus Botanicus 
 DUUR PROGRAMMA ca. 1 uur 
 GROEPSGROOTTE Per groep worden max. 20 leerlingen ingedeeld. Grote groepen 

worden gesplitst. Begeleiding: docent of een andere begeleider van 
school is verplicht 

 KOSTEN Speciaal entreetarief onderwijs: € 1,25 per persoon.  
Begeleidingskosten: € 25,- per begeleider/gids per groep. 

 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Stans van der Veen: 071-5275144 / veen@hortus.leidenuniv.nl 

U dient 3 weken voor de gewenste bezoekdatum te reserveren.
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO 

Rijksmuseum van Oudheden
Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie, waar een 
groot en gevarieerd publiek kan genieten van de beschavingen van het oude Egypte 
en het Nabije Oosten, de Klassieke Wereld en het vroege Nederland. Het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden laat jongeren op een leuke en leerzame manier kennismaken 
met oude culturen die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de Nederlandse 07
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samenleving. Dat kan via lespakketten, een schoolbezoek aan het museum, de Archeo-
theek en toegankelijke websites. Schoolklassen kunnen tegen een gereduceerd tarief een 
vaste presentatie of een tijdelijke tentoonstelling in het museum bezoeken. Deskundige 
medewerkers begeleiden hen daarbij.
   
BO NEDERLAND IN DE ROMEINSE TIJD
 OMSCHRIJVING Leerlingen gaan aan de hand van vragen en opdrachten op zoek 

naar het dagelijkse leven in de Romeinse tijd in Nederland.  
 LOKATIE vaste presentatie
 DUUR PROGRAMMA 2 uur. Er zijn 3 tijdsblokken waarbinnen het programma wordt 

aangeboden: Blok A: 09.30–11.30 uur / Blok B: 11.45–14.45 uur / 
Blok C: 14.00–16.00 uur 

 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE Max. 35 leerlingen. Voorwaarde is 1 begeleider per 10 leerlingen.
 KOSTEN Gratis voor groep 6 van scholen in de Leidse regio 
 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van ʻMuseum & Schoolʼ. Zie de  

brochure, www.museumgroep.nl of Rijksmuseum van Oudheden, 
Afdeling Informatie en Dienstverlening: 0900-6600600 (10 cent 
p/m, tijdens kantooruren) / info@rmo.nl / www.rmo.nl

 MATERIAAL Het lesmateriaal wordt een maand voorafgaand aan het museum-
bezoek toegestuurd.  

 DOELGROEP Basisschool, groep 6. Het programma is ook geschikt voor de  
bovenbouw van het speciaal onderwijs.  

VO SCHOOLBEZOEK 
 OMSCHRIJVING Niets is zo spannend om oog in oog met een Egyptische mummie, 

een Romeinse wapenrusting of een fonkelend sieraad te staan, 
of zelf iets over een historisch onderwerp uit te zoeken. In het 
Rijksmuseum van Oudheden kun je de oude Egyptenaren, Grie-
ken, Etrusken, Romeinen, de volken van het oude Nabije Oosten 
en de bewoners van het vroege Nederland ʻontmoetenʼ. Tijdens 
het schoolbezoek kunt u met uw leerlingen één van de volgende 
presentaties bekijken: 1. Egyptenaren, 2. Grieken en Etrusken, 3. 
Romeinen, 4. Nederland in de prehistorie en 5. Nederland in de 
Romeinse tijd. Het schoolbezoek is uit te breiden met een film of 
een rondleiding. 

 LOKATIE Rijksmuseum van Oudheden 
 DUUR PROGRAMMA 2 uur (inclusief het maken van de opdrachten uit het lespakket)
 PERIODE Een schoolbezoek is mogelijk van maandag tot en met vrijdag, 

tijdens de volgende blokken: Blok A: 09.30–11.30 uur / Blok B: 
11.45–14.45 uur / Blok C: 14.00–16.00 uur 

 GROEPSGROOTTE Voor een schoolbezoek aan een van onze presentaties is 1 begelei-
der verplicht per 10 leerlingen.

 KOSTEN In kader van (vooraf geboekt) schoolbezoek: € 2,50 per leerling  
(1 begeleider op 10 leerlingen gratis). Bij bezoek aan meerdere 
afdelingen € 1,50 extra per leerling. Studiehuis-leerlingen die  
individueel komen betalen € 5,- per bezoek.  

 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Informatie en Dienstverlening: 0900-6600600 (10 cent 

p/m, tijdens kantooruren) / info@rmo.nl  
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 MATERIAAL Lespakketten (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) ter  
voorbereiding op een bezoek zijn gratis te downloaden via  
www.rmo.nl (Jong & School). Dit materiaal sluit aan bij de metho-
den die op school worden gebruikt.  

 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, alle leerjaren CKV
   
VO PROGRAMMA KLASSIEKE CULTURELE VORMING
 OMSCHRIJVING Tijdens het schoolbezoek kan er een keuze gemaakt worden uit 

de volgende presentaties: 1. Egyptenaren, 2. Grieken en Etrusken, 
3. Romeinen, 4. Nederland in de prehistorie en 5. Nederland in de 
Romeinse tijd. 

 LOKATIE vaste presentatie 
 DUUR PROGRAMMA Schoolbezoek is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tijdens 

de volgende blokken: Blok A: 09.30–11.30 uur / Blok B: 11.45–
14.45 uur / Blok C: 14.00–16.00 uur

 GROEPSGROOTTE voorwaarde is een begeleider per 10 leerlingen
 KOSTEN Vooraf geboekt schoolbezoek: € 2,50 per leerling (1 begeleider op 

10 leerlingen gratis). Bij bezoek aan meerdere afdelingen € 1,50 
extra per leerling. Studiehuis-leerlingen die individueel komen 
betalen € 5,- per bezoek. 

 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Informatie en Dienstverlening: 0900-6600600 (10 cent 

p/m, tijdens kantooruren) / info@rmo.nl 
 MATERIAAL Speciaal voor KCV leerlingen in de tweede fase zijn er 2 digitale 

lesprogrammaʼs ontwikkeld: 
1. Vertaalopdracht over Latijnse grafinscripties 
2. Onderzoeksopdrachten over de Griekse en Romeinse collectie

 DOELGROEP Gymnasium, tweede fase

Rijksmuseum voor Volkenkunde 
In het Rijksmuseum voor Volkenkunde kun je tentoonstellingen over verschillende 
werelddelen bezichtigen. Het museum heeft speciale programmaʼs ontwikkeld voor het 
basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor het boeken 
van workshops en rondleidingen op elk gewenst niveau. De medewerkers van het Infor-
matiecentrum helpen u graag een programma samen te stellen uit onderstaand aanbod. 
Inschrijven kan via 071-5168862 of informatiecentrum@rmv.nl.

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs heeft het Rijksmuseum voor Volkenkunde programmaʼs ont-
wikkeld. Door verschillende programmaʼs met elkaar te combineren, kunt u uw eigen 
programma samenstellen. Twee programmaʼs maken deel uit van het aanbod ʻMuseum 
& Schoolʼ 2005-2006 dat speciaal is ontwikkeld voor groep 3. Deze programmaʼs sluiten 
aan bij kerndoelen mens en samenleving, maar hebben zeker ook raakvlakken met het 
leergebied kunstzinnige oriëntatie. 

BO MUSEUMLES: INDONESIË 
 OMSCHRIJVING de kinderen ervaren hoe mensen in Indonesië op een respectvolle 

manier omgaan met hun spullen, hun voorouders en hun goden.
 LOKATIE vaste tentoonstelling Indonesië en kinderatelier 07
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 DUUR PROGRAMMA 90 minuten 
 PERIODE september 2005 t/m februari 2006
 GROEPSGROOTTE max. 32 leerlingen (graag 1 begeleider per 10 leerlingen)
 KOSTEN € 135,- + museumentree, gratis voor groep 3 via ʻMuseum & 

Schoolʼ  
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL Een docentenhandleiding wordt vooraf toegezonden. Een video-

band en CD kunt u afhalen bij het Informatiecentrum of laten 
opsturen tegen portokosten.

 DOELGROEP groep 3 t/m 5

 MUSEUMLES: INDIANEN VAN DE NOORDWESTKUST  
BO VAN NOORD-AMERIKA 
 OMSCHRIJVING Tijdens deze museumles ontdekken de leerlingen dat het stereo-

type beeld van de indiaan niet bestaat en maken ze kennis met 
een ʻweggeeffeestʼ waar het vertellen van verhalen met muziek en 
maskers centraal staat.  

 LOKATIE vaste tentoonstelling Indianen van Noord-Amerika en kinderatelier
 DUUR PROGRAMMA 90 minuten 
 PERIODE maart tot en met juni 2006 
 GROEPSGROOTTE max. 32 leerlingen (graag 1 begeleider per 10 leerlingen) 
 KOSTEN € 135,- (plus museumentree), gratis voor groep 3 via ʻMuseum & 

Schoolʼ
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL Een docentenhandleiding wordt vooraf toegezonden. Een video-

band en CD kunt u afhalen bij het Informatiecentrum of laten 
opsturen tegen portokosten. 

 DOELGROEP groep 3 t/m 7 

BO VRAGENROUTE: IN 80 VRAGEN DE WERELD ROND
 OMSCHRIJVING Stel je eigen speurtocht samen uit 8 verschillende cultuurgebieden 

en 5 verschillende themaʼs.  
 LOKATIE vaste tentoonstelling
 DUUR PROGRAMMA 30 – 60 minuten 
 PERIODE hele jaar
 GROEPSGROOTTE max. 160 leerlingen tegelijkertijd (voorwaarde is 1 begeleider per 

10 leerlingen)  
 KOSTEN museumentree  
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 DOELGROEP Basisonderwijs, 2 verschillende niveauʼs (middenbouw en  

bovenbouw): 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 13 jaar

 RONDLEIDING MASKERS OF TOPSTUKKEN  
BO EN TEKENWORKSHOP 
 OMSCHRIJVING Een rondleider neemt de leerlingen mee langs de maskers of de 

topstukken in het museum. Onder begeleiding van een kunstenares 
verwerken ze een voorwerp naar keuze in een kunstwerk.  

 LOKATIE vaste tentoonstelling 
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 DUUR PROGRAMMA 120 minuten 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 115,- + museumentree  
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 DOELGROEP groep 7 en 8 

BO RONDREIS DOOR INDONESIË 
 OMSCHRIJVING Met een boot maken de leerlingen een reis langs een aantal Indo-

nesische eilanden. Daar ontmoeten ze Kancil het dwerghertje, ze 
zien mooie kleding en komen te weten waarom de god Ganesha 
een olifantenhoofd heeft.

 LOKATIE vaste tentoonstelling Indonesië  
 DUUR PROGRAMMA 45 minuten 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 35,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 DOELGROEP groep 3 tot en met 5

BO RONDLEIDING INDIANEN VAN NOORD-AMERIKA
 OMSCHRIJVING Onder begeleiding van een museummedewerker ʻzwemmenʼ de 

leerlingen met de zalmen mee naar de noordwestkust. Zij maken 
kennis met de indianen daar en brengen een bezoek aan een aantal 
andere Indianenculturen.

 LOKATIE vaste tentoonstelling Indianen van Noord-Amerika 
 DUUR PROGRAMMA 45 minuten 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 35,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 DOELGROEP groep 3 tot en met 7

BO VERHALEN OP ZAAL 
 OMSCHRIJVING Een verhalenverteller vertelt een spannend, mooi, droevig of grap-

pig verhaal over de vliegende mannen uit Mexico, een Azteekse 
prinses, over het dier dat vuur bracht naar de mensen, over een 
indiaans opperhoofd die de zon van de hemel haalde of over Indo-
nesische kleding.  

 LOKATIE vaste tentoonstelling
 DUUR PROGRAMMA ca. 15 minuten 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE ca. 20 leerlingen 
 KOSTEN € 25,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 DOELGROEP groep 3 tot en met 8
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Voortgezet Onderwijs
Het Rijksmuseum voor Volkenkunde heeft een aantal programmaʼs ontwikkeld voor de 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een programma voor de onderbouw is in ont-
wikkeling en start begin 2006. Voor de inhoud van de programmaʼs heeft het museum 
zo veel mogelijk rekening gehouden met de eisen die het ministerie van OC&W stelt aan 
culturele onderwijsprogrammaʼs voor alle schooltypen van het voortgezet onderwijs. 

VO KUNSTPROJECT 
 OMSCHRIJVING In en om het museum vind je kunstwerken van kunstenaars uit ver-

schillende culturen. In hun werken staat het interculturele aspect 
centraal. Een diepteonderzoek meer dan waard! 

 LOKATIE in de museumtuin en diverse lokaties in het museumgebouw
 DUUR PROGRAMMA 3 studielastuur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE Grote en kleine groepen en individuele leerlingen.  

Min. 1 begeleider per 10 leerlingen.  
 KOSTEN museumentree 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL U kunt het programma downloaden van de website www.rmv.nl. De 

docentenhandleiding kunt u aanvragen bij het Informatiecentrum.
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, bovenbouw 

VO HET RARITEITENKABINET 
 OMSCHRIJVING Hoe zijn volkenkundige musea eigenlijk ontstaan? De manier 

waarop wij nu kijken naar voorwerpen die in de negentiende eeuw 
zijn verzameld, zorgt voor verrassende ontdekkingen over ons 
eigen denken en doen. Beantwoord de vragen met behulp van de 
interactieve programmaʼs van het museum.  

 LOKATIE vaste tentoonstelling 
 DUUR PROGRAMMA 1 à 2 studielastuur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE Grote en kleine groepen en individuele leerlingen.  

Min. 1 begeleider per 10 leerlingen.  
 KOSTEN museumentree 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL U kunt het programma downloaden van de website www.rmv.nl. 

De docentenhandleiding kunt u aanvragen bij het Informatiecen-
trum. Ter voorbereiding kunt u een museumgids bestellen.  

 DOELGROEP Havo en VWO, bovenbouw

VO KEN JE KLASSIEKERS (KCV) 
 OMSCHRIJVING Wat is nu precies de klassieke oudheid? In Nederland heeft het 

vooral betrekking op West-Europees cultureel erfgoed. Op het 
moment dat de oude Griekse en Romeinse culturen hoogtij vierden, 
bestonden elders in de wereld nog veel andere zeer ontwikkelde 
culturen.  

 LOKATIE vaste tentoonstelling 
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 DUUR PROGRAMMA 2 studielastuur
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE Grote en kleine groepen en individuele leerlingen.  

Min. 1 begeleider per 10 leerlingen.  
 KOSTEN museumentree 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL U kunt het programma downloaden van de website www.rmv.nl. De 

docentenhandleiding kunt u aanvragen bij het Informatiecentrum.
 DOELGROEP Gymnasium, bovenbouw

VO CULTUURONTMOETINGEN 
 OMSCHRIJVING De leerling ontdekt hoe culturen elkaar in de loop van de geschie-

denis hebben beïnvloed. 
 LOKATIE vaste tentoonstelling 
 DUUR PROGRAMMA 1 tot 3 studielastuur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE max. 80 leerlingen verdeeld in kleinere groepen 
 KOSTEN museumentree  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL U kunt het programma downloaden van de website www.rmv.nl. 

De docentenhandleiding kunt u aanvragen bij het Informatiecen-
trum. Ter voorbereiding kunt u een museumgids bestellen.  

 DOELGROEP Havo en VWO, bovenbouw

VO VERTEL JE EIGEN VERHAAL 
 OMSCHRIJVING Leerlingen leiden elkaar rond. Met behulp van objectkaarten,  

bron- en beeldmateriaal bereiden ze hun verhaal voor. 
 LOKATIE vaste tentoonstelling 
 DUUR PROGRAMMA 90 minuten 
 PERIODE vanaf januari 2006 
 GROEPSGROOTTE Max. 36 leerlingen. Min. 1 begeleider per 10 leerlingen.
 KOSTEN € 25,- + museumentree  
 CKV-BON ACCEPTANT Ja 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 MATERIAAL lespakket ter voorbereiding
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO onderbouw

Workshops: kiezen en combineren
Naast de programmaʼs die het museum speciaal voor de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs heeft ontwikkeld, kunt u ook een programma samenstellen uit het reguliere 
aanbod van het museum. Onder begeleiding van een gamelandocent, een Indonesische 
of Mexicaanse dansleraar maken de leerlingen kennis met de muziek of dans uit een 
andere cultuur.
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VO RONDLEIDING 
  OMSCHRIJVING Het museum heeft interactieve rondleidingen op verschillende  

niveaus over een specifiek cultuurgebied, een thema (maskers, 
wonen, rituelen, kleding) of langs topstukken van het museum.

 LOKATIE vaste tentoonstelling 
 DUUR PROGRAMMA 60 minuten 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen per rondleiding 
 KOSTEN € 35,- + museumentree 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING inschrijven min. 3 weken van tevoren
 DOELGROEP VMBO, Havo en VWO, onderbouw en bovenbouw

Naturalis 
Naturalis heeft een ruime keuze aan educatieve programmaʼs over de fascinerende 
wereld van dieren, planten en gesteenten voor het voortgezet onderwijs. De educatief 
medewerkers zorgen voor begeleiding op maat. De beleving van de leerlingen staat 
voorop. We stimuleren zelfstandig werken en waar mogelijk maken we gebruik van echte 
voorwerpen. Wilt u met uw leerlingen een bezoek brengen aan Naturalis? U kunt kiezen 
voor een algemeen of een verdiepend programma. Een algemeen programma biedt een 
goede kennismaking met ons museum en is geschikt voor grote groepen. Een verdiepend 
programma gaat in op een onderwerp en biedt plaats aan kleinere groepen.

Basisonderwijs
Alle educatieve programmaʼs duren 1,5 uur. Het museum ontvangt groepen op de  
volgende tijden: 9.30 uur, 11.00 uur of 11.30 uur, 13.00 uur of 13.30 uur. 

 SCHATKIST! EEN ONTDEKKINGSTOCHT  
BO LANGS DE SCHATTEN VAN DE NATUUR 
 OMSCHRIJVING Fred Verzamelaar bekijkt samen met de groep zijn verzameling. 

Verstopt in kisten vinden ze bijzondere stenen, dinobotten en nog 
veel meer wonderlijke voorwerpen uit de natuur. 

 LOKATIE Naturalis 
 DUUR PROGRAMMA 1,5 uur 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 90 leerlingen (9 groepen van 10) tegelijk. 

Graag 2 begeleiders per groep van 10 leerlingen. 
 KOSTEN Entreekosten: € 3,- voor leerlingen en begeleiders (in december, 

januari en februari krijgt u € 1,- korting per persoon). 
 INFO/INSCHRIJVING Reserveren via Bureau Evenementen: 071-5687626 (werkdagen 

9.00–13.00 uur). Info: 071-5687600 / naturalis@naturalis.nl
 MATERIAAL lesbrief
 DOELGROEP groepen 1, 2 en 3
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BO KIJKJE AARDE  
  OMSCHRIJVING Een ontdekkingsreis door de natuur. Leerlingen maken kennis met 

de voedsel/mineralenkringloop, een samenhang tussen steen, 
plant en dier. (Alle basisonderwijs-programmaʼs passen binnen het 
Natuur en Techniek onderwijs).

 LOKATIE Naturalis 
 DUUR PROGRAMMA 1,5 uur 
 GROEPSGROOTTE max. 1 groep van 30 leerlingen  
 KOSTEN Via ʻMuseum & Schoolʼ is dit programma gratis voor groep 4.  

Voor overige groepen: entreekosten € 3,- voor leerlingen en bege-
leiders (in december, januari en februari € 1,- korting per persoon).

 INFO/INSCHRIJVING Dit programma maakt deel uit van ʻMuseum & Schoolʼ.  
Zie de brochure of www.museumgroep.nl. Reserveren via Bureau 
Evenementen: 071-5687626 (werkdagen 09.00–13.00 uur)

 MATERIAAL lespakket 
 DOELGROEP groep 4 en 5

 FOSSIEL-O-LOOG ONDERZOEK  
BO AAN DE HAND VAN ECHTE FOSSIELEN 
 OMSCHRIJVING Na een korte rondleiding onderzoeken de leerlingen een expe-

ditiekist vol fossiele schatten. Zo ontdekken ze meer over een 
wetenschappelijk museum. Na afloop krijgen ze een door hen zelf 
schoongemaakt fossiel mee naar huis. 

 LOKATIE Naturalis 
 DUUR PROGRAMMA 1,5 uur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen (voorwaarde 1 begeleider per 10 leerlingen)
 KOSTEN Entreekosten: € 3,- voor leerlingen en begeleiders (in december, 

januari en februari krijgt u € 1,- korting per persoon). 
 INFO/INSCHRIJVING Reserveren via Bureau Evenementen: 071-5687626 (werkdagen 

09.00–13.00 uur) 
 MATERIAAL Bij een verlengd programma kan in het museum verder gewerkt 

worden in het begeleidend leerlingenboekje.  
 DOELGROEP groep 5, 6 en 7 

 KEI-O-LOOG ONDERZOEK  
BO AAN DE HAND VAN ECHTE STENEN 
 OMSCHRIJVING De leerlingen onderzoeken, net als wetenschappers stenen en 

mineralen. Ze komen te weten hoe stenen ontstaan en ontdekken 
verschillen en overeenkomsten. (ze krijgen een mooie steen mee 
naar huis)  

 DUUR PROGRAMMA 1,5 uur 
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen (voorwaarde 1 begeleider per 10 leerlingen)
 KOSTEN Entreekosten: € 3,- voor leerlingen en begeleiders (in december, 

januari en februari krijgt u € 1,- korting per persoon). 
 INFO/INSCHRIJVING Reserveren via Bureau Evenementen: 071-5687626 (werkdagen 

09.00–13.00 uur)
 DOELGROEP groep 6, 7 en 8 07
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Voortgezet Onderwijs
Voor alle niveauʼs van het voortgezet onderwijs heeft de afdeling Educatie programmaʼs 
voor de vakken biologie, aardrijkskunde en ANW ontwikkeld. Voor leerlingen met inte-
resse in cultureel erfgoed en musea is ʻNaturalis Binnenste Buitenʼ en een aantal rondlei-
dingen geschikt. Met het programma ʻNaturalis binnenste buitenʼ bieden wij leerlingen 
met een C-profiel in het kader van CKV1 een museologisch programma. De leerlingen 
met een N-profiel kunnen tegelijkertijd een ANW-programma volgen.

VO NATURALIS BINNENSTE BUITEN (CKV1) 
 OMSCHRIJVING In de inleiding wordt extra aandacht besteed aan de architectuur 

van het gebouw en de manier waarop de inhoud in de vormgeving 
vertaald is. Hierna gaan de leerlingen de vormgeving van de zalen 
nader bestuderen. Ze bekijken de relatie tussen vormgeving en in-
houd en vergelijken de huidige vormgeving met de oorspronkelijke 
plannen. 

 LOKATIE Naturalis 
 DUUR PROGRAMMA ca. 1,5 uur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE max. 60 leerlingen (voorwaarde is 1 begeleider op 10 leerlingen)
 KOSTEN entreekosten: € 3,- voor leerlingen en begeleiders (in december, 

januari en februari krijgt u € 1,- korting per persoon)
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Evenementen: 071-5687626 (werkdagen 09.00-13.00 

uur) / evenementen@naturalis.nl. Bij reservering kunt u het pro-
gramma van uw keuze kenbaar maken. 

 DOELGROEP CKV1, Havo en VWO (kunstvakken) tweede fase, vierde klas 

Ontdek met uw leerlingen de natuur in Naturalis en bewonder, van heel dichtbij, dui-
zenden echte dieren, planten, mineralen, gesteenten en fossielen: van kolibrie tot zebra, 
van dinosauriër tot garnaal. Geniet in stilte van hun wonderbaarlijke schoonheid of raak 
geïnspireerd door de rijkdom aan kleuren en vormen.

 RONDLEIDINGEN:  
VO HOOGTEPUNTEN VAN NATURALIS 
  OMSCHRIJVING Het centrale thema van het museum, het ʻSysteem Aardeʼ, wordt 

geïllustreerd aan de hand van objecten in de 2 grootste zalen van 
het museum. Bij de Oerparade komt de ontwikkeling van het leven 
op aarde aan de orde. Via de Naturalis stamboom wordt de brug 
naar het heden geslagen. 

 LOKATIE Naturalis 
 DUUR PROGRAMMA 1 uur 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE max. 80 leerlingen (20 per groep) plus begeleider
 KOSTEN entreekosten: € 3,- voor leerlingen en begeleiders (in december, 

januari en februari krijgt u € 1,- korting per persoon) 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Evenementen: 071-5687626 (op werkdagen tussen 09.00 

en 13.00 uur) / evenementen@naturalis.nl. Bij reservering kunt u 
het programma van uw keuze kenbaar maken. 

 DOELGROEP Havo, VWO, bovenbouw 
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VO THEMARONDLEIDINGEN 
 OMSCHRIJVING Na een algemene introductie wordt dieper ingegaan op een ge-

kozen onderwerp. Voor het vak CKV komen vooral museologie, 
evolutie en sommige tijdelijke tentoonstellingen in aanmerking. 
Voor de andere (vaak meer ANW) onderwerpen zie: www.naturalis.
nl. In overleg kunnen andere themaʼs belicht worden.  

 LOKATIE diverse zalen, afhankelijk van thema 
 DUUR PROGRAMMA ca. 1,5 uur 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 20 leerlingen per groep plus begeleider
 KOSTEN entreekosten: € 3,- voor leerlingen en begeleiders (in december, 

januari en februari krijgt u € 1,- korting per persoon)
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Afdeling Evenementen: 071-5687626 (werkdagen 09.00-13.00 

uur) / evenementen@naturalis.nl. Bij reservering kunt u het pro-
gramma van uw keuze kenbaar maken. 

 DOELGROEP Havo, VWO, bovenbouw 

Molenmuseum De Valk
Molenmuseum de Valk staat aan de rand van de Leidse binnenstad. Sinds 1743 wordt 
hier graan gemalen op de molenzolder. Wie nu de molen betreedt, krijgt een goede in-
druk van de techniek en de geschiedenis van de molen en het ambacht van de molenaar. 

BO/VO RONDLEIDING OP AANVRAAG 
 OMSCHRIJVING Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen uitleg van de molenaar 

over de functie van de molen en over haar bewoners.  
 DUUR PROGRAMMA variabel
 KOSTEN groepen (min. 10 personen) in de leeftijd 6 t/m 15 jaar  

€ 1,- p.p. Volwassenen € 1,50  
 CKV-BON ACCEPTANT onbekend
 INFO/INSCHRIJVING vooraf reserveren 
 MATERIAAL er is een lesbrief beschikbaar evenals een gratis leskist
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Het Sieboldhuis
Het Sieboldhuis in Leiden biedt het mooiste uit het oude en nieuwe Japan in een Hollands 
huis met historische allure. De basis van de collectie is alles dat tussen 1823 en 1830 in 
Japan is verzameld door de Beierse arts Philipp Franz von Siebold. De verzameling omvat 
prenten, lakwerk, fossielen, herbaria, kleding en honderden oude (kunst)schatten uit 
het oude Japan. Ook het nieuwe Japan komt aan de orde in de activiteiten en in tijdelijke 
exposities in modern Japans en Nederlands design. 

 SPEURTOCHTEN / RONDWANDELING  
BO/VO MET ʻHANDHELPʼ OF MINI-COMPUTER
  OMSCHRIJVING Langs de vaste presentatie of met een specifiek thema over Japan. 
 LOKATIE Sieboldhuis 
 DUUR PROGRAMMA ca. 1 uur
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE bij voorkeur in groepen van 10 leerlingen, 1 begeleider per groep
 KOSTEN Schoolgroepen: € 2,50 per leerling (na reservering), incl. gebruik 

van handhelp of speurtocht. Individueel bezoek tot 12 jaar € 4,-.
 CKV-BON ACCEPTANT nog niet
 INFO/INSCHRIJVING www.sieboldhuis.org / info@sieboldhuis.org / 071-5125539
 MATERIAAL Speurtocht 1 (6-9 jaar), Speurtocht 2 (10-14 jaar), 

Handhelp (minicomputer) 
 DOELGROEP Basisonderwijs en voortgezet onderwijs (niveau in overleg) 

Museum het Leids Wevershuis
September 2005 opende dit nieuwe, bescheiden museum de deuren voor het publiek. 
Gelegen aan de Middelstegracht, ooit een onopvallende gracht midden in een volksbuurt, 
staat nu een als stille getuigen van het textielverleden van de stad, een Leids Wevers-
huisje. De indeling is nog net zo als honderd jaar geleden. Het museum heeft geen 
collectie. Regelmatig zijn leden van de weefkring Het Leyds Laeken in het wevershuis aan 
het werk op het 17de eeuwse weefgetouw. Daarbij komen alle aspecten van deze nijver-
heid aan de orde. 

BO/VO RONDLEIDING EN BEZOEK OP AANVRAAG 
 OMSCHRIJVING Het educatief programma is nog in ontwikkeling
 LOKATIE Het Leids Wevershuis en omgeving 
 DUUR PROGRAMMA in overleg 
 KOSTEN toegang museum is gratis
 CKV-BON ACCEPTANT nee 
 INFO/INSCHRIJVING www.wevershuis.nl / info@wevershuis.nl
 DOELGROEP Basisonderwijs en voortgezet onderwijs, alle leerjaren
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Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
Bij de Jeugdtheaterschool kunnen jonge mensen tot en met 18 jaar hun vaardigheden 
op het gebied van toneel, zang, dans en film ontwikkelen. Er is een breed aanbod van 
cursussen en workshops voor jongeren tot en met 18 jaar. Elke cursus is bestemd voor 
een specifieke leeftijdsgroep. Een aantal cursussen wordt gegeven op verschillende ni-
veaus. De cursussen worden gegeven in Studio Ins Blau, een vlakke vloer theater met 80 
zitplaatsen. Meer informatie over het cursusaanbod vind je in de brochure. 

VO/MBO BEATBOX EN RAP 
 OMSCHRIJVING Workshop waarin de basisvaardigheden van beatbox en rap worden 

geleerd.  
 LOKATIE Jeugdtheaterschool Leiden e.o. 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,-  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Jeugdtheaterschool: info@jtsleiden.nl / Kees van Leeuwen:  

071-5144614 (dagelijks 11.00-14.00 uur) 
 MATERIAAL informatiemap, lesmap  
 DOELGROEP voortgezet onderwijs, MBO, alle leeftijden en schooltypes

VO/MBO MUSICALGESCHIEDENIS 
 OMSCHRIJVING Workshop van 5 lessen over het ontstaan van de musical. Uit welke 

stroming is de musical ontstaan? Welke genres zijn er en welke 
componisten?  

 LOKATIE op school of op de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 30 leerlingen
 KOSTEN € 400,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Jeugdtheaterschool: info@jtsleiden.nl / Kees van Leeuwen:  

071-5144614 (dagelijks 11.00–14.00 uur)
 MATERIAAL lesmap, geluids- en beeldfragmenten
 DOELGROEP CKV2 

Muziekschool Leiden e.o.
Zie ook hoofdstuk 10 ʻOp eigen houtjeʼ 

Bij de Muziekschool kunnen kinderen en jongeren terecht voor een groot aantal cursus-
sen en natuurlijk ook voor instrumentale lessen individueel of in groepsverband. Ook 
zijn er diverse ensembles, koren en orkesten. Speciaal voor het basisonderwijs heeft de 
Muziekschool een programma ontwikkeld waarbij kinderen kennis kunnen maken met de 
wereld van de klassieke muziek. 
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BO PETER EN DE WOLF 
 OMSCHRIJVING Het muzikale sprookje ʻPeter en de wolfʼ (Prokofjev) is bij uitstek 

geschikt om kinderen in contact te brengen met klassieke muziek. 
Aan de hand van luisteropdrachten wordt er naar muziekfragmen-
ten geluisterd. Er zijn ook opdrachten om zelf te werken met sfeer 
en emotie in muziek. 

 LOKATIE op school in de klas of in het speellokaal 
 DUUR PROGRAMMA 2 lessen: de eerste les van een uur per klas wordt gegeven door 

een vakleerkracht van de Muziekschool, de tweede les door de 
leerkracht zelf.  

 PERIODE in overleg september tot december 2005 (ma, di en do)
 GROEPSGROOTTE min. 2 klassen per school 
 INFO/INSCHRIJVING Dit project maakt deel uit van het programma ʻCultuur & Schoolʼ. 

Zie brochure die jaarlijks in mei verschijnt.  
Info: i.peters@leiden.nl / Muziekschool Leiden: 071-5141041 /  
p.vanegmond@muziekschoolleiden.nl

 MATERIAAL schriftelijk lesmateriaal met CD en mondelinge toelichting 
 DOELGROEP groep 3 en 4 

Het Muziekhuis
Oefencentrum, concertzaal en opnamestudio. Bovendien biedt het Muziekhuis onderdak 
aan de lichte muziekafdeling van de Streekmuziekschool Leiden. Voor de meer geoe-
fende groepen is er de concertzaal met podium: de Q-bus. Deze is voorzien van de 
modernste geluidsapparatuur. De zaal wordt ook gebruikt voor jamsessies, techno en/of 
metal avonden met bijbehorende acts en decor.

BO/VO EEN CD OPNEMEN 
 OMSCHRIJVING Hoe neem ik een CD op en wat komt daar bij kijken? 
 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA ca. 2,5 uur 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE ca. 20 leerlingen 
 KOSTEN nader overeen te komen
 CKV-BON ACCEPTANT onbekend 
 INFO/INSCHRIJVING John May: 071-5145755 / www.muziekhuis.nl

BO/VO AFRIKAANS TROMMELEN 
 OMSCHRIJVING Het programma bestaat uit een fototentoonstelling, een film en een 

workshop djembé spelen. 
 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA in overleg 
 PERIODE hele schooljaar 
 GROEPSGROOTTE ca. 20 
 KOSTEN ca. € 15,- per leerling (afhankelijk van de duur van het programma)
 CKV-BON ACCEPTANT onbekend 
 INFO/INSCHRIJVING John May: 071-5145755 / www.muziekhuis.nl 08
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Rijksmuseum voor Volkenkunde

BO WORKSHOP BALINESE GAMELAN 
 OMSCHRIJVING Onder begeleiding van een muziekdocent leren de leerlingen een 

eenvoudige melodie op de instrumenten van de Balinese gamelan.
 LOKATIE workshopruimte 
 DUUR PROGRAMMA 60 minuten
 PERIODE hele jaar 
 GROEPSGROOTTE 12 – 20 leerlingen 
 KOSTEN € 80,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING Inschrijven bij het Informatiecentrum, min. 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP groep 6 t/m 8 

BO WORKSHOP JAVAANSE WAYANG EN GAMELAN 
 OMSCHRIJVING Onder begeleiding van een museummedewerker voeren de kinde-

ren een verhaal op met wayangpoppen en de instrumenten van de 
Javaanse gamelan.  

 LOKATIE kinderatelier 
 DUUR PROGRAMMA 45 minuten 
 PERIODE september 2005 tot en met februari 2006 
 GROEPSGROOTTE 13 – 23 leerlingen 
 KOSTEN € 80,- + museumentree 
 INFO/INSCHRIJVING Inschrijven bij het Informatiecentrum, min. 3 weken van tevoren.
 DOELGROEP groep 3 t/m 5

Workshops: Kiezen en combineren
Zie hoofdstuk 2 ʻDansʼ  

Overige instellingen 

Cultureel Centrum de X
Podium voor wereldmuziek, jazz, eigenzinnige poëzie, swingavonden en aanverwante 
culturele activiteiten. De X is een vrijwilligersorganisatie. Op het moment van het ter 
perse gaan van deze gids programmeert de X wel met enige regelmaat op lokaties in de 
stad, maar heeft nog geen definitieve eigen huisvesting.
www.de-x.nl

LVC, Poppodium
Het LVC is hét centrum van popcultuur voor Leiden en omgeving. Het LVC biedt een  
podium voor lokale, nationale en internationale acts en DJʼs en is een ontmoetingsplek 
waar popcultuur centraal staat. LVC werkt met vrijwilligers. Voor informatie over het  
programma of voor bijvoorbeeld een CKV-project, bel dan tijdens kantooruren naar  
071-5146449 en vraag naar de programmeurs.
Alle activiteiten van het LVC zijn toegankelijk met CKV-bonnen.
www.lvc.nl
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Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
Bij de Jeugdtheaterschool kunnen jonge mensen tot en met 18 jaar hun vaardigheden 
op het gebied van toneel, zang, dans en film ontwikkelen. Er is een breed aanbod van 
cursussen en workshops voor jongeren tot en met 18 jaar. Elke cursus is bestemd voor 
een specifieke leeftijdsgroep. Een aantal cursussen wordt gegeven op verschillende ni-
veaus. De cursussen worden gegeven in Studio Ins Blau, een vlakke vloer theater met 80 
zitplaatsen. Meer informatie over het cursusaanbod vind je in de brochure.  
 
Informatie en inschrijving 
Tenzij anders vermeld kan een klas worden ingeschreven voor de diverse programmaʼs 
bij Kees van Leeuwen (kees@jtsleiden.nl). Hij is dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur 
bereikbaar op 071-5144614. Algemene informatie is te vinden op www.jtsleiden.nl of te 
verkrijgen via info@jtsleiden.nl.

BO BASISTONEEL 
 OMSCHRIJVING Basisprincipes van toneelspelen. Expressieve vaardigheden ontwik-

kelen zoals stem, houding, beweging en taal. Leren hoe je verschil-
lende personages en types kunt spelen. 

 LOKATIE op school of bij de jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,- 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap 
 DOELGROEP middenbouw

BO TONEEL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS 
 OMSCHRIJVING Workshop van 5 lessen, ontwikkeld voor het speciaal basisonder-

wijs. Themalessen zoals Het Station, De Dokter, Voorwerpen. Leren 
eenvoudige rollen te spelen en sociale vaardigheden opdoen. 

 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,-  
 MATERIAAL lesmap, informatiemap
 DOELGROEP speciaal basisonderwijs, middenbouw

 TONEEL VOOR KINDEREN  
BO MET EEN TAALACHTERSTAND 
 OMSCHRIJVING Toneelspelen vanuit de beweging. De beweging als middel om tot 

spel te komen. Themalessen zoals Circus en Acrobatiek. 
 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,-  
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 MATERIAAL lesmap, informatiemap
 DOELGROEP onderbouw en middenbouw

BO HEKSENSCHOOL 
 OMSCHRIJVING Workshop van 5 lessen met het thema Magie. Gewerkt wordt vanuit 

het boek ʻJuf Bezemsteels Heksenschoolʼ van Jana Dillen. Uit dit 
boek worden eenvoudige rollen gespeeld. De workshop wordt 
afgesloten met het meespelen in een verhaal. 

 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,-  
 MATERIAAL lesmap, informatiemap
 DOELGROEP onderbouw

BO MAGIE 
 OMSCHRIJVING Workshop van 10 lessen met het thema Magie. Vanuit kinderboe-

ken over magie worden personages gespeeld. Met die personages 
wordt een spannend verhaal gemaakt. Leren om je expressieve 
vaardigheden te gebruiken en om verhaalelementen te gebruiken in 
spel (begin, midden, climax en eind).  

 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 10 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 600,-  
 MATERIAAL lesmap met informatie
 DOELGROEP middenbouw en bovenbouw

VO/MBO THEATERSPORT 
 OMSCHRIJVING Door middel van improvisatie theater maken. Leren je in onver-

wachte situaties te kunnen handhaven, creatief en flexibel te zijn.
 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap

VO/MBO SOAP 
 OMSCHRIJVING Workshop waarin met de leerlingen een korte soap wordt gemaakt. 
 LOKATIE Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 09
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 KOSTEN € 350,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, DVD 
 DOELGROEP voortgezet onderwijs, MBO, HBO, alle leeftijden en schooltypes

VO/MBO VUUR, WATER, LUCHT EN AARDE 
 OMSCHRIJVING Vanuit de elementen theater maken. Verschillende karaktereigen-

schappen corresponderen met de elementen. Ontdekken hoe je 
verschillende karaktereigenschappen kunt gebruiken in theater en 
in presentaties.  

 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 300,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap 
 DOELGROEP CKV2

VO/MBO KIJKEN NAAR THEATER 
 OMSCHRIJVING Theaterbezoek, met voorafgaande themalessen en na afloop  

beschouwing over de voorstelling. 
 LOKATIE op school, bij de Jeugdtheaterschool of in het theater
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE het gehele schooljaar, gekoppeld aan voorstelling
 GROEPSGROOTTE max. 30 deelnemers 
 KOSTEN € 300,-  
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap, programma
 DOELGROEP CKV1  

 REMBRANDT:  
VO/MBO ZIJN SCHILDERIJEN, ZIJN TIJD, ZIJN FAMILIE 
 OMSCHRIJVING Aan de hand van het leven van Rembrandt en zijn schilderijen 

wordt gewerkt aan een productie. Centraal in de productie staat de 
jonge Rembrandt, zijn kijk op Leiden en de relatie met zijn familie.

 LOKATIE Jeugdtheaterschool.
 DUUR PROGRAMMA 15 weken van 2 uur per week
 PERIODE start na de kerstvakantie 2005-2006
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen 
 KOSTEN € 2.000,- (exclusief theaterhuur en productiekosten)
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap 

VO/MBO BEELDENDE KUNST EN THEATER 
 OMSCHRIJVING Vanuit de beschouwing van beeldende kunst komen tot theatrale 

vormen in spel en beweging. Beelden als inspiratievorm voor scènes.
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 LOKATIE op school of bij de Jeugdtheaterschool 
 DUUR PROGRAMMA 5 weken van 1 uur per week
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE max. 15 leerlingen
 KOSTEN € 400,- 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 MATERIAAL lesmap, informatiemap 
 DOELGROEP CKV2

LAKtheater
Het LAKtheater is het kunst- en cultuurcentrum van de Leidse Universiteit. Elke week zijn 
er 2 à 3 theater- en dansvoorstellingen. Ook zijn er tientallen cursussen op het gebied 
van beeldende kunst, theater, muziek, dans, zang, keramiek en fotografie. Fotostudio, 
dansstudio en speciale muziekstudioʼs zijn in het gebouw aanwezig. Middelbare scho-
lieren kunnen LAKambassadeur worden. Bij het LAKtheater is ook een LAKgalerie, waar 
vaak jonge kunstenaars hun werk kunnen tonen. 
 
LAK en CKV
Veel van de geprogrammeerde voorstellingen geven stof tot nadenken. Voor vragen, 
rondleidingen, voor- en/of nabesprekingen bij voorstellingen kun je bij het LAK terecht. 
Ines van der Scheer: 071-5126885 / ines@lak.leidenuniv.nl

LAK-ambassadeurs
Jongeren van 15 jaar of ouder kunnen bij het LAKtheater als LAKambassadeur ʻwerkenʼ. 
LAK-ambassadeurs zijn middelbare scholieren die graag naar theater- of dansvoorstel-
lingen gaan en het leuk vinden om deze voorstellingen bij vrienden en leeftijdgenoten 
onder de aandacht te brengen en er op school bekendheid aan te geven. 

BO SCHOOLVOORSTELLINGEN 
 OMSCHRIJVING Het LAK programmeert jaarlijks vele voorstellingen speciaal voor 

het Basisonderwijs. Sommige voorstellingen zijn speciaal geselec-
teerd en opgenomen in het ʻCultuur & Schoolʼ programma.  

 LOKATIE LAKtheater 
 DUUR PROGRAMMA variabel 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Voorstellingen die deel uitmaken van het programma ʻCultuur & 

Schoolʼ. Zie brochure die jaarlijks in mei verschijnt.  
Info: i.peters@leiden.nl. Voor verdere programmainformatie zie 
seizoensbrochure of website www.laktheater.nl

 DOELGROEP basisonderwijs, alle leerjaren 

 THEATERGROEP DE WETTEN VAN KEPLER  
VO GEEFT WORKSHOPS 
 OMSCHRIJVING In de workshops komen teksten en artistieke ideeën aan de orde 

uit de voorstelling waarmee de Wetten van Kepler op dat moment 
in de Nederlandse theaters optreedt.  

 LOKATIE LAKtheater 
 DUUR PROGRAMMA De eerste workshop vindt plaats op een middag een week voordat 09
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de voorstelling in het LAK is te zien. De tweede workshop volgt op 
de middag voorafgaand aan de voorstelling. Om 19.00 uur geven 
deelnemers in decor en licht van de voorstelling. De avond wordt 
afgesloten door de het bijwonen van de voorstelling zelf.  

 PERIODE 2 keer per jaar op 3 achtereenvolgende avonden een voorstelling, 
waaraan workshops gekoppeld zijn.  

 GROEPSGROOTTE Er zijn 3 workshops. Per workshop 12 tot 15 leerlingen. Bij grote 
belangstelling kan het aantal uitgebreid worden.  

 KOSTEN € 5,- per leerling voor de workshop + € 7,50 voor het bijwonen 
van de avondvoorstelling.  

 CKV-BON ACCEPTANT ja
 INFO/INSCHRIJVING LAKtheater, Ines van der Scheer: 071-5126885 / 

ines@lak.leidenuniv.nl 
 DOELGROEP CKV 

Leidse Schouwburg
Theater sinds 1705

Het oudste theater van Nederland heeft een nog altijd een jonge programmering, met 
een ruim en gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren. Zie voor het programma de 
jaarlijkse seizoensbrochure en de website www.leidseschouwburg.nl. 

Zie ook hoofdstuk 4 ʻCulturele Festivalsʼ
 
BO/VO RONDLEIDING 
 OMSCHRIJVING Tijdens een uur durende rondleiding krijg je een kijkje achter de 

schermen van het oudste theater van Nederland. 
 LOKATIE Leidse Schouwburg 
 PERIODE hele schooljaar
 GROEPSGROOTTE minimum aantal deelnemers is 15 personen
 KOSTEN € 5,- per deelnemer
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING afdeling publiciteit: 071-5163899
 DOELGROEP alle leerjaren mogelijk 

VO CKV-VOORSTELLINGEN
 OMSCHRIJVING Rond Kunstshot maakt de Leidse Schouwburg bekend welke voor-

stellingen door scholieren met extra scherpe CKV-korting kunnen 
worden bezocht. Op de website is ook informatie te vinden voor 
verslagen, recensies, interviews en fotoʼs.  

 LOKATIE Leidse Schouwburg  
 DUUR PROGRAMMA variabel 
 KOSTEN CJP-korting (€ 2,50 op de 1e rang) 
 CKV-BON ACCEPTANT ja 
 INFO/INSCHRIJVING Voor info over de voorstellingen die in seizoen 2005/2006 extra 

aan te raden zijn voor CKV zie www.leidseschouwburg.nl. 
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Poppentheater Lorre
Reizend poppentheater

BO DE MISLUKTE TOVERDRANK 
 OMSCHRIJVING Timmy Takkel is ziek. Alleen een toverdrankje kan hem beter 

maken. Zijn dikke vriendjes gaan het halen. Gespeeld wordt met 
handgemaakte stok- en handpoppen en wisselende decors, zowel 
voor als in de kast. 

 LOKATIE op school 
 DUUR PROGRAMMA 45 minuten 
 PERIODE vanaf april 2005 
 GROEPSGROOTTE max. 100 kinderen 
 KOSTEN € 300,-  
 INFO/INSCHRIJVING Marieke Schoemaker: 071-5317830 / m.lorre@planet.nl 
 MATERIAAL de opbouwtijd voor de voorstelling is 90 minuten 
 DOELGROEP primair onderwijs, onderbouw, leeftijd 4 t/m 8 jaar 

De Veenfabriek
Ensemble waarin kunstenaars en wetenschappers samenwerken, die zich verhouden tot 
elkaars werk en denken, de maatschappij, de wetenschap en het ambacht. De Veen-
fabriek is daarom méér dan een muziektheatergezelschap. De VeenFabriek richt zich 
tegelijkertijd op het permanente onderzoek naar nieuwe podiumkunstvormen waarin 
verschillende kunstdisciplines met elkaar geconfronteerd worden. Er wordt gewerkt aan 
het opzetten van een educatief programma waarbij ruimte is om te werken met scholen 
en universiteiten, scholieren van basisscholen, middelbare scholen en studenten.  
 
Veenbrand 
Een van de kernactiviteiten is de jaarlijkse VeenBrand. Bij een VeenBrand draait alles om 
een centraal thema of idee. De VeenFabriek gaat hierbij als een muziek- en theater- 
laboratorium te werk. Resultaten van dit ʻonderzoekʼ worden openbaar gemaakt in de 
eigen zaal of op lokatie op bijvoorbeeld universiteiten, scholen of in musea. De vormen 
waarin dat gebeurt zijn heel divers: van (korte) events, lezingen, installaties en expo-
sities tot kleine producties. Veenbrand is nog in ontwikkeling. Voor meer informatie: 
info@veenfabriek.nl of www.veenfabriek.nl

OVERIGE THEATER-INSTELLINGEN 

Imperium Theater 
Toneelgroep Imperium is een amateur-toneelvereniging met een 50-tal leden.  
In het Imperium theater brengt de toneelvereniging per seizoen 4 producties uit.  
Zie www.imperiumtheater.nl 

Toneelgroep Het Arsenaal 
Toneelgroep Het Arsenaal maakt theatervoorstellingen. Sommige hiervan zijn ook  
expliciet geschikt voor een publiek vanaf 15 jaar. De openluchtvoorstellingen op de 
Burcht in Leiden, enkele jaren terug, waren het werk van Toneelgroep Het Arsenaal.  
Er wordt gedacht aan workshops en cursussen. Houd de naam in de gaten, en informeer! 09
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Instellingen met individueel cursusaanbod
Scholieren die buiten schoolverband actief bezig willen zijn met kunst en creatieve 
vakken kunnen in Leiden terecht bij een aantal overkoepelende kunstinstellingen. Voor 
mogelijkheden voor kleinere groepjes of in klassikaal verband kunt u contact opnemen 
de betreffende contactpersoon. 

Ars Aemula Naturae
Het Leids Schilder- en tekengenootschap Ars Aemula Naturae is een voortzetting van 
de schildersacademie die in 1694 werd opgericht door de schilders Willem van Mieris en 
Carel de Moor. Hier worden cursussen gegeven door docenten met ruime onderwijserva-
ring. In verschillende kunstdisciplines: tekenen, schilderen, grafische technieken, boetse-
ren, enz. Voor kinderen en jongeren komt in seizoen 2005–2006 een drietal cursussen in 
aanmerking. De cursussen worden alle drie gegeven buiten schooltijd op donderdagmid-
dagen. Zie de website voor informatie over het cursusaanbod en de wijze van inschrijven. 

BO TEKENEN EN SCHILDEREN
 OMSCHRIJVING Tekenen/schilderen/gemengde technieken voor kinderen.  

Docenten zijn Loes Dolkens en Marijke Bouthoorn.
 LOKATIE in het gebouw van Ars Aemula Naturae
 PERIODE donderdagmiddagen van 16.00–17.30 uur
 KOSTEN € 75,-
 INFO/INSCHRIJVING Dit is cursus 23 uit het cursusprogramma van Ars. Individuele 

inschrijving via inschrijfformulier, zie www.arsaemula.nl
 MATERIAAL bij cursus inbegrepen 
 DOELGROEP leeftijd 6-9 en 10-12 jaar

VO TEKENEN EN SCHILDEREN
 OMSCHRIJVING Tekenen/schilderen/gemengde technieken voor jongeren. 

Docent: Tineke Jacobs. 
 LOKATIE in het gebouw van Ars Aemula Naturae
 PERIODE donderdagmiddagen van 16.30–18.00 uur
 KOSTEN € 75,-
 INFO/INSCHRIJVING Dit is cursus 24 uit het cursusprogramma. Individuele inschrijving 

via inschrijfformulier, zie www.arsaemula.nl
 MATERIAAL bij cursus inbegrepen
 DOELGROEP leeftijd 13-15 jaar

LAKtheater 
Het LAKtheater is het kunst- en cultuurcentrum van de Universiteit Leiden. Er zijn allerlei 
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Elke week zijn er twee à drie theater- en 
dansvoorstellingen. Ook zijn er tientallen cursussen op het gebied van beeldende kunst, 
theater, muziek, dans, zang, keramiek en fotografie. Middelbare scholieren kunnen LAK-
ambassadeur worden. Bij het LAKtheater is ook de LAKgalerie: een plek waar vaak jonge 
kunstenaars hun werk kunnen tonen.
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Voortgezet onderwijs
Hoewel de meeste cursisten student zijn, zijn de cursussen open voor iedereen vanaf 16 
jaar. Voor het cursusaanbod en informatie over inschrijving, zie de nieuwe brochure of 
www.laktheater.nl. De brochure kun je ook afhalen bij de balie van het LAK.  
Info: 071-5124890 (ma-vr 14.00-16.30 uur) of info@laktheater.nl

Leidse Volksuniversiteit K&O

 TEKENEN / SCHILDEREN  
BO EN GEMENGDE TECHNIEKEN
 OMSCHRIJVING Deze cursus wordt gegeven door Tineke Jacobs. 
 LOKATIE ateliers van K&O
 DUUR PROGRAMMA 1,5 uur op woensdagmiddag
 PERIODE vanaf september 2005
 GROEPSGROOTTE 10 -12 leerlingen
 INFO/INSCHRIJVING Zie K&O informatiebrochure. Inschrijven bij Bureau van K&O,  

Nienke Branderhorst: 071-5141141. Info: www.keno-leiden.nl 
 MATERIAAL inbegrepen bij de cursus
 DOELGROEP groep 5 t/m 8

Het Leidse Volkshuis
Ontmoetingsplaats voor alle leeftijden en disciplines. Hier vinden ook cursussen plaats. 
Het Leidse Volkshuis beschikt over deskundige docenten die een cursus of workshop op 
maat kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld in de goed uitgeruste digiz@@l, werkplaats, atelier, 
studio (filmzaal) of grote zaal.

Informatie en inschrijving
Zie het cursusoverzicht, dat gratis af te halen is bij het Leidse Volkshuis.  
Of kijk op www.leidsevolkshuis.nl, bel 071-5149180 of mail leidsevolkshuis@lwo.nl.

BO MUZIEK 
 OMSCHRIJVING Elke les proberen de deelnemers een ander instrument uit zoals 

een gitaar, trommels of synthesizer. Aan het einde van de cursus 
verzorgen de deelnemers een concert voor publiek.  
Docent: Michel Turk.

 LOKATIE Het Leidse Volkshuis
 DUUR PROGRAMMA dinsdag 15.45-16.45 uur 
 PERIODE start oktober 2005
 KOSTEN 12 lessen € 45,-
 DOELGROEP 6 t/m 10 jaar

BO KERAMIEK 
 OMSCHRIJVING De deelnemers beschilderen een eigen ontbijtbordje. Verder 

werken ze op een echte pottenbakkersschijf en leren ze glazuren. 
Docenten: Marieke Ruigrok en Maartje Kluivers

 LOKATIE Het Leidse Volkshuis
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 DUUR PROGRAMMA donderdag 16.00–17.30 uur
 PERIODE start oktober 2005 en februari 2006 
 KOSTEN 6 lessen € 43, -
 DOELGROEP 8 t/m 12 jaar

BO KINDERATELIER
 OMSCHRIJVING De deelnemers leven hun fantasie uit achter schildersezel! Er wordt 

gebruik gemaakt van diverse technieken zoals: acrylverf, inkt, 
houtskool, monotype enz. Docent: Corinne Egas

 LOKATIE Het Leidse Volkshuis
 DUUR PROGRAMMA donderdag 15.45-17.15 uur
 PERIODE start oktober 2005 en februari 2006
 KOSTEN 12 lessen € 70,- 
 MATERIAAL bij de cursus inbegrepen
 DOELGROEP 9 t/m 12 jaar

VO PASSENDE OUTFIT
 OMSCHRIJVING Maak patronen op maat voor passende kleding en naai hiermee je 

eigen outfit. 
 LOKATIE Het Leidse Volkshuis
 DUUR PROGRAMMA dinsdag 17.15–18.45 uur
 PERIODE start september 2005 en februari 2006 
 KOSTEN beginners: 16 lessen € 86,- / doorstromers: 14 lessen € 75,- 
 DOELGROEP 12 t/m 17 jaar

VO CAPOEIRA
 OMSCHRIJVING De deelnemers maken kennis met deze spectaculaire zelfverde-

digingskunst: een combinatie van dans, muziek, acrobatiek en 
gevecht. Docent: Flavio Machado-Grilo. 

 LOKATIE Het Leidse Volkshuis
 DUUR PROGRAMMA dinsdag 16.30–18.00 uur
 PERIODE start september 2005
 KOSTEN 10 lessen € 56,-
 CKV-BON ACCEPTANT ja
 DOELGROEP 12 t/m 17 jaar 

Muziekschool Leiden e.o.
Bij de Muziekschool kunnen kinderen en jongeren terecht voor een groot aantal cursus-
sen en natuurlijk ook voor individuele lessen of lessen in groepsverband. Ook zijn er 
diverse ensembles, koren en orkesten. 

Informatie
Zie voor meer informatie, lesplaatsen en tijden de brochure van de Muziekschool. 
Tel. 071-5141041, de heer P. van Egmond: p.vanegmond@muziekschoolleiden.nl of 
sml@muziekschoolleiden.nl. De gids is ook te vinden op www.muziekschoolleiden.nl. 
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Zang
Voor al die kinderen die later misschien willen zingen in een bandje, een musical of een 
koor heeft de Muziekschool een traject ontwikkeld waarbij kinderen met plezier van zin-
gen hun hobby maken. Voorbereidende Koorklas: voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar; 
Koorschool: voor kinderen van 8 tot en met 9 jaar; Jeugdkoor: vanaf 10 jaar. 

Muziek
Al vanaf groep 1 kunnen kinderen kennis maken met muziek. Eerst op een speelse 
manier in kleine groepen. Na een oriëntatie kiezen ze voor een instrument. Voor deze 
kennismaking met muziek heeft de muziekschool het volgende aanbod: 
Spelen met muziek  voor kinderen van groep 1 en 2 
Ontdek muziek!   voor kinderen van groep 3 en 4
Oriëntatie op instrumenten I voor kinderen vanaf groep 4 
Oriëntatie op instrumenten II voor kinderen vanaf groep 5 
Introductiecursus   voor kinderen van groep 6 tot en met groep 8 
 

RAP Architectuurcentrum 
RAP staat voor Rijnlands Architectuur Platform, een jonge culturele organisatie voor de 
regio Rijnland. De belangrijkste doelstelling is om bij een breed publiek de belangstelling 
voor architectuur en de gebouwde omgeving te stimuleren. Kinderatelier K2 organiseert 
in RAP Architectuurcentrum kinderworkshops voor kinderen in diverse leeftijdscatego-
rieën (variërend van 4 t/m 16 jaar). Voor middelbaar onderwijs zet RAP Architectuurcen-
trum projecten op om invulling te geven aan het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 
(CKV). RAP Architectuurcentrum is CKV/CJP-acceptant en neemt deel aan het CKV-festi-
val Kunstshot. RAP Architectuurcentrum heeft een vaste expositieruimte met kantoor in 
het hart van Leiden.

BO ATELIER K2 KUNST VAN KINDEREN
 OMSCHRIJVING Sinds het voorjaar 2005 werkt het RAP samen met de beeldend 

kunstenaars van Atelier K2. Samen met de deelnemende kinderen 
ontwerpen ze een eigen droomhuis, stad of stoel. Op een onbevan-
gen en creatieve manier gaan ze aan de slag met diverse materialen 
en technieken, waarbij de fantasie, de creativiteit en onbevangen-
heid van de kinderen als uitgangspunt genomen wordt.

 LOKATIE RAP Architectuurcentrum 
 DUUR PROGRAMMA zondag 11.00–12.30 uur 
 KOSTEN € 6,- p.p.
 INFO/INSCHRIJVING www.rapsite.nl, in overleg ook mogelijk voor schoolgroepen 
 DOELGROEP particuliere deelnemers, losse inschrijving van 4 t/m 12 jaar
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OVERIGE ADRESSEN

De Leidse Balletschool 
Zie hoofdstuk 2 ʻDansʼ.

Open Muziekpodium in Muziekcentrum Leiden Noord
Zoʼn vijf à zes keer per jaar wordt er een open muziekpodium georganiseerd in Muziek-
centrum Leiden Noord. Tijdens dit open podium passeren alle muziekstijlen (mits live) de 
revue, van Arabisch, klassiek tot rock. De muzikanten zijn van alle leeftijden. Voor meer 
informatie, neem contact op met Maarten Witkam: 071-5222798.

Wegwijzer voor Leiden (gemeentegids)
Meer cursus-adressen vindt u in de Wegwijzer voor Leiden. Deze adresgids wordt jaar-
lijks uitgegeven door de Gemeente Leiden en is gratis af te halen bij de informatiebalie 
op het Stadshuis. 
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De nummers bij onderstaande adressen corresponderen met de nummers  
op de plattegrond.

1 Anthos cursussen Grieks en Latijn
 ADRES Haagweg 4, 2311 AA Leiden
 POSTADRES Bloemistenlaan 37, 2313 BB Leiden
 CONTACTPERSONEN  Tineke Jacobs / Amaranthe Feuth
 TELEFOON 071-5148361 / 071-5140794
 E-MAIL  tineke.jacobs@zonnet.nl / anthosmeel@zonnet.nl

2 Archeologisch Centrum Gemeente Leiden
 ADRES Bureau Monumentenzorg en Archeologie, gemeente Leiden
   Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden
 POSTADRES Stadsbouwhuis, Postbus 9100, 2300 PC Leiden
 CONTACTPERSOON Mw. Chrystel Brandenburgh, stadsarcheoloog
 TELEFOON 071-5167950 / 071-5167959
 E-MAIL c.brandenburgh@leiden.nl
 INFO Voor afspraken voor rondleidingen of schoolprojecten bezoek lopende  

opgravingen enz., neem contact op met mw. C. Brandenburgh. 

3 Ars Aemula Naturae 
 ADRES Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9a, 2311 SZ Leiden
 CONTACTPERSOON Thea Bergman, bereikbaar op ma t/m do 9-12 uur
 TELEFOON 071-5140784   
 E-MAIL info@arsaemula.nl
 WEBSITE  www.arsaemula.nl

 Cultureel Centrum de X
 ADRES  Tijdelijk zonder vast adres
 POSTADRES  Postbus 11110, 2301 EC Leiden
 TELEFOON  071-5123568
 E-MAIL  info@de-x.nl
 WEBSITE  www.de-x.nl

4 Hortus Botanicus
 ADRES  Rapenburg 73, Leiden 
 POSTADRES  Postbus 9516, 2300 RA Leiden
 TELEFOON  071- 5275144 / 071-5277249 (kassa en informatie)
 E-MAIL  hortus@hortus.leiden.nl
 WEBSITE  www.hortusleiden.nl
 INFORMATIE  Voor boekingen van rondleidingen en het activiteiten programma zie de site. 

Themawandelingen voor het onderwijs kunnen worden geboekt via  
071-5275144. 

5 Imperium Theater 
 ADRES Oude Vest 33e Leiden
 POSTADRES Postbus 208, 2300 AE Leiden
 TELEFOON  071-5141035
 WEBSITE  www.imperiumtheater.nl



73

6 Jeugdtheaterschool Leiden e.o.
 ADRES De Jeugdtheaterschool Leiden e.o. en Theater Ins Blau zijn gevestigd in  

Kunstcentrum Haagweg 4, 2311 AA Leiden 
 POSTADRES Postbus 16043, 2301 GA Leiden
 CONTACTPERSOON Kees van Leeuwen (bereikbaar dagelijks 11-14)
 TELEFOON 071-5144614
 E-MAIL  info@jtsleiden.nl / kees@jtsleiden.nl
 WEBSITE  www.jtsleiden.nl
 INFORMATIE Het open podium is gratis toegankelijk voor deelnemers en toeschouwers.
  Cursussen en workshops diverse prijzen (zie brochure en website). 

7 Kaasmarktschool / de Natte Wang
 ADRES  Koppenhinksteeg 13, Leiden
 POSTADRES  Ververstraat 5a 
 CONTACTPERSOON  Marie Oosterbaan 
 TELEFOON ALGEMEEN 071-5122420 Informatie/inschrijving
 TELEFOON  071-5125463
 E-MAIL  oosterbaan.marie@planet.nl  
 WEBSITE  www.denattewang.nl 

8 Het Kijkhuis 
 ADRES  Vrouwenkerksteeg 10, 2312 WS Leiden
 TELEFOON  071-5661585
 WEBSITE  www.kijkhuisleiden.nl
 INFORMATIE  Op de website vind je een beknopt programma overzicht per maand met 

korte samenvatting van de films die draaien. Meer programma-informatie is 
te vinden in lokale week- en nieuwsbladen.

9 Kunstcentrum Haagweg 4
 ADRES  Haagweg 4, 2311 AA Leiden
 POSTADRES  Postbus 11044, 2301 EA Leiden
 CONTACTPERSOON Nelleke van Varick, bereikbaar op ma, wo en vr tijdens kantooruren
 TELEFOON  071-5148800
 E-MAIL  kantoor@4rt.nl   
 WEBSITE  www.4rt.nl (zie ook de websites van de individuele kunstenaars, die te vin-

den zijn op deze website van Haagweg 4) 

10 De Kunst-tam-tam
 ADRES  Levendaal 195 b, 2311 JK Leiden
 CONTACTPERSOON  Clara van den Bosch, bij voorkeur bereikbaar op maandag en vrijdag 
 TELEFOON  071-5661313
 E-MAIL  claravdbosch@zonnet.nl

 Leids CKV-festival Kunstshot
 POSTADRES  Gemeente Leiden, Dienst Cultuur en Educatie, Postbus 9100, 2300 PC Leiden
 CONTACTPERSOON  C. Saskia Leupen, coördinator
 TELEFOON  071-5128521, bij voorkeur dinsdag en vrijdag
 E-MAIL  kunstshot@planet.nl
 WEBSITE  www.overenuit.nl/kunstshot
 INFORMATIE Het Leids CKV-festival Kunstshot vindt jaarlijks plaats op de derde vrijdag in 

september. 
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11 LAKtheater
 ADRES  Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
 POSTADRES  Postbus 9515, 2300 RA Leiden
 TELEFOON  071-5124890 (informatie maandag t/m vrijdag 14.00-16.30 uur)
 E-MAIL  info@laktheater.nl (info en PR)
 WEBSITE  www.laktheater.nl
 INFORMATIE  Brochure Seizoen 2005-2006 en cursusboekje verkrijgbaar. Tijdens het 

theaterseizoen geeft het LAKtheater elke zes weken een boekje uit met de 
meest actuele informatie over de voorstellingen. Als donateur krijg je dit 
boekje thuisgestuurd plus aantrekkelijke kortingen op de toegangsprijzen. 
Meer info in de uitagenda in week- en nieuwsbladen en op onze website.

12 Leidse Balletschool 
 ADRES  Caeciliastraat 18, 2312 XB Leiden
 CONTACTPERSOON  Mw. Carol Schrijnemaekers 
 TELEFOON  071-5134326
 E-MAIL  postmaster@leidseballetschool.nl 
 WEBSITE  www.leidseballetschool.nl

13 De Leidse Schouwburg
 ADRES  Oude Vest 43, 2312 XS Leiden
 TELEFOON  071-5163888 (kassa / reserveren / kaartverkoop) 
 TELEFOON  071-5163899 (informatie / aanvraag rondleidingen) 
 E-MAIL  info@leidseschouwburg.nl 
 WEBSITE  www.leidseschouwburg.nl 
 INFORMATIE  Het totaaloverzicht van de voorstellingen kun je vinden in de seizoenbro-

chure 2005-2006. Deze brochure kun je afhalen tijdens de openingstij-
den van de kassa of bestellen via 071-5163888. Ook liggen ze bij diverse 
Leidse openbare instellingen. Meer informatie op de website, in het Leidsch 
Dagblad, het Leids Nieuwsblad, en de zondagskranten. Bij verschillende 
voorstellingen organiseert de Leidse Schouwburg extra activiteiten. Dit kan 
variëren van een inleiding door een regisseur tot een proefles tangodansen 
na afloop van de voorstelling. 

14 Het Leidse Volkshuis
 ADRES  Apothekersdijk 33a, 2312 DD Leiden
 CONTACTPERSOON  Jack Paluch, Hester van Kruijssen
 TELEFOON  071-5149180, bereikbaar op ma t/m do 9.00–17.00 uur
 E-MAIL  leidsevolkshuis@lwo.nl
 WEBSITE  www.leidsevolkshuis.nl
 INFORMATIE zie het cursusoverzicht (gratis af te halen) of de website

15 Leidse Volksuniversiteit K&O
 ADRES  Oude Vest 45, 2312 XS Leiden
 CONTACTPERSOON  Nienke Branderhorst 
 TELEFOON  071-5141141
 WEBSITE  www.keno-leiden.nl

16 LVC, Poppodium
 ADRES  Breestraat 66, 2311 CS Leiden
 TELEFOON  071-5146449 (telefonisch reserveren alleen voor bezoekers van buiten Leiden)
 E-MAIL  info@lvc.nl 
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 WEBSITE  www.lvc.nl 
 INFORMATIE Voor informatie over het programma en de mogelijkheid om zelf op te 

treden in het LVC, zie de website. Wil je als scholier meer informatie over 
bepaalde avonden of voor bijvoorbeeld een CKV-project, bel dan tijdens 
kantooruren naar 071-5146449 en vraag naar de programmeurs. 

17 Molenmuseum De Valk
 ADRES  2e Binnenvestgracht 1, Leiden
 TELEFOON  071-5165353
 WEBSITE  www.molenmuseum.myweb.nl

18 Museum Boerhaave
 ADRES  Lange St. Agnietenstraat 10
 POSTADRES  Postbus 11280, 2301 EG Leiden
 TELEFOON  071-5214224 (afdeling presentatie)
 E-MAIL  informatie@museumboerhaave.nl
 WEBSITE  www.museumboerhaave.nl
 INFORMATIE  In het Informatiecentrum, waartoe ook de bibliotheek behoort, is informa-

tie te vinden over boeken, prenten en voorwerpen op het gebied van de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geschiedenis van de ge-
neeskunde. Openingstijden: ma t/m vr 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. 
De uitleen staat voor iedereen open en is kosteloos. Legitimatie is verplicht.

19 Museumgroep Leiden (‘Museum & School’)
 ADRES  Lammermarkt 35, 2312 CL Leiden
 TELEFOON  071 5139186
 E-MAIL  nieuwsbrief@museumgroep.nl
 WEBSITE  www.museumgroep.nl

20 Museum het Leids Wevershuis
 ADRES  Middelstegracht 143, 2312 TV Leiden
 TELEFOON  071-5133296 / 06-30713814
 E-MAIL  info@wevershuis.nl      
 WEBSITE  www.wevershuis.nl 

21 Het Muziekhuis
 ADRES Middelstegracht 123, 2312 TV Leiden
 POSTADRES  Postbus 690, 2300 AR Leiden
 CONTACTPERSOON  John May: 071-5145755
 TELEFOON  071-5145755 (informatie)
 E-MAIL  may@muziekhuis.nl
 WEBSITE  www.muziekhuis.nl

22 Muziekschool Leiden e.o.
 ADRES  Rapenburg 22, 2311 EW Leiden
 POSTADRES  Postbus 11288, 2301 EG Leiden
 TELEFOON  071-5141041
 E-MAIL  p.vanegmond@muziekschoolleiden.nl / sml@muziekschoolleiden.nl
 WEBSITE  www.muziekschoolleiden.nl
 INFORMATIE  In het cursusprogramma is een ruim aanbod voor kinderen en jongeren, voor 

lessen, zowel individueel als in groepsverband.

11 
  a

dr
es

se
n

 c
ul

tu
re

le
 i

n
st

el
li

n
ge

n



76

23 Naturalis 
 ADRES  Pesthuis, Pesthuislaan 7 (Darwinweg 2, Leiden)
 POSTADRES  Postbus 9517, 2300 RA Leiden
 CONTACTPERSOON Tamara van Heel
 TELEFOON ALGEMEEN  071-5687600 (algemene informatie)
 TELEFOON  071-5687626 (Bureau evenementen voor reserveren)
 E-MAIL  naturalis@naturalis.nl 
 WEBSITE  www.naturalis.nl
 WEBSITE  www.natuurinformatie.nl (algemene natuurinformatie en vele links)
 INFORMATIE  Aanvraag educatieve programmaʼs: bureau evenementen 071-5687626 op 

werkdagen van 09.00–13.00 uur. Het Natuur Informatiecentrum (NIC) is 
een studiecentrum voor docenten en leerlingen op het gebied van biologie, 
geologie en paleontologie (nic@naturalis.nl). Het bevindt zich in de biblio-
theek van Naturalis, voor een bezoek aan het NIC is een speciaal (kosteloos) 
toegangsbewijs nodig, te verkrijgen bij de kassa.

24 Openbare Bibliotheek Leiden
 ADRES Nieuwstraat 4, 2312 KB Leiden
 CONTACTPERSOON  educatief medewerker: Mw. Gerry Platenkamp
 TELEFOON ALGEMEEN 071-5149943 
 TELEFOON 071-5221695 (ma en di) en 071- 5161627 (wo en do) 
 E-MAIL  gplatenkamp@obl.nl
 WEBSITE  www.obl.nl
 INFORMATIE Meer informatie over de collectie, activiteiten tarieven en openingstijden is te 

vinden in de folder van de bibliotheek of op de website.
 
25 Poppentheater Lorre
 ADRES  Lammenschansweg 5, 2313 DH Leiden
 CONTACTPERSOON Marieke Schoemaker
 TELEFOON  071-5317830
 E-MAIL m.lorre@planet.nl

26 Rijksmuseum van Oudheden 
 ADRES  Rapenburg 28, Leiden
 POSTADRES Postbus 11114, 2301 EC Leiden (Papengracht 30)
 CONTACTPERSOON Marjolein den Ouden
 TELEFOON ALGEMEEN  0900-6600600 ( € 0,10 per minuut, tijdens kantooruren)
 TELEFOON  071-5163163
 E-MAIL  info@rmo.nl
 WEBSITE  www.rmo.nl
 INFORMATIE  Bij de Archeotheek (zie openingstijden museum, gratis toegang) kun je te-

recht voor deskundige hulp, informatie voor schoolopdrachten (studiehuis), 
de Archeonaut (informatie over topstukken uit de collectie van het museum), 
boeken over de archeologie van Egypte, het Nabije Oosten, de Klassieke 
wereld en Nederland (niet te leen), videoʼs, DVDʼs en educatieve CD-roms. 

27 Rijksmuseum voor Volkenkunde 
 ADRES Steenstraat 1, 2312 BS Leiden
 POSTADRES Postbus 212, 2300 AE Leiden
 CONTACTPERSOON Esther van Zutphen/ Esther v.d. Ploeg
 TELEFOON  071-5168800 / 071-5168862 (Informatiecentrum / aanvraag programmaʼs)
 E-MAIL informatiecentrum@rmv.nl
 WEBSITE  www.rmv.nl
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 INFORMATIE  Tijdens de openingstijden van het museum is er een medewerker aanwezig 
met wie u het bezoek met uw groep kunt doorspreken. Het Informatiecen-
trum biedt ook mogelijkheden om uw bezoek of een volkenkundige les op 
school voor te bereiden. Meer informatie over de activiteiten van het mu-
seum vindt u op de site en in het halfjaarlijkse programmaboekje. Dit kunt u 
aanvragen bij het Informatiecentrum. 

28 RAP Architectuurcentrum
 ADRES Nieuwstraat 33, 2312 KA Leiden
 TELEFOON 071-5137525  
 E-MAIL info@rapsite.nl
 WEBSITE www.rapsite.nl
 INFORMATIE  infocentrum of bibliotheek: wo-vrij 13.00–17.00 en za 11.00–17.00 uur

29 Regionaal Archief Leiden
 ADRES Boisotkade 2 a, 2311 PZ Leiden
 POSTADRES Postbus 16113, 2301 GC Leiden
 CONTACTPERSOON educatief medewerker: Susan Suèr 
 TELEFOON ALGEMEEN  071-5165355
 TELEFOON  071-5164952, bij voorkeur bereikbaar ma t/m vrij 9.00–13.00 uur
 E-MAIL  educatie@leidenarchief.nl
 WEBSITE www.leidenarchief.nl
 WEBSITE  www.pilgrimarchives.nl
 INFORMATIE  Voor informatie over het educatief aanbod van het Regionaal Archief en over 

de archieven van de Pilgrim Fathers kunt u contact opnemen met de educa-
tief medewerker, Susan Suèr. 

30 Het Sieboldhuis
 ADRES Rapenburg 19, Leiden
 POSTADRES  Postbus 11007, 2301 EA Leiden
 TELEFOON 071-5125539
 E-MAIL  info@sieboldhuis.org
 WEBSITE www.sieboldhuis.org
 INFORMATIE  Het Sieboldhuis is het Japancentrum in Nederland. Je kunt er terecht met al je 

vragen over Japan. Er is een informatiecentrum, museumshop en een ruim 
aanbod van lezingen, rondleidingen, thema-avonden en workshops. Voor 
meer informatie zie de website. 

31 Stadsgehoorzaal & De Waag Leiden
 ADRES  Breestraat 60, 2311 CS Leiden
 ADRES  De Waag: Aalmarkt 21, Leiden
 POSTADRES  Postbus 11130, 2301 EC Leiden
 TELEFOON  Kassa: 071-5131704 en informatie: 071-5140580
 E-MAIL  post@stadsgehoorzaalleiden.nl
 WEBSITE  www.stadsgehoorzaalleiden.nl
 INFORMATIE  De Stadsgehoorzaal, gebouwd in 1890, is een van de mooiste concertzalen 

van Nederland en wordt geprezen om zijn uitmuntende akoestiek. Jaarlijks 
vinden er vele concerten en cd-opnamen plaats. In het seizoen 2007-2008 
opent De Stadsgehoorzaal een nieuwe Kleine Zaal. Jaarlijks verschijnt een 
seizoensbrochure met uitgebreide informatie over de concerten. Meer 
informatie over het programma is te vinden op de website en in het Leidsch 
Dagblad, het Leids Nieuwsblad en de zondagskranten. Er is geen specifiek 
educatief aanbod. Voor sommige concerten geldt wel een CKV/CJP korting. 11 
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32 Stedelijk Museum De Lakenhal 
 ADRES  Oude Singel 32, Leiden
 POSTADRES  Postbus 2044, 2301 CA Leiden
 CONTACTPERSOON  Lydia Vermond
 TELEFOON  071-5165360 of 5165361
 E-MAIL  vermond@lakenhal.nl / actuelekunst@leiden.nl
 WEBSITE  www.lakenhal.nl
 INFORMATIE  afdeling Publieksbegeleiding en Educatie. Rondleidingen over de vaste pre-

sentatie en de tentoonstellingen worden op aanvraag verzorgd. Wel minimaal 
14 dagen van tevoren aanvragen. Openingstijden Bibliotheek dinsdag t/m 
donderdag 10.00–13.00 uur. 

 Stichting Open Monumentendagen Leiden 
 POSTADRES  Postbus 9100, 2300 PC Leiden
 CONTACTPERSOON  Monique Roscher, coördinatrice
 TELEFOON  071-5167957
 E-MAIL  m.roscher@leiden.nl
 WEBSITE  www.leiden.nl/openmonumentendagen
 INFORMATIE  De Open Monumentendagen vinden jaarlijks plaats in het tweede weekeind 

in september. 

33 Technika 10 project Kunst en techniek
 POSTADRES  Mierennesthofje 3, 2312 HW Leiden 
 CONTACTPERSOON Annette van Houwelingen
 TELEFOON ALGEMEEN 071-5149180 
 TELEFOON  071-5141329
 E-MAIL annette@atelierhp88.nl
 WEBSITE  www.atelierhp88.nl / www.technika10.nl
 INFORMATIE  Is (nog) geen CKV-bon acceptant. Van Technika 10 zijn meerdere workshops 

opgenomen in het cursusaanbod van het Leidse Volkshuis.

34 Toneelgroep Het Arsenaal 
 POSTADRES  Transvaalhof 1, 2312 ZG Leiden
 TELEFOON  071-5134527
 E-MAIL  ruudwes@tiscali.nl

35 De Veenfabriek
 ADRES Lammermarkt 19 a, 2312 CL Leiden
 POSTADRES  Postbus 285, 2300 AG Leiden 
 TELEFOON 071-3318053 kantoor en reserveren
 E-MAIL  info@veenfabriek.nl
 WEBSITE www.veenfabriek.nl

36 Wagenmakersmuseum
 ADRES  Oude Varkensmarkt 13, Leiden 
 TELEFOON  071-5147361

 De Leidse Muurgedichten
 WEBSITE  www.muurgedichten.nl
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OVERIGE ADRESSEN CULTUUREDUCATIE 
 Gemeente Leiden
 ADRES Dienst Cultuur en Educatie, Afdeling Onderwijs, Cultuur & Jeugd i.o. 
 POSTADRES  Postbus 9100, 2300 PC Leiden
 WEBSITE www.leiden.nl/cultuureducatie
 CONTACTPERSONEN
 CULTUUREDUCATIE  Jacqueline Verstappen, Meghel van Es
 TELEFOON  071-5165200
 CONTACTPERSOON
 ʻCULTUUR EN SCHOOLʼ  Ineke Peters
 TELEFOON  071-5165200
 
 CJP
 ADRES Marnixstraat 317, 1016 TB Amsterdam
 TELEFOON  020-5210220 
 E-MAIL  administratie@cjp.nl
 WEBSITE  www.cjp.nl

 Informatie over CKV-vouchers 
 WEBSITE www.ckvdocentenpas.nl

 Cultuurplein.nl
 WEBSITE  www.cultuurplein.nl 
 INFORMATIE De centrale plaats voor alles wat te maken heeft met cultuur en onderwijs. Via 

links komt u op alle belangrijke websites op het gebied van cultuureducatie, 
voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Via deze site kunt u zich ook 
gratis abonneren op ʻBulletin Cultuur & Schoolʼ. Dit magazine wordt eens 
per twee maanden uitgegeven door Cultuurnetwerk Nederland op initiatief 
van het Ministerie OC&W in het kader van het project ʻCultuur & Schoolʼ. Het 
bevat aanbevelingen en tips om cultuureducatie in school en culturele instel-
lingen te verstevigen, reportages uit de praktijk van kunsteducatie en cultu-
reel erfgoed, verslagen van activiteiten, achtergrondartikelen en interviews 
en informatie over praktijk en beleid van cultuureducatie in het onderwijs.

 erfgoedactueel.nl
 WEBSITE www.erfgoedactueel.nl
 E-MAIL info@erfgoedactueel.nl
 INFORMATIE Stichting Erfgoed Actueel is een netwerkorganisatie die intensief samenwerkt 

met instellingen uit de erfgoedsector, zoals de erfgoedhuizen en de erfgoed-
koepels, partners uit de onderwijswereld en uit de cultuursector. Speciaal 
voor het onderwijs en de culturele sector geeft Erfgoed Actueel het (gratis) 
kwartaalblad ʻOud Nieuwsʼ uit, de schakel tussen erfgoed en educatie.

 leiden.nu
 WEBSITE  www.leiden.nu 
 INFORMATIE actuele cultuur- en uitgaansinformatie voor Leiden 

 overenuit.nl
 WEBSITE  www.overenuit.nl 
 INFORMATIE jongerenwebsite voor de Leidse regio 11 
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Basisscholen
 LUCAS VAN LEYDEN
 ADRES  St. Ursulasteeg 28, 2312 XA Leiden
 TELEFOON 071- 5122907
 WEBSITE  www.lucasvanleydenschool.nl
 DIRECTEUR  W. Hogenbirk
 CONTACTPERSOON  
 CULTUUREDUCATIE  Carla Went
 E-MAIL carla.lvl@xs4all.nl

 LORENTZSCHOOL
 ADRES Van Vollenhovenkade 19, 2313 GG Leiden
 TELEFOON ALGEMEEN  071-5141777
 WEBSITE  www.lorentzschool.nl
 DIRECTEUR Mw. drs. R. de Vries 
 E-MAIL  lorentz.ict@hetnet.nl

 DE DUKDALF, JENAPLAN ONDERWIJS 
 ADRES Regenboogpad 7, 2317 XK Leiden
 TELEFOON  071-5215507
 WEBSITE  www.dukdalf-leiden.nl
 DIRECTEUR  mw. K. Issendonck-Reedijk 
 E-MAIL obs@dukdalf-leiden.nl

 DE VIERSPRONG
 ADRES  Timorstraat 15, 2315 BL Leiden
 TELEFOON 071-5221127
 WEBSITE  www.obsviersprong.nl
 DIRECTEUR  mw. B.H.C. Hanekamp 
 E-MAIL  obsviersprong@hetnet.nl

 DE MORSKRING
 ADRES  Damlaan 1, 2332 XG Leiden
 TELEFOON  071-5760852
 WEBSITE  www.morskring.nl
 DIRECTEUR  mw. J.M. v.d. Boogaart
 E-MAIL  directie@morskring.nl

 TELDERS SCHOOL
 ADRES  Telderskade 48, 2321 TE Leiden
 TELEFOON  071-5724242
 WEBSITE  www.teldersschool.nl
 DIRECTEUR Mw. S. Frankhuizen

 APOLLO VOOR MONTESSORI ONDERWIJS
 ADRES  Strausspad 3, 2324 BG Leiden
 TELEFOON  071-5765439
 WEBSITE  www.montessorischoolapollo.nl
 DIRECTEUR  Dhr. R. Ruwette
 E-MAIL  info@montessorischoolapollo.nl 12
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 MERENWIJKSCHOOL
 ADRES  Valkenpad 1, 2317 AN Leiden
 TELEFOON  071-5213550
 WEBSITE  www.obs-merenwijk.nl
 DIRECTEUR G.J.M. de Zwart
 E-MAIL  info@obs-merenwijk.nl

 DE MEERPAAL
 ADRES  Broekplein 5, 2318 TJ Leiden
 TELEFOON  071-5220243
 WEBSITE  www.de-meerpaal-leiden.nl
 DIRECTEUR A. Lelieveld
 E-MAIL directiemeerpaal@freemail.nl

 ’T MEER 
 ADRES  Rijnsburgerweg 124 B, 2333 AG Leiden
 TELEFOON  071-3014498
 INFORMATIE  school t.b.v. het Leidse opvangcentrum voor asielzoekers

 DE STEVENSHOFSCHOOL
 ADRES  Ant. Kleijnstraat 4, 2331 DV Leiden
 TELEFOON  071-5315109
 WEBSITE  www.obsdestevenshof.nl
 DIRECTEUR  mw. M.A. Zandbergen-Oostergo
 E-MAIL  obsdestevenshof@hetnet.nl

 ANNE FRANKSCHOOL
 ADRES  Zuster Meijboomstraat 2, 2331 PD Leiden
 TELEFOON 071-5318388
 WEBSITE  www.annefrankleiden.nl
 DIRECTEUR J. van Haasteren
 E-MAIL  directie@annefrankleiden.nl

 WOUTERTJE PIETERSE
 ADRES  Houtlaan 60, 2334 CL Leiden
 TELEFOON  071-5154903
 WEBSITE  www.woutertjepieterse.nl
 DIRECTEUR  P. Bosman
 E-MAIL woutertjepieterse@planet.nl

 DE ARCADE (openbare basisSchool) 
 ADRES  Octavialaan 59, 2314 BN Leiden
 TELEFOON  071-5414317
 WEBSITE  www.bredeschool-in-roomburg.nl
 LOKATIELEIDSTER  Mw. A. Ciere
 E-MAIL a.ciere@bureauopenbaaronderwijs.nl



83

Bijzonder neutraal
 VRIJE SCHOOL MARELAND
 ADRES  Surinamestraat 1, 2315 XC Leiden
 TELEFOON  071-5227333
 WEBSITE  www.vrijeschool-leiden.nl
 DIRECTEUR Dhr. B. van Dam
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  Mw. M. Scheperboer (bereikbaar tussen 8.30 – 16.00 uur)
 E-MAIL  scheperboer@vrijeschool-leiden.nl

 VRIJE SCHOOL VESTIGING CESARLAND
 ADRES  César Franckstraat 9, 2324 JM Leiden
 TELEFOON  071-5762225

 HAANSTRA 
 ADRES  Rapenburg 129/131, 2311 GM Leiden
 TELEFOON  071-5133631
 WEBSITE  www.haanstraschool.nl
 E-MAIL  info@haanstraschool.nl

 EERSTE LEIDSE SCHOOLVERENIGING E.L.S. 
 ADRES  P.C.Hooftlaan 12, 2332 AX Leiden
 TELEFOON  071-5765266
 WEBSITE  www.eersteleidseschool.nl
 E-MAIL info@eersteleidseschool.nl

Protestant christelijk
 PC BASISSCHOOL DE ZWALUW
 ADRES  A. Kleijnstraat 8, 2331 DV Leiden
 TELEFOON  071-5722675
 WEBSITE  www.dezwaluw.pcsl.nl 
 DIRECTEUR  Mw. C.M. van Zanen
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  Mw. Loes Stapper Karakaya
 E-MAIL  l.stapper@dezwaluw.pcsl.nl

 PC ROOMBURG
 ADRES  Van Vollenhovenkade 15, 2313 GG Leiden
 TELEFOON  071-5130958
 WEBSITE  www.roomburg.pcsl.nl
 DIRECTEUR  Dhr. D.J. Hendriksen
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  Mw. M. Bloemer 
 E-MAIL  mariette@lecocq.nl
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 DE DOLFIJN
 ADRES  Munnikenstraat 1, 2315 KT Leiden
 TELEFOON  071-5230508
 WEBSITE  www.pcsl.nl/dolfijn
 DIRECTEUR  K.G. Aalbers
 E-MAIL  locatieleiderms@dolfijn.pcsl.nl
 LOKATIE LUSTHOFLAAN locatieleiderlhl@dolfijn.pcsl.nl

 DE SPRINGPLANK
 ADRES  Sumatrastraat 195, 2315 BD Leiden
 TELEFOON  071-5221110
 WEBSITE  www.sprinkplank.pcsl.nl
 DIRECTEUR C. Stuurman
 E-MAIL  mail@springplank.pcsl.nl

 DE LEIDSE HOUTSCHOOL (nevenvest. De Springplank) 
 ADRES  Adriaan Pauwstraat 1, 2334 CG Leiden
 TELEFOON  071-5190808
 WEBSITE  www.leidsehout.pcsl.nl
 DIRECTEUR  J. Los
 E-MAIL  info@leidsehout.pcsl.nl

 DE SCHAKEL
 ADRES  Storm Buysingstraat 18 a, 2332 VW Leiden
 TELEFOON  071-5761246
 WEBSITE www.schakel.pcsl.nl
 DIRECTEUR  Dhr. J. Folkers
 E-MAIL  deschakel@concepts-ict.nl

 DE SLEUTELBLOEM
 ADRES  Kennedylaan 1, 2324 ER Leiden
 TELEFOON  071-5763314
 WEBSITE  www.sleutelbloem.pcsl.nl
 DIRECTEUR  Dhr. Aalbers
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE Mw. Star
 E-MAIL  w.star@sleutelbloem.pcsl.nl
  Bij voorkeur bereikbaar op werkdagen tussen 11.30 – 12.15 uur

 HET KOMPAS
 ADRES  Broekplein 9, 2318 TJ Leiden
 TELEFOON  071-5233555
 WEBSITE  www.hetkompas.pcsl.nl
 E-MAIL pcb.kompas@planet.nl

 P.C. ZIJLWIJKSCHOOL
 ADRES  Schaduwpad 1, 2317 VX Leiden
 TELEFOON  071-5233424
 WEBSITE  www.zijlwijk.pcsl.nl
 DIRECTEUR  T. Wiegersma
 E-MAIL  pczijlwijk@zonnet.nl
 INFORMATIE  Rooms katholiek
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 BASISSCHOOL DE TWEEMASTER
 ADRES  Broekplein 1 2318 TJ Leiden
 TELEFOON  071-5220239 
 WEBSITE  www.tweemasterleiden.nl
 DIRECTEUR  Mw. C. Heynen
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  Mevr. E. Pieterse
 E-MAIL  tweemaster@skol.nl / epieterse@detweemaster.com
 OPMERKING  geïnteresseerd in een op te richten netwerk van vakdocenten / cultuur- 

coördinatoren 

 BASISSCHOOL DE SINGEL (RK)
 ADRES Lusthoflaan 2, 2316 JK Leiden
 TELEFOON  071-5218471
 WEBSITE  www.desingelleiden.nl
 DIRECTEUR Mw. A.M.H. Ligny-van der Krogt
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  C. Olyerhoek
 E-MAIL  singel@skol.nl

 KBS PACELLI
 ADRES  Damlaan 22, 2332 XH Leiden
 TELEFOON  071-5760858
 DIRECTEUR Mw. G. Jacobs
 E-MAIL  pacelli@skol.nl

 ST. JOSEPH
 ADRES  Oppenheimstraat 8, 2313 JE Leiden
 TELEFOON  071-5132263
 WEBSITE  www.josephschool.nl
 DIRECTEUR  J.B.J. v.d. Helder
 E-MAIL  joseph@skol.nl

 ‘T KLANKBORD
 ADRES  Ant. Kleijnstraat 6, 2331 DV Leiden
 TELEFOON  071-5314950
 WEBSITE  www.t-klankbord.nl
 DIRECTEUR  T.J.R. van Went
 E-MAIL  info@t-klankbord.nl

Islamitisch
 ISLAMITISCHE BASISSCHOOL Er Risèlèh
 ADRES  Stadhouderslaan 1 B, 2313 AB Leiden
 TELEFOON  071-5128850
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Speciaal basisonderwijs
 S.B.O. DE WISSEL
 ADRES  Boerhaavelaan 298, 2334 EZ Leiden
 TELEFOON  071-5174664
 WEBSITE  www.sbodewissel.nl
 DIRECTEUR  Dhr. M. Vieten
 E-MAIL  de.wissel@skol.nl

 DE VUURVOGEL
 ADRES  Ballonpad 2, 2312 NC Leiden
 TELEFOON  071-5126769
 WEBSITE  www.sbovuurvogel.nl
 DIRECTEUR mw. T. van der Wal
 E-MAIL info@sbovuurvogel.nl

 P.C. SPECIALE BASISSCHOOL DE MARKE
 ADRES  Kiljanpad 2, 2321 SK Leiden
 TELEFOON  071-5724650
 WEBSITE  www.demarke.pcsl.nl
 DIRECTEUR Mw. D. v.d. Hofstede
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  Y. Laterveer
 E-MAIL Y.laterveer@demarke.pcsl.nl

So/svo/expertisecentra
SO = speciaal onderwijs
SVO = speciaal voortgezet onderwijs

 PC SCHOOL DE WEERKLANK (so/vso)
 ADRES  Robijnstraat 100, 2332 KV Leiden
 TELEFOON  071-5765149
 WEBSITE  www.deweerklank.nl
 DIRECTEUR J. Roosjen
 CONTACTPERSOON 
 CULTUUREDUCATIE  N. Roek-Bösecke 
 E-MAIL  administratie@deweerklank.nl
 INFORMATIE slechthorende en moeilijk sprekende kinderen

 CESAR FRANCKSTRAAT (voorheen de Horst) so/vso
 ADRES  Cesar Franckstraat 5, 2324 JM Leiden
 TELEFOON  071-5311517
 DIRECTEUR Mw. A. v.d. Veen
 E-MAIL cesarfranck@cfranck.nl
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 DE THERMIEK (so/vso)
 ADRES  Blauwe Vogelweg 1, 2333 VK Leiden
 TELEFOON  071-55195490
 E-MAIL  mytylschool@dethermiek.nl
 INFORMATIE  mytyl en tyltylonderwijs

 KORTE VLIETSCHOOL (SO/VSO)
 ADRES Schubertlaan 131, 2324 CR Leiden
 TELEFOON 071-5767532
 E-MAIL kortevliet@zonnet.nl
 INFORMATIE  zmlk 

 DE BRUG (SO)
 ADRES  Wassenaarseweg 499, 2333 AL Leiden
 TELEFOON  071-5157222
 WEBSITE  www.p.i.debrug.nl
 DIRECTEUR H.A.M.A.C. Weijtens
 CKV DOCENT  H. v.d. Heuvel
 E-MAIL  debrug@p.i.debrug.nl
 INFORMATIE observatieschool verbonden aan het pedologisch instituut

VOORTGEZET ONDERWIJS
 STEDELIJK GYMNASIUM
 ADRES  Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden
 TELEFOON  071-5121365
 WEBSITE  www.gymnasiumleiden.nl
 DIRECTEUR Mw. drs. A. Thomassen
 CKV DOCENT  Mw. R.E. de Vries
 E-MAIL  r.e.devries@gymnasiumleiden.nl

 HET VLIETLAND COLLEGE
 ADRES Apollolaan 262, 2324 BZ Leiden
 TELEFOON  071-5769243
 WEBSITE  www.vlietlandcollege.nl
 DIRECTEUR  Dhr. Hendriks
 CKV DOCENTEN Yolanda Smit en Dorine van Kester
 E-MAIL adm@vlietlandcollege.nl
 INFORMATIE  Atheneum, Havo, VMBO

 VISSER ’T HOOFT LYCEUM
 ADRES  Kagerstraat 1, 2334 CP Leiden
 TELEFOON  071-5171661
 WEBSITE  www.vhlweb.nl 
 CKV DOCENT  J. Splinter en B. Albers
 E-MAIL  info@ca.vhl.nl
 INFORMATIE  PC Brede scholengemeenschap voor gymnasium/havo/VMBO/LWO
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 DA VINCI COLLEGE
 VESTIGING  Sector AVO (VWO, Havo, VMBO-TL) 
 ADRES  Kagerstraat 7, 2334 CP Leiden
 TELEFOON  071-5154121
 WEBSITE  www.davinci-leiden.nl
 CKV DOCENT  M. Weetzel
 E-MAIL  info@davinci-leiden.nl / kagerstraat@davinci-leiden.nl

 VESTIGING  Leonardo VWO, Havo, VMBO-TL)
 ADRES  Noachstraat 2, 2324 LT Leiden
 TELEFOON  071-5768202
 E-MAIL  leonardo@davinci-leiden.nl

 VESTIGING  Sumatrastraat 201 afdeling anderstaligen
 ADRES  Sumatrastraat 201, 2315 BD Leiden
 TELEFOON  071-5161233
 CULT. ACTIVITEITEN  C. van Opstal (coördinatie)
 E-MAIL  sumatrastraat201@davinci-leiden.nl

 VESTIGING  Lammenschanspark, Sector Beroepsonderwijs voor vmbo
 ADRES  Lammenschanspark 3, 2321 JK Leiden
 TELEFOON  071-5769205
 CKV DOCENT  mw. J. van der Star
 E-MAIL lammenschans@davinci-leiden.nl

 VESTIGING  Sumatrastraat 120
 ADRES  Sumatrastraat 120, 2315 BD Leiden
 TELEFOON  071-5221672
 E-MAIL  sumatrastraat120@davinci-leiden.nl
 INFORMATIE  Openbare Brede scholengemeenschap voor VWO, Havo, VMBO)

 BONAVENTURA COLLEGE
 ADRES  Burggravenlaan 2, 2313 HV Leiden
 TELEFOON  071-5660166
 WEBSITE  www.bonaventuracollege.nl
 DIRECTEUR A.A.F. van der Drift
 CKV DOCENT(EN)  P. Gheysen / I. Verschuur / V. Daemen / M. de Vries
 E-MAIL  info@bonaventuracollege.nl
 INFORMATIE  RK Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, Havo, VMBO-T 

 BONAVENTURA COLLEGE 
 ADRES  Mariënpoelstraat 4, 2334 CZ Leiden
 TELEFOON  071-5175551
 WEBSITE  www.bonaventuracollege.nl
 DIRECTEUR  A.A.F. van der Drift
 CKV DOCENT(EN)  P. Gheysen / I. Verschuur / V. Daemen / M. de Vries
 E-MAIL  info@bonaventuracollege.nl
 INFORMATIE  VMBO, alle leerwegen
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 VRIJE SCHOOLGEMEENSCHAP RUDOLF STEINER
 ADRES  Surinamestraat 1, 2315 XC Leiden
 TELEFOON  071-5227333
 WEBSITE  www.vrijeschool-leiden.nl
 CKV DOCENT  Mw. M. Scheperboer
 E-MAIL  info@vrijeschool-leiden.nl
 INFORMATIE  voor VWO, Havo en VMBO-T

 DRIESTAR COLLEGE 
 ADRES  Faljerilstraat 1, 2334 CM Leiden
 TELEFOON  071-5652760
 WEBSITE  www.driestar-college.nl
 E-MAIL  snp@driestarcollege.nl
 INFORMATIE  Reformatorische scholengemeenschap voor VWO t/m klas 3, Havo, VMBO

 ONDERWIJSCENTRUM LEIDEN afd. praktijkonderwijs
 ADRES  Lammenschansweg 6, 2313 DM Leiden
 TELEFOON  071-5163636
 WEBSITE  www.praktijkonderwijs-leiden.nl
 CKV DOCENT  Mw. D. Munzenmayer
 E-MAIL d.munzenmayer@ocl-th.nl
 INFORMATIE  Speciale leerwegondersteuning, spijbelpreventie en –opvang, duale leerweg 

en zorgloket 
 
 
Voor overige adressen beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger beroepsonder-
wijs wordt verwezen naar de Onderwijsgids van de gemeente Leiden. Deze gids is gratis 
verkrijgbaar bij de gemeentebalie en de Openbare Bibliotheek.
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Deze gids kwam tot stand in opdracht van:
 
Gemeente Leiden 
Dienst Cultuur en Educatie 
Afdeling Onderwijs, Cultuur & Jeugd i.o. 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden
071-5165200

 
© Gemeente Leiden, oktober 2005

De adressen in deze gids zijn door de onderwijsinstellingen en de aanbieders van  
programmaʼs op het gebied van cultuureducatie in goed vertrouwen beschikbaar gesteld. 
De samenstellers vertrouwen erop dat gebruikers van deze gids zorgvuldig omgaan  
met de gegevens van individuele contactpersonen en dat deze gegevens niet voor  
commerciële doeleinden gebruikt zullen worden. 

Ondanks het streven naar volledigheid is het mogelijk dat er instellingen of initiatieven 
ontbreken. Voorts wijzen de samenstellers erop dat er aan deze uitgave geen rechten 
ontleend kunnen worden, noch kunnen de samenstellers aansprakelijk gesteld worden 
voor enige wijzigingen in prijs, aanbod enz. 

Tekst en samenstelling     Coulomb Enterprises, Saskia Leupen
Eindredactie, fotografie, vormgeving    Sanne Dresmé en Jos Agasi 
Druk     Drukkerij Van den Berg, Zwijndrecht
Oplage     1000 exemplaren

Deze gids is ook als pdf-bestand te downloaden via www.leiden.nl/cultuureducatie
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