
unieke locatie  •  goed bereikbaar  •  persoonlijke aanpak 

ALS INSPIRATIE
ONDERWIJS

ZAALVERHUUR



ACTIVITEITEN

“Bouwen aan de wereld van morgen, begint in de 
klas van nu.

Ook in het verleden hebben vele docenten 
zich met hart en ziel ingezet voor de toekomst 
van ‘hun’ leerlingen. In ons prachtige museum 
bewaren wij deze verhalen en kunt u kennismaken 
met de ervaringen, successen, teleurstellingen 
en ontdekkingen van generaties docenten en 
leerlingen.

Graag nodig ik u en uw relaties uit om te ervaren 
wat ons bijzondere museum u nog meer te bieden 
heeft, bijvoorbeeld op het gebied van zaalverhuur 
en catering. Ook kunnen u en uw gezelschap 
aan diverse activiteiten deelnemen. Zo wordt uw 
vergadering of bijeenkomst nóg interessanter en 
leerzamer.

Mijn collega Mandy Sharabani helpt u graag verder 
om uw bijeenkomst tot een groot succes te maken!”

Petra Reijnhoudt, directeur 
Nationaal Onderwijsmuseum
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Wij bieden u graag de gelegenheid uw 
bijeenkomst in één van onze zalen te 
organiseren. Uniek voor het Onderwijsmuseum 
is de mogelijkheid om uw bijeenkomst uit te 
breiden met één van onze groepsarrangementen 
op maat.

U kunt uw bijeenkomst bijvoorbeeld uitbreiden 
met een rondleiding, dictee of pubquiz. Of deel 
als museumjournalist uw schoolherinneringen 
van toen met uw collega’s van nu. 

Weinig tijd? Boek dan een plenaire introductie 
voor uw gezelschap: na een korte introductie  
op de collectie door een museumdocent, 
bezichtigt u het museum in uw eigen tempo.  
De museumdocent is aanwezig om toelichting 
te geven. 



De Commissarissenkamer is een zeer representatieve en sfeervolle ruimte, voorzien van katheder, internetaansluiting 
en een 75 inch tv-scherm. Uw catering wordt verzorgd vanuit ons eigen museumcafé. Deze zaal is zeer geschikt voor 
vergaderingen, presentaties of voor het houden van een online bijeenkomst. 

COMMISSARISSENKAMER

Capaciteit
max

80 
personen 

EDUCATIEVE RUIMTE
De educatieve ruimte is een creatieve zaal die naar eigen inzicht gebruikt kan worden. De ruimte is voorzien van katheder, 
internetaansluiting en een 75 inch tv-scherm. De zaal is heel geschikt voor uw cursus, teambespreking of brainstormsessie. 
De sterke WiFi-verbinding maakt het bovendien mogelijk om met al uw gasten tegelijk online te zijn.

Capaciteit
max

50 
personen 
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GLAZEN VERGADERKAMER
De glazen vergaderkamer in het souterrain van het museum biedt uitzicht op de werkplekken van de museummedewerkers. 
De zaal is voorzien van internetaansluiting en een 55 inch TV scherm en is zeer geschikt voor teambesprekingen, break-out 
sessies en vergaderingen.

MUSEUMCAFÉ DE HOLLAND
Museumcafé De Holland is een lichte en gezellige ruimte die uitermate geschikt is voor de ontvangst van uw gasten of 
voor een gezellige borrel na afloop van uw bijeenkomst. In de zomerperiode beschikt het café ook over een ruim terras 
voor uw gasten.

Capaciteit 
terras max

24 
personen

Capaciteit
max

65 
personen 6
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Capaciteit
max

12 
personen 
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MIDDAGBREAK
Wilt u uw bijeenkomst 's middags aanvullen met 
een snelle middagbreak? Dan hebben wij een aantal 
gevarieerde opties voor u. 

LUNCH
U kunt uw bijeenkomst uitbreiden met een heerlijke lunch uit eigen keuken. 
Op het menu staan biologische gerechten, bereid met regionale 
seizoensproducten. Wij adviseren u graag bij het samenstellen van een passend 
arrangement. De lunch kan worden geserveerd in de zaal van uw bijeenkomst, 
maar kan ook in ons sfeervolle museumcafé worden genuttigd. Waar uw 
voorkeur ook naar uitgaat: onze keukenbrigade staat voor u klaar!
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Na afloop van uw bijeenkomst nog even 
napraten in ons gezellige museumcafé? Wij 
hebben alles in huis voor een borrel op maat. 
We schenken biologische frisdranken, Dordtse 
speciaalbieren en wijnen van Le Sarment. Ook 
alcoholvrije bieren en wijnen behoren tot de 
mogelijkheden. Uiteraard heeft u ruime keuze 
uit verschillende borrelarrangementen. 
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BORREL

Op de website www.onderwijsmuseum/zaalverhuur 
vindt u meer informatie over de zaalhuur, de diverse 
vergaderopstellingen en onze cateringmogelijkheden. 
Onze zalen zijn apart te boeken, maar kunnen ook 
onderling gecombineerd worden. Vanzelfsprekend 
beschikken al onze zalen over diverse AV-middelen en 
WiFi. Mocht u meerdere zalen willen reserveren, dan 
bieden wij u graag een voordelig tarief. 

Enthousiast geworden?
Neem dan contact op met Mandy Sharabani van de 
afdeling Zaalverhuur voor een aanbod op maat of 
maak een afspraak voor een locatiebezoek. Mandy is 
bereikbaar via m.sharabani@onderwijsmuseum.nl 

INFORMATIE EN RESERVERINGEN



Nationaal Onderwijsmuseum
Burgemeester de Raadtsingel 97 • 3311 JG Dordrecht
078 - 632 68 20 • info@onderwijsmuseum.nl

Met onze persoonlijke 

aanpak dragen wij graag bij 

aan het succes van uw 

bijeenkomst in het 

Onderwijsmuseum 

U BENT WELKOM

Vergaderen op een exclusieve locatie? 
Uw presentatie in een uniek monumentaal pand uit 
1939? Uw bijeenkomst te midden van de grootste 
en meest toonaangevende onderwijscollectie ter 
wereld? U bent van harte welkom in het Nationaal 
Onderwijsmuseum!

BEREIKBAARHEID

Het Nationaal Onderwijsmuseum ligt vlakbij NS 
Station Dordrecht en op geringe loopafstand van het 
centrum. Het museum is ook goed bereikbaar met de 
auto: er is ruime parkeergelegenheid in de buurt.

.nl


