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Zaalverhuur en Catering Nationaal Onderwijsmuseum - 2020 

(zie apart document voor prijzen, capaciteit en opstellingsmogelijkheden van de zalen) 

Januari 2020 

 

De zalen van het Onderwijsmuseum 

 

Commissarissenkamer 

Deze halfronde zaal op de eerste verdieping van het Onderwijsmuseum, werd vroeger gebruikt als 

vergaderkamer van de commissarissen van verzekeringsmaatschappij De Holland van 1859. En die 

grandeur van vroeger is nog steeds tastbaar. Met hoge ramen rondom, volop licht en uitzicht over 

Dordrecht, is dit de spreekwoordelijke kers op het gebouw.  

De zaal is geschikt voor velerlei doeleinden: van intiem diner voor ongeveer twaalf personen tot 

staande receptie voor honderd personen. Op de verdieping bevinden zich aparte toiletten en een 

kleine pantry voor de catering. De zaalhuur is inclusief standaard meubilair, geluidsversterking, WiFi 

en state-of-the art mogelijkheid voor projectie en presentatie. 

 

                   

 

Educatieve ruimte  

De educatieve ruimte bevindt zich op de beletage van het museum, links naast de hoofdingang. Deze 

ruimte is door een glazen wand gescheiden van het entreegebied van het museum en heeft volop 

zicht op de tentoonstellingen in het museum. U bevindt zich als het ware midden in het museum 

maar hebt geen last van het museumrumoer. De ruimte wordt ook gebruikt als werkatelier voor 

workshops en vakantieactiviteiten. 

Deze ruimte heeft wederom hoge ramen met uitzicht over de tuin en de hoofdentree van het 

museum. Het witte meubilair onderstreept de lichtheid van de ruimte. De ruimte is multifunctioneel 

te gebruiken en heeft state-of-the-art projectie- en presentatiemogelijkheden. Deze ruimte is 

geschikt voor maximaal 80 personen (staande receptie). Heeft u het scherm nodig dan kunnen er 

maximaal 50 personen in theateropstelling voor het scherm geplaatst worden. Ook hier maakt een 

sterke Wifi-verbinding het mogelijk om met al uw gasten tegelijk online te zijn.  
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Vergaderkamer 

In het souterrain van het museum, te midden van de werkplekken van de museummedewerkers, 

bevindt zich de glazen vergaderkamer. Zoals de naam al zegt is deze ruimte door middel van een 

geluiddichte wand gescheiden van de werkplekken. Deze ruimte heeft een vaste, grote ronde tafel 

met plaats voor ongeveer twaalf personen en is zeer geschikt als ruimte voor een workshop of break-

out sessie. Ook hier is WiFi en projectie- en presentatieapparatuur standaard aanwezig. 

 

Museumcafé De Holland 

Buiten de openingstijden van het museum (na 17.00 uur) is ook het gezellige museumcafé exclusief 

af te huren voor een museale borrel of een klein evenement. Het café biedt plaats aan ruim 60 

personen. De ruimte bevindt zich rechts naast de hoofdentree, met uitzicht over de 

tentoonstellingen. In het voorjaar van 2018 is een groot buitenterras bij het café aangelegd. Tijdens 

openingstijden van het museum kan het café op beperkte schaal gebruikt worden door huurders van 

de zalen voor koffie, lunch en borrel of break-out sessies. 
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Gehele museum 

In bijzondere gevallen is het gehele museum te gebruiken als evenementlocatie. Neem contact op 

met Mandy Sharabani om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen maximaal 180 gasten 

ontvangen. 

 

Catering 

Vanuit het museumcafé De Holland verzorgen wij de catering bij de verschillende zalen. Er wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met biologische - en streekproducten. Ook heeft het museum een 

samenwerkingsovereenkomst met het ROC DaVinci College en verzorgt de bakkersopleiding van een 

MBO in Rotterdam het exclusieve ‘De Holland’ koekje dat we bij de koffie serveren. Studenten van 

het DaVinci College lopen stage in het café en het museum, zowel vóór als achter de schermen. 

Naast de gebruikelijke producten als koffie, thee en zoete streek-lekkernijen bij de koffie serveren wij 

ook een uitgebreid ontbijt, gezonde lunch, lekkere borrel of een (eenvoudig) diner. In overleg kunnen 

we een passend arrangement voor u samenstellen.  

Bij grotere evenementen kunnen wij u een aantal externe cateraars aanbevelen. Het is ook mogelijk 

om in overleg uw eigen cateraar in te schakelen. 

 
Een indicatie van de prijzen en mogelijkheden 
Koffie en thee: koffie, thee en water vanaf buffet bieden wij vanaf €2,50 per persoon aan (ongeveer 

1,5 kopje per persoon). Daarbij wordt het standaard, huis gebakken koekje, geserveerd. Voor €3,00 

of 3,50 serveren wij een bonbon of een luxer koekje bij de koffie en voor €5,00 per persoon heeft u 

de keuze uit gebak en de Dordtse appelmarijn bij de koffie. 

Lunch: onze standaard lunch bestaat uit mini bruine en witte broodjes met luxe beleg, zuivel, 

koffie/thee en handfruit voor €12,00 per persoon. Desgewenst kan de lunch uitgebreid worden met 

biologische sapjes, een soepje, salade etc. Ook een eenvoudiger lunch is mogelijk; we gaan graag met 

u in overleg. 

Middagbreak: ’s middags kunt u er voor kiezen om uw gasten een keuze te laten maken uit het fris- 

en sapbuffet voor €4,00 per persoon. Wilt u daar een hartige snack bij (denk aan een stukje quiche) 

dan komt het bedrag op €5,00 per persoon. Liever iets gezonds? Kies dan voor het 

fruitbreakarrangement voor €4,75: fruitsalade, biologische sapjes en handfruit.  

Borrelen: wat is er gezelliger om na een boeiende bijeenkomst nog even na te praten met een hapje 

of drankje? In ons museumcafé en/of in de zalen serveren wij u graag een glaasje uit het Hollands 

assortiment óf non-alcoholisch. U heeft daarbij de keuze uit borrelen op vaste prijs (€6,25 per 

persoon per uur of €6,00 non-alcoholisch) of borrelen op nacalculatie (u betaalt de werkelijk 

gedronken drankjes; wij turven deze). Uiteraard kunnen wij bij de borrel allerlei hapjes serveren, 

variërend van de klassieke bittergarnituur (€1,00 per persoon per serving) tot huisgemaakte crostini’s 

met diverse toppings (€2,00 per stuk) en alles er tussenin. 

Diner: vanuit ons museumcafé is het ook mogelijk om een diner te serveren. Omdat wij geen à la 

carte restaurant zijn en onze keukenruimte beperkt is, zijn we daarbij wel aan een aantal grenzen 

gebonden. Desalniettemin hebben wij in de afgelopen jaren al diverse tevreden groepen ontvangen, 
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in grootte variërend van 10 tot 50 personen. Wat we serveren overleggen we graag met u zodat we 

altijd een passend menu bij uw budget kunnen serveren. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

Personeel 

Wanneer u bij ons een zaal huurt voor uw bijeenkomst of evenement schakelen wij daarvoor altijd 

extra collega’s in en deze kosten komen bij de zaalhuur. De personeelskosten zijn afhankelijk van de 

omvang van uw gezelschap, uw programma en uw wensen ten aanzien van het gewenste 

serviceniveau. Voor een gastheer/vrouw betaalt u €19,50 per uur; een dutymanager kost €27,50 per 

uur. 

 
Da Vinci College 
In het museum lopen op een aantal doordeweekse dagen leerlingen van het Da Vinci College stage. Deze 
leerlingen volgen de opleiding voor gastheer/-vrouw of facilitair en ondersteunen op hun stagedagen het vaste 
personeel bij de ontvangst van uw gasten. Wij hopen dat u eventuele kleine onhandigheden beziet in het kader 
van hun stage. 
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Het museum in 

Wat is er nu leuker om, als u een bijeenkomst organiseert in het Onderwijsmuseum, meteen van de 

gelegenheid gebruik te maken om iets meer te weten te komen van het gebouw en de collectie van het 

Onderwijsmuseum? Uw gasten zijn tijdens de bijeenkomst, maar ook ervoor al, van harte welkom om ook het 

museum te bezoeken; de toegangsprijs tot het museum is inbegrepen in de huurprijs. Daarnaast bieden wij u 

rondleidingen op maat, gedurende de tijd dat u ervoor hebt, van een kort praatje bij een plaatje tot een 

rondleiding van anderhalf uur. Deze prijzen zijn exclusief BTW. 

Rondleiding ‘Met zevenmijlslaarzen door De Holland’ - 30 min. (€68,80) 
Trek samen met ons uw zevenmijlslaarzen aan en ontdek het museum. Maak kennis met De Holland en de topstukken die 
het herbergt. Zie de meest bijzondere, zeldzame en mooiste objecten en ontdek waarom het Nationaal Onderwijsmuseum 
een van de meest bijzondere plekken van Nederland is.       
 
Rondleiding ‘Topstukken van het Onderwijsmuseum’ – 30 of 60 min. (€68,80) 
Deze rondleiding neemt u mee langs de meest bijzondere, zeldzame en mooiste objecten uit de collectie; van het klassieke 
achttiende eeuwse Hornbook tot het nostalgische Aap Noot Mies plankje, van de prachtige schoolplaten van Jetses tot het 
unieke tellurium van Van Laun. Kortom, ervaar het onderwijs van vroeger en nu aan de hand van de topstukken van het 
Onderwijsmuseum. 
 
Combinatierondleiding ‘De Holland en zijn schatten’ - 90 min. (€100,92) 
In deze rondleiding komen zowel het gebouw als de collectie tot leven. Hoor hoe De Holland aan zijn naam komt, voel de 
geschiedenis van dit monumentale pand en zie – achter de schermen – waarom dit gebouw met recht een van de parels 
van Dordrecht wordt genoemd. Ervaar tot slot de onderwijsgeschiedenis aan de hand van de meest bijzondere, zeldzame 
en mooiste objecten uit onze collectie. Kortom, maak kennis met De Holland en zijn unieke schatten. 
 
Rondleiding ‘Boswandeling’ – 30 of 60 min. (€68,80) 
In de Boswandeling maakt u een reis langs de geschiedenis van de Bosatlas. Van het allereerste begin in 1877 tot de digitale 
renaissance van het heden en de toekomst. Zie hoe dit leermiddel zich ontwikkelde van een topografische atlas, tot een 
waar aardrijkskundig hulpmiddel met actuele themakaarten gericht op het onderwijs. Ontdek waarom de Bosatlas haar 
concurrenten ver achter zich liet en laat u zichzelf verbazen over de snelle ontwikkelingen die dit onderwijsfenomeen de 
afgelopen eeuw heeft doorgemaakt. Een rondleiding die u niet wilt missen. 
 
Programma Museumjournalisten - 120 min. (€137,61) 
In het Nationaal Onderwijsmuseum komt de school van vroeger helemaal tot leven. Wat is dan een betere plek om 
schoolherinneringen op te halen en te delen met collega’s of vrienden? Tijdens dit programma bent u dan ook de verteller! 
Na een korte rondleiding door de tentoonstelling van het museum, krijgt u een camera en microfoon mee. Leeft u uit en 
produceer een journalistiek hoogstandje.      

 
Programma Heel Holland Exposeert – 120 min. (€ 137,61) 
In het programma Heel Holland Exposeert krijgt u een uniek kijkje achter de schermen van het museum. De vraag: ‘hoe 
maak je een tentoonstelling?’ wordt op speelse manier beantwoord door uzelf in de rol van tentoonstellingsmaker te 
plaatsen. Wie zorgt voor de vormgeving? Wie doet het onderzoek? Wie houdt het overzicht? Na een verkorte rondleiding 
neemt u elk een unieke rol aan en gaat u aan de slag met authentieke collectie-objecten om hiervan in beperkte tijd een 
samenhangende tentoonstelling te vormen, zowel op inhoudelijk als visueel vlak. In intrigerende spelvorm, gebaseerd op 
populaire televisieshows als ‘Heel Holland Bakt’ en ‘Masterchef’ nemen deelnemers het tegen elkaar op; de groep met de 
beste expositie wint. 
 
De Grote Onderwijsmuseum Pubquiz - 30 min. of 60 min. (€68,80)                                                                                                  

Sluit uw bezoek aan het Onderwijsmuseum gezellig af met de Grote Onderwijsmuseum Pubquiz. In een uurtje wordt uw 

kennis over onze collectie en de onderwijsgeschiedenis op de proef gesteld. Verdeel uw gezelschap in kleinere groepjes, 

bedenk een teamnaam als ‘De Oude Griffels’, ‘Kwieke Inktlapjes’ of ‘De Bordenwissers’ én schrijf zelf geschiedenis door in 

deze fameuze quiz de meeste punten te scoren.  

Dictee - 30 tot 45 minuten (afhankelijk van groepsgrootte)  (€45,87)             

Een (kind)vriendelijk dictee, gedicteerd door een museumdocent, genoteerd met kroontjespen door u. Ervaar het schrijven 

van vroeger, met kroontjespen en inkt, met vlekken en vegen, in de speelse vorm van een dictee. Een leuke een luchtige 

activiteit ter aanvulling op een rondleiding of vrij bezoek aan ons museum. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Onderwijsmuseum?                                    

Neem dan contact op met Mandy Sharabani, 078 – 632 68 32 of zaalverhuur@onderwijsmuseum.nl  

mailto:zaalverhuur@onderwijsmuseum.nl

