
                                                      

Voorjaarsaanbod scholen  

De Schilderswijk, de wereld in het klein en met ruim 120 culturen de meest internationale wijk van Nederland. 

De unieke sfeer van de wijk gecombineerd met de talloze bezienswaardigheden maken het tot een ‘must see’ 

tijdens ieder bezoek aan Den Haag.  Dit alles op nog geen twintig minuten loopafstand van het bruisende 

politieke hart van Nederland, het Binnenhof. De Schilderswijk Bewoners Tours is een ideale manier om de wijk  

echt te leren kennen. 

Bewonerstour op maat 

Bij Schilderswijk Bewoners Tours krijgt u iedere tour op maat, vooraf afgestemd op uw specifieke wensen en 
interesses. De bewonerstours worden door de bewoners zelf verzorgd. Zij leiden u rond en vertellen met liefde 
en passie over de ins en outs in hun wijk. 

Met onze samenwerkingspartner Stichting Jeugdwerk bieden wij uw school een compleet verzorgd dagdeel in 
de Schilderswijk aan. Jeugdwerk biedt onder andere een op maat gemaakte lunch, bereid door buurtbewoners.  

Van 1 januari tot 1 Maart 2019 hebben we voor u als onderwijsinstelling een uniek aanbod 

 

Wat gaat u doen? 

U gaat tijdens uw tour langs bij bijzondere bezienswaardigheden, maatschappelijke instellingen, ondernemers 

en bewoners in de wijk, en gaat met ze in gesprek. U bouwt een duurzame relatie op met betrokkenen in de 

wijk.  

Bij grotere tours plannen we ook een uitgebreider verdiepingsbezoek in waarbij er extra ruimte is voor 

uitwisseling en discussie over maatschappelijke thema’s die spelen in de Schilderswijk. De verdiepingsvragen 

bereiden wij vooraf met u en de te bezoeken instelling voor.  Indien u uw bezoek in de Schilderswijk 

combineert met een bezoek aan het Binnenhof stemmen wij dit graag met u af. Onze bewonersgidsen 

begeleiden u dan desgewenst aan het eind van de tour naar het binnenhof. 

Meer informatie over de tours (en ook een voorbeeldtour) vindt u via www.schilderswijkbewonerstours.nl  

Meer informatie over Stichting Jeugdwerk vindt u op https://jeugdwerk.nl  

 

Praktisch 
 
Bewonerstour Schilderwijk: 
Exclusieve aanbieding vanaf 50 tourdeelnemers 
Duur: 2.5 tot 3 uur  
Begeleiding: bewoners zelf, ondersteund door stagiaires 
Kosten: €17,50 p.p.  
 
Lunch op maat: 
Locatie: buurthuis Sam Son 
Kosten: €10.00 p.p. 
 

http://www.schilderswijkbewonerstours.nl/
https://jeugdwerk.nl/


 

Optioneel: de film ‘Twee levens, een Hart’  

Samen de film ‘Twee levens, een Hart’ in de theaterzaal bekijken met een gezamenlijke nabespreking. 

De film gaat over eerste generatie gastarbeiders, en hun verhuizing naar Nederland. 

Kosten: film en zaalhuur €100  

 

Optioneel: klimwand 

Tijdens deze sportieve activiteit mogen leerlingen langs een speciale klimwand aan de buitenkant van 

buurthuis Sam Sam naar boven klimmen onder professionele begeleiding. Zo leren ze elkaar onderling 

vertrouwen, grenzen verleggen, samenwerken en afspraken maken. 

Kosten: €7,50 per persoon bij tenminste 10 deelnemers 

 

Reservering 
Voor het reserveren van uw tour neemt u contact op via swbewonerstours@stichtingbbis.nl  
Eerst volgt een nadere telefonische afstemmingsafspraak waar we ook de datum in vastleggen van uw 
bezoek aan de wijk, en hierna een gerichte offerte doen toekomen. 
Bij het boeken van een tour verzoeken we u om 50 procent van het totaalbedrag vooraf te voldoen, en het 
resterende bedrag na de tour te betalen. U ontvang hiervoor een factuur van ons. 
 
Heeft u verder nog vragen kunt u ons ook telefonisch bereiken via tel: 0613798003 
 

 

 

N.a.v. uw tour krijgt u als onderwijsinstelling als aandenken een ingelijste 

foto toegestuurd, met  een klein online evaluatieformuliertje, zodat wij aan 

de hand van uw ervaringen de tours weer verder kunnen afstemmen op de 

wensen van toekomstige bezoekers. Ook ontvangt u een lijstje met 

contactgegevens van de bezochte instellingen, zodat u bij interesse in de 

toekomst ook direct contact met hun kan opnemen. Dit alles vanuit de 

gedachte dat we middels de tours een duurzame relatie met de wijk 

proberen te bevorderen.. De tours worden zonder subsidie mogelijk 

gemaakt. 

 

 

'Beste leraren maatschappijleer, geschiedenis en Nederlands: nu van het nieuwe kabinet alle leerlingen 

minstens 1 maal tijdens hun schoolloopbaan een bezoek aan de Tweede Kamer moeten brengen, geef ik jullie 

het volgende, welgemeende advies: bezoek na de Tweede Kamer de Schilderswijk! Het ligt op een steenworp 

afstand van Het Binnenhof, en de Schilderswijk Bewonerstour maakt op een unieke manier begrijpelijk en 

invoelbaar hoe abstracte politieke besluitvorming doorwerkt in de praktijk van alledag! Na de pracht en praal 

van de Ridderzaal een eenvoudig doch verkwikkend Haags bakkie doen, in een huiskamer van misschien wel 

de meest besproken wijk van Nederland, en ervaren dat daar heel gewone mensen wonen. Doen!'   Gijsbert, 

Maastricht  

 

mailto:swbewonerstours@stichtingbbis.nl

