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I N L E I D I N G

Beste leerkracht,

We zijn ervan overtuigd dat wat zich afspeelt buiten de schoolmuren even belangrijk is
als wat op school gebeurt. Daarom wil BroM (Brede School Molenbeek) leerkrachten
ondersteunen bij het levensecht leren zodat we de kinderen stimuleren om ook buiten
de schoolmuren hun talenten te ontwikkelen.

Buiten de schoolmuren trekken, de samenleving leren kennen, ontdekken dat er méér is
dan de school- en thuisomgeving, nieuwe uitdagingen en activiteiten ontdekken door
deel te nemen aan culturele, sportieve, talige ... activiteiten. BroM wil dit graag mee
mogelijk maken en ondersteuning bieden waar het kan.

Deze scholenbrochure is opgesteld om jou als leerkracht in Molenbeek wegwijs te
maken in het rijke aanbod dat deze gemeente te bieden heeft op vlak van activiteiten
voor scholen en kinderen. Daarnaast voorzien we wat achtergrondinformatie over Brede
School en breed leren; en geven we een overzicht van de subsidiekanalen die jullie
kunnen aanwenden voor educatieve activiteiten met de klas.

Wij hopen dat deze scholenbrochure een gids mag worden om onze Molenbeekse ketjes
te helpen hun talrijke talenten te ontwikkelen.

Heb je vragen over het educatief aanbod in Molenbeek, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de brede school coördinatoren.

Veel (leer)plezier in Molenbeek!

BroM / Brede School Molenbeek
bredeschoolmolenbeek1080@gmail.com
www.bredeschoolmolenbeek.be
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B R E D E  S C H O O L

Gezondheid: Lichamelijk en geestelijke gezondheid, continuïteit ervaren in
opvoeding en verzorging, …
Veiligheid: Fysieke veiligheid, het ervaren van geborgenheid, onvoorwaardelijke
liefde, respect, aandacht, grenzen, … veiligheid thuis en buitenshuis.
Talentontwikkeling en plezier: Kinderen en jongeren krijgen onderwijs en een
opleiding, de vrijheid om te spelen, de mogelijkheid om hobby’s, sport, cultuur en
ontspanning te ontdekken en beleven.
Maatschappelijke participatie: Kinderen en jongeren tonen actieve betrokkenheid
bij de omgeving en de maatschappij, het gaat om meedenken en meedoen, positief
gedrag, burgerschap, …
Voorbereiding op de toekomst: Een diploma halen, werk vinden, in je eigen
levensonderhoud kunnen voorzien, maar ook een stimulerende leefomgeving
ervaren.

Verbreden: Kinderen en jongeren meer kansen bieden om een brede waaier aan
ervaringen op te doen en zich veelzijdig te ontwikkelen. Dat kan door hen nieuwe
contexten aan te bieden, het bestaande aanbod toegankelijker te maken of door het
openstellen en herinrichten van (school)infrastructuur buiten de gebruikelijke uren
of periodes.
Versterken: Het wegwerken van hindernissen die het voor de kinderen en jongeren
moeilijk maken om ervaringen op te doen, en het ondersteunen van (anderen in) de
omgeving van kinderen en jongeren. Dat kan door barrières weg te werken die de
ontwikkeling van kinderen en jongeren belemmeren (op vlak van gezondheid,
veiligheid, socio-economische status, …), ouders, buurtbewoners, begeleiders,
partners, leerkrachten beter informeren en competenter maken of de fysieke
omgeving te optimaliseren zodat ze de ontwikkeling van kinderen en jongeren meer
ondersteunt.
Breed leren: Kinderen en jongeren competenties laten verwerven in onderlinge
samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context. Dit biedt kansen tot
het verbinden van binnen- en buitenschools leren. 
Meer info over het proces van breed leren vind je op de website van Klas in Brussel.

Een Brede School wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verhogen door
via samenwerking met partners uit diverse sectoren een brede leer- en leefomgeving te
creëren en ondersteunen waarbinnen kinderen en jongeren een grote diversiteit aan
ervaringen kunnen opdoen.

Welke ontwikkelingskansen?

Hoe een brede leer- en leefomgeving tot stand brengen?

Meer info: www.onderwijscentrumbrussel.be 
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B R E D E  S C H O O L  M O L E N B E E K

de partners, ouders, leerkrachten, kinderen, … te informeren en de actoren in de
brede leef- en leeromgeving van de kinderen te versterken;
het (vrijetijds)aanbod te centraliseren, te helpen bij het afstemmen van het aanbod,
te werken aan het toegankelijk maken van het bestaande aanbod, het initiëren van
nieuwe activiteiten, faciliteren en begeleiden van de samenwerking;
beschikbare infrastructuur en materiaal in kaart te brengen, te lobbyen voor meer
ruimte, expertise op te bouwen in het delen van ruimte en infrastructuur, een visie
te ontwikkelen over het delen van ruimte en infrastructuur;
ervoor te zorgen dat problemen gezamenlijk kunnen worden aangepakt en signalen
luider te laten klinken (op beleidsniveau);
kinderen en jongeren centraal te stellen en te werken aan een gemeenschappelijke
visie op het opgroeien van kinderen en jongeren.

MISSIE
Brede School Molenbeek (BroM) wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en
jongeren in Molenbeek die Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen, vergroten
door het opzetten of verstevigen van netwerken tussen alle actoren binnen de brede
leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren.

VISIE
BroM is een netwerk van scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers) uit
verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die samenwerken
om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren. De partners zetten
elk op hun eigen manier in op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en engageren
zich binnen de Brede School vanuit hun expertise en mogelijkheden. BroM fungeert als
een schakel tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting, uitwisseling en
samenwerking.

BroM streeft maximale ontwikkelingskansen na op vlak van gezondheid, veiligheid,
talentontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie en voorbereiding op de
toekomst. 

Dit doel wil BroM bereiken door:

CONTACT
bredeschoolmolenbeek1080@gmail.com

WEBSITE
www.bredeschoolmolenbeek.be
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BROM-EVENEMENTEN

VRIJETIJDSMARKT PLAY
vrije tijd

De vrijetijdsorganisaties van Molenbeek zijn aanwezig op PLAY om hun aanbod voor het
nieuwe schooljaar voor te stellen via open workshops zodat kinderen meteen kunnen
proeven van de activiteiten. De vrijetijdsmarkt gaat door op verschillende locaties.

SCHOLENLOOP
schooltijd

Samen met de LO-leerkrachten, VGC Sportdienst en MOEV organiseert BroM een
scholenloop voor de leerlingen van de lagere school. De scholen nemen het tegen elkaar
op tijdens een loopwedstrijd/stempeltjesloop per leerjaar.

SCHOOLGRAPPLING
schooltijd

De BBJJA (Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy) organiseert elk jaar een schoolgrappling
voor de kinderen van het lager onderwijs. Dit is een grapplingtornooi waarbij de
kinderen het opnemen tegen elkaar in duels. Per categorie (op basis van leeftijd en
gewicht) wordt er een winnaar aangeduid.

ZWEMEVENEMENT
schooltijd

De kinderen van de 2e en 3e graad houden kunnen tijdens het zwemevenement allerlei
zwemopdrachten uitvoeren via een doorschuifsysteem. Voor de kleuters van de 3e
kleuterklas is er een zweminstuif in het kleine bad. Dit zwemevenement wordt
georganiseerd in samenwerking met MOEV en de VGC Sportdienst.

BUITENSPEELDAG
vrije tijd

BroM en ATL (Accueil Temps Libre) organiseren op verschillende plaatsen in Molenbeek
activiteiten op deze woensdagnamiddag. Het doel is buitenspelen in de openbare ruimte
promoten en een toffe woensdagnamiddag aanbieden.

BUITEN GEWOON
vrije tijd

Avontuurlijk buiten spelen, wandelen, genieten van de wondere wereld van Scheutbos,
tot rust komen in de natuur... Het kan allemaal tijdens Buiten Gewoon!
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B R E E D  L E R E N

Van buiten naar binnen: met ondersteuning van de leerkracht leert de leerling:
voorkennis activeren
door reflectie opgedane ervaringen verdiepen en vaardigheden verder
ontwikkelen
geleerde competenties overdragen naar andere situaties

Van binnen naar buiten: met ondersteuning van de leerkracht anticipeert de leerling
op het buitenschools leren, namelijk door het oefenen van competenties die de
leerling nadien leert toe te passen buiten de school.

Het doel van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op het echte leven,
met het oog op kwalificatie, socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. Via breed leren
werk je integratief aan deze domeinen.
Onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren het geleerde kunnen
toepassen binnen en buiten de leeromgeving.
Leren wordt betekenisvol voor kinderen en jongeren als dit gekoppeld wordt aan
levensechte ervaringen.
Die betekenisvolle, levensechte ervaringen motiveren kinderen en jongeren om te
leren en te blijven leren.

3 domeinen
kwalificatie
socialisatie
persoonlijke ontwikkeling

competenties binnen die domeinen
samenwerken
sociale en culturele vaardigheden
kritisch denken
communiceren
digitale geletterdheid
probleemoplossende vaardigheden
creativiteit
zelfregulering

Breed Leren is … het actief leren van competenties in onderlinge samenhang binnen een
concrete maatschappelijke context (sociaal en betekenisvol). Dus: levensecht leren!

Breed leren, … maar ook diep leren
Moeten we ons dan beperken tot buitenschools leren? Liever niet!
Door binnen-en buitenschools leren te verbinden kom je tot dieper leren!

Leren om te leven en leven om te leren!

Waarom Breed Leren?

Welke competenties moeten Brusselse kinderen en jongeren ontwikkelen om in een
diverse samenleving te bewegen?

a.
b.
c.
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in kaart te brengen hoe je in je activiteiten vorm geeft aan breed en levensecht leren
bestaande activiteiten ter verrijken en er meer uit te halen
je activiteiten gerichter te plannen, vorm te geven en uit te breiden, afhankelijk van
wat je wil bereiken met de kinderen en jongeren op vlak van competenties.

Hoe breed is mijn aanbod?
Er zijn 3 gradaties van Breed Leren/levensecht leren: oefenen - ontmoeten - deelnemen
en creëren.
Binnen een bepaalde activiteit of project kan één gradatie van levensecht leren centraal
staan of in combinatie met de andere optreden. Welke gradatie je aan bod laat komen in
een activiteit hangt af van wat je in een bepaalde context wil bereiken.
De 3 gradaties kan je gebruiken om:

1.
2.
3.

1.Oefenen
Kinderen en jongeren verwerven of oefenen bepaalde kennis, vaardigheden of
houdingen aan de hand van levensechte elementen uit een concrete maatschappelijke
context. Het gaat om een leersituatie waar iets van het echte leven wordt bijgehaald om
leerlingen zich die competenties eigen te maken. Het leerresultaat voor de leerling zelf
is hier prioritair, niet zijn of haar rol in de buurt of de maatschappij.
Bijvoorbeeld: een echt fototoestel leren hanteren.

2. Ontmoeten
Kinderen verkennen de wereld rondom hen ter plekke en in contact met anderen. Deze
vorm van meedoen stelt kinderen en jongeren in staat zich een beeld te vormen door
indrukken op te doen, dingen mee te maken, ervaringen en manieren van kijken en
denken uit te wisselen. Ze ontwikkelen verschillende competenties, leren die in
samenhang gebruiken en verbinden die met een concrete maatschappelijke context. Zo
produceren ze een leerresultaat voor zichzelf, dat geen directe betekenis heeft voor de
buurt of de maatschappij.
Bijvoorbeeld: een professional in de klas halen of een uitstap naar een echte fotostudio
organiseren.

3. Deelnemen en creëren
De kinderen en jongeren zetten zelf activiteiten op in een bepaalde maatschappelijke
context of krijgen de gelegenheid eraan deel te nemen. Ze zijn daarbij verantwoordelijk
voor (een deel van) die activiteit en dragen bij aan het proces en de resultaten ervan. Zo
ervaren ze dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving en de samenleving.
De relatie maatschappij - kinderen is wederkerig: beide ervaren voordeel bij de actie. De
kinderen leren hun competenties in samenhang gebruiken en hun acties zijn van
betekenis voor de maatschappij. De onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid
is groot.
Bijvoorbeeld: de organisatie van een fototentoonstelling in het gemeenschapscentrum met
eigen werk over de wijk.

Om kinderen en jongeren te laten leren, wissel je af qua complexiteit op het continuüm
van oefenen, ontmoeten en deelnemen en creëren. Je kan van eenvoudig naar complex
werken of van complex vertrekken en daar onderdelen uit verdiepen. Hoe meer je op
het niveau van ‘deelnemen en creëren’ inzet, hoe meer geïntegreerd en breed
kinderen/jongeren zullen ontwikkelen. De drie gradaties zijn waardevol in het
leerproces, afhankelijk van wat je wil bereiken met een activiteit!
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Wat zijn de belangrijkste competenties die het kind/de jongere inzet tijdens deze
activiteit?

1 competentie → resultaat links op de as
TIP: Welke andere competenties kan je de kinderen/jongeren nog laten
inzetten tijdens de activiteit? Let wel dat de competenties op een natuurlijke
manier voortvloeien uit de activiteit!

2 competenties → resultaat in midden van as
TIP: Welke andere competenties kan je de kinderen/jongeren nog laten
inzetten tijdens de activiteit? Let wel dat de competenties op een natuurlijke
manier voortvloeien uit de activiteit! Spreek je de kinderen/jongeren ook aan
op competenties als probleemoplossend denken en handelen, sociale en
culturele vaardigheden, kritisch denken, digitale geletterdheid, creativiteit,
zelfregulering, …?

3 of meer competenties → resultaat rechts op as
Tijdens deze activiteit komen verschillende competenties aan bod in
samenhang! Dat maakt deze activiteit al een stukje breder! Let wel dat de
competenties op een natuurlijke manier voortvloeien uit de activiteit!
Misschien is het nodig om een bepaalde competentie apart in te oefenen of te
verdiepen?

Hoe levensecht leert het kind/de jongere in deze activiteit?
Het kind/de jongere maakt gebruik van levensechte materialen.

TIP: Kan je de activiteit nog levensechter maken door de kinderen/jongeren in
interactie te laten gaan met mensen van buiten de school?

Het kind/de jongere leert in interactie met mensen van buiten de school.
TIP: Kan je de activiteit nog levensechter maken door de activiteit te laten
doorgaan in de echte wereld, binnen of buiten de school (klas, school, buurt,
wijk, gemeente/stad)?

De activiteit is levensecht en speelt zich af in de maatschappij.
TIP: Deze activiteit speelt zich af in de echte wereld. Dat maakt deze
activiteit al een stukje breder! Wat is de rol van de externe begeleider? Welke
afspraken maak je?

Om na te gaan waar jouw activiteit zich situeert op dit continuüm, kan je de
onderstaande assen gebruiken. Deze assen geven, voor 5 verschillende aspecten, aan
wat het betekent om een activiteit ‘breder’ te maken (van ‘oefenen’ over ‘ontmoeten’
naar ‘deelnemen en creëren’). Deze 5 aspecten zijn: aantal competenties, leerresultaat,
context, rol kind/jongere, rol leerkracht.

Wil je nagaan hoe ‘breed’ jouw activiteit is? Doe de test!
1.

2.
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Voor het kind/de jongere zelf.
TIP: Kan je ervoor zorgen dat deze activiteit ook maatschappelijk nut heeft
voor de klas of de school?

Voor de klas/de school.
TIP: Kan je ervoor zorgen dat deze activiteit ook maatschappelijk nut heeft
voor de buurt, de wijk of de gemeente/stad?

Voor de maatschappij.
TIP: Deze activiteit heeft nut voor de maatschappij. Dat maakt deze activiteit
al een stukje breder. Gaan de kinderen/jongeren ook in interactie met mensen
van buiten de school? Gaat de activiteit door in de ‘echte’ wereld?

Het kind/de jongere maakt kennis met iets nieuws.
TIP: Kan je ervoor zorgen dat de kinderen/jongeren een actieve rol hebben in
de activiteit?

Het kind/de jongere neemt een actieve rol op in de activiteit.
TIP: Kan je ervoor zorgen dat de kinderen/jongeren verantwoordelijkheid
opnemen voor het organiseren van (een deel van) de activiteit?

Het kind/de jongere neemt zelf verantwoordelijkheid op voor het organiseren van
(een deel van) de activiteit.

TIP: De kinderen/jongeren krijgen zelf verantwoordelijkheid binnen de
activiteit. Dat maakt de activiteit al een stukje breder. Heeft het eindresultaat
van de activiteit maatschappelijk nut (voor de klas, de school, de buurt, de
wijk, de gemeente/stad)?

De leerkracht als expert.
TIP: Kan je ervoor zorgen dat de kinderen/jongeren actief kunnen deelnemen
aan de activiteit?

De leerkracht begeleidt het kind/de jongere.
TIP: Kan je ervoor zorgen dat de kinderen/jongeren medeverantwoordelijk
zijn voor het organiseren en uitwerken van (een deel van) de activiteit?

De leerkracht als coach.
TIP: De kinderen/jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor (een deel van) de
activiteit Je beperkt jouw rol tot het coachen van de kinderen/jongeren in hun
taak Laat je de kinderen/jongeren werken met levensecht, functioneel
materiaal?

“Verbinden van buitenschools leren met binnenschools leren”, Henk Lindeman en
Henk van Woudenberg, APS Utrecht, 2011.
“Samen scholen in een prachtwijk - Talentontwikkeling tussen 0 en 12 jaar: lessen en
ervaringen uit Crooswijk, Rotterdam”, P. Bekker et al., 2009.
“Learning beyond the classroom - education for a changing world”, Tom Bentley,
Routledge, 1998.
“De school en het echte leven - leren binnen en buiten school”, Saskia Van Oenen en
Frouje Hajer, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2004.
“De impact van leren zichtbaar maken”, J. Hattie, 2014.
Kunstenaars en de klas, Lasso vzw, 2016.
“Quality Development Framework: a framework for self-evaluation for school
partnerships and the community”, Anna Chapman, Cnaterbury, 2015.
School, ouders en wijk; samen opvoeden, L. Pauw.
Onderwijs in de 21e eeuw, Van den Branden.
Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs, Bellens Kim.

3. Voor wie is het resultaat van de activiteit bedoeld?

4. Welke rol heeft het kind/de jongere in de activiteit?

5. Welke rol heeft de leerkracht in de activiteit?

Literatuurlijst
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www.onderwijscentrumbrussel.be

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil dat alle kinderen en jongeren in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel een succesvolle onderwijsloopbaan kunnen
doorlopen. Hun talige achtergrond (Nederlandstalig, anderstalig of meertalig) of
sociaaleconomische situatie (kansarm of kansrijk) vormt daarbij geen drempel. Het OCB
realiseert deze missie via professionalisering van stadsleerkrachten vanuit de inzichten
van Urban Education.

VORMINGEN
Het Onderwijscentrum Brussel organiseert vormingen, leerlabo's en activiteiten voor
leerkrachten, directies en ondersteunend personeel van het Nederlandstalig Onderwijs
in Brussel.

THEMA'S
Het Onderwijscentrum Brussel behandelt verschillende thema's vanuit de inzichten van
Urban Education. Hier vind je een overzicht van die thema's en meer uitleg over onze
aanpak.

PROJECTEN
Het Onderwijscentrum Brussel werkt mee aan verschillende projecten voor scholen in
het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Je kunt kijken hoe je hier zelf kunt instappen of
hoe deze projecten jouw school kunnen ondersteunen.

BIBLIOTHEEK
Bij de Onderwijsbibliotheek kun je terecht voor materialen en ondersteuning. Je kunt
interessante boeken, materialen en leermiddelen ontlenen. Doe nieuwe kennis op en
daag jezelf uit!

O N D E R W I J S C E N T R U M  B R U S S E L  ( O C B )
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S U B S I D I E S

AUTEURSLEZINGEN
https://auteurslezingen.be/
Wil je graag een auteur, illustrator, vertaler of striptekenaar uitnodigen in je school,
bibliotheek, leesclub, boekhandel, zorginstelling, sociale of culturele vereniging? Dat kan
met steun van Literatuur Vlaanderen!

CERA
www.cera.coop/nl 
Cera is een financiële coöperatie met als missie ‘Samen investeren in welvaart en
welzijn’. Bij de lokale adviesraden kan je als school of vereniging projectsteun aanvragen
voor bijvoorbeeld een buitenklas, een opberghok of waterpoel op de speelplaats, een
project met de jeugdvereniging uit de buurt...

CULTUURKUUR
www.cultuurkuur.be
Cultuurkuur is het platform waar cultuur en school elkaar vinden. Organisatoren van
cultuureducatief aanbod publiceren hun activiteiten en bereiken meteen de juiste
doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en gaan met hen aan de slag. Daarnaast
vind je op Cultuurkuur inspiratie en praktijkvoorbeelden en de juiste subsidies voor jouw
cultureel project.

*Kunstkuur
Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie.
Een aanvraag indienen voor het volgende schooljaar kan tussen 1 december en 15
februari.

*dynamoOPWEG
Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen.
Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande dienstregeling.

*dynamoPROJECT
Met dynamoPROJECT ontvang je maximum 2000 euro voor een creatief schooltraject.
Daarbij werk je met minimum 1 externe culturele partner samen op maat van je school.

ERASMUS+
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het
beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Het programma 2021-2027
legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de
bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven. Het
ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese
onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese
vaardighedenagenda.
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FRUIT, GROENTEN EN MELK OP SCHOOL
https://fruit-school.brussels/ 
Een appel, een glas melk of een kom soep als tussendoortje op school? Het Europese
programma ‘Fruit, groenten en melk op school’ maakt er – samen met u – werk van! Met
dit programma willen de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
gratis uitdelen van verse groenten, fruit en/of melkproducten aan de leerlingen van de
Brusselse scholen mogelijk maken.

INNOVIRIS WETENSCHAPSCHEQUES
https://innoviris.brussels/nl/wetenschapscheques
Ben je een school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wil je een beroep doen op een
organisatie die actief is in het wetenschappelijk veld, op wetenschappelijke uitstap gaan
of een experimentele workshop organiseren? Met het initiatief ‘Wetenschapscheques’
wil Innoviris bewustmakingsacties rond wetenschappen en nieuwe technologie gericht
op Brusselse scholieren stimuleren. Met de Wetenschapscheque kan je een financiering
ontvangen tot € 5.000 per school, afhankelijk van je behoeften. Je kan zo’n cheque elk
jaar aanvragen voor de organisatie van activiteiten in je kleuter-, basis- of middelbare
school.

KONING BOUDEWIJNSTICHTING
www.kbs-frb.be | https://candidate.kbs-frb.be/nl/Call/Overview
De Koning Boudewijnstichting kent verschillende projectsubsidies toe. Via de website
vind je een overzicht van al hun projectoproepen. Deze zijn thematisch ingedeeld.

MUSICAFONDS
www.musica.be/musicafonds
Musica heeft zich als impulscentrum altijd bekommerd om een dynamisch
muzieklandschap waarin iedereen kansen krijgt om te participeren en zich te
ontwikkelen. Met het Musicafonds wil de organisatie artistieke projecten met een
bijzondere waarde voor de samenleving en het kunstenveld een extra duwtje in de rug
geven. 

PASPARTOE
www.uitinbrussel.be/paspartoe/welkom 
www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur/paspartoe-voor-groepen
Paspartoe is een spaar- en voordelenpas voor het Brusselse vrijetijdsaanbod: cultuur-,
jeugd- en sportactiviteiten. U kunt de pas zowel individueel gebruiken als voor
groepsuitstappen, ook voor uw onderwijsinstelling.

VGC
www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs
De VGC voorziet verschillende subsidies voor scholen. Hieronder vind je meer
informatie over de belangrijkste. Voor meer subsidiemogelijkheden verwijzen we graag
naar de VGC-website.

*KLAS IN ACTIE
Bij de VGC kunnen Nederlandstalige scholen een subsidie aanvragen voor activiteiten -
opgezet met partners - waarmee leerplan- of ontwikkelingsdoelen bereikt worden.
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E D U C A T I E F  A A N B O D
V O O R  S C H O L E N
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K A A R T  V A N  M O L E N B E E K

Link naar de kaart: https://bit.ly/BROM-kaart-Molenbeek.
Of scan de QR-code hiernaast.

Sint-Jans-Molenbeek biedt heel wat mogelijkheden voor
scholen en leerkrachten. De mogelijkheden worden in deze
brochure opgelijst. Om een geografisch zicht te krijgen op de
organisaties, parken, pleinen, gebouwen, … in de buurt van de
school kan je gebruik maken van de google-maps kaart die bij
deze scholenbrochure hoort.
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L I C H A M E L I J K E  O P V O E D I N G

AXIMAX
kleuter - lager | Brussel

J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel | www.jcaximax.be
Bij Aximax kan je de sportzaal met Axibox huren. De Axibox is een uitdagend
klimparcours van 7 meter hoog voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Het is eigenlijk een
soort doolhof in de lucht, volledig omgeven door netten waardoor je kind er veilig kan
klimmen en klauteren.

BBJJA / Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy
kleuter - lager - secundair

Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg | https://bbjja.be/ 
BBJJA biedt heel wat mogelijke initiaties voor diverse leeftijdscategorieën: Ninja
Bewegingsomloop, kennismaking Grappling & Jiujitsu, schoolsportdag, wijkfeest,
bedrijfsfeest, …

JUMP XL
kleuter - lager - secundair

Tielemansstraat 2, 1020 Laken | https://jump-xl.com/be/brussel
Jump XL Trampoline Park is een groot park van 1500 vierkante meter aan trampolines,
waar salto's en trukjes kunnen geoefend worden. Je kan er op de muren lopen, op grote
airbags springen, een ninjaparcours afleggen of landen in de foampit. Kinderen kunnen
er terecht vanaf 7 jaar, maar ook volwassenen zijn welkom. Voor kinderen van 1,5 t/m 6
jaar staat er MiniJump op het programma.

MOEV
kleuter - lager - secundair 

www.moev.be 
MOEV zet alle leerlingen uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs aan tot een
fitte, gezonde en veilige levensstijl. MOEV wil alle leerlingen plezier laten beleven door
te bewegen. Daarom motiveert en ondersteunt MOEV scholen bij de uitwerking van hun
bewegings- en sportbeleid.

SNEEUWSPORT VLAANDEREN
kleuter - lager - secundair 

www.snowtoschool.be
Sneeuwsport Vlaanderen presenteert jou het ‘Snow to School-pakket’. Een
allesomvattend en innovatief snowboardpakket van vier lessen waarbij jouw leerlingen
de meest ongelooflijke snowboardavonturen zullen beleven. Van basishouding tot de
leukste three-sixty of grabs, het pakket biedt de leerlingen de kans om snowboarden
volledig onder de knie te krijgen.
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ondersteunt de activiteiten van MOEV, zowel tijdens als na de schooluren;
heeft ‘voetbalkooien’ die de Brusselse scholen kunnen lenen voor Powerplaysoccer;
organiseert een jaarlijks overleg met schooldirecties en leerkrachten lichamelijke
opvoeding; 
heeft een overzicht van alle sportinfrastructuur in Brussel, zodat u gericht op zoek
kunt gaan naar de meest geschikte sportinfrastructuur 
geeft financiële ondersteuning:

terugbetaling (tot twee derde van de kostprijs) van de deelnamekosten van
leerkrachten aan kadervorming sport; 
subsidies voor de huur van een lesgever en/of sportinfrastructuur buiten de
lesuren, onder de noemer Sportsnack; 
investeringssubsidies voor verbetering van sportinfrastructuur (de
aankoop/renovatie van sportinfrastructuur; aankoop van sportuitrusting). 

SPORTKOMPAS
lager 

https://sportkompas.be/nl 
SportKompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen van
de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van
beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past.
SportKompas kan georganiseerd worden door gemeenten en basisscholen, voor kinderen
van het 3de en het 4de leerjaar.

SPORTWERK VLAANDEREN
kleuter - lager - secundair 

https://sportwerk.be/
Sportwerk Vlaanderen is dé referentie en pionier in zowel het professionaliseren van de
sportsector als in de tewerkstelling in de sport. Sportwerk treedt op als werkgever voor
sportlesgevers in Vlaanderen en Brussel. Scholen kunnen hier een sportlesgever
aanvragen voor sportlessen, sportklassen, sportdagen, workshops, … Je kan bij
Sportwerk Vlaanderen ook sportmateriaal ontlenen.

URBAN CENTER BRUSSEL
 lager - secundair 

De Lenglentierstraat 20, 1000 Brussel | https://urbancenterbrussel.be
Urban Center Brussel – een menselijke en sociale leefwereld – geeft ruimte aan een
veelzijdig hiphopavontuur.

VGC SPORTDIENST
kleuter - lager - secundair 

www.sportinbrussel.be 
De VGC-sportdienst ondersteunt, samen met partners zoals MOEV, sportactiviteiten in
en rond Nederlandstalige scholen in Brussel.
De VGC-sportdienst: 

Dit is slechts een greep uit het sportaanbod voor scholen.
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OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN

Atlemo
Atletiek
www.atlemo.be 

Bergstijgers Brussel
Klimmen
www.bergstijgers.org/brussel

BIS Foyer
Brussel Integratie door Sport
www.foyer.be/brussel-integratie-door-
sport-bis 

Brussels Boxing Academy (BBA, D'broej)
Boks
www.bba-olympic.be/

Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy
(BBJJA)
Braziliaanse Jiu Jitsu, grappling en
bewegingsomloop
www.bbjja.be

Circus Zonder Handen
Circus
https://circuszonderhanden.be/

FRiS
G-basketbal
www.frisseclub.net

Gold Academy
Voetbal
www.gold-academy.be 

Molenbeek Rebels Basketball
Basketbal voor meisjes
www.molenbeekrebels.be 

MoVart / Danscentrum Jette
Dans
www.movart.be

RWDM Girls
Voetbal voor meisjes
www.rwdmgirls.brussels/nl/

Aquatix
Zwemmen
www.aquatixbxl.com

Sport en Spel
Tennis
www.vzwsportenspel.be
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M E N S  &  M A A T S C H A P P I J
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D I V E R S I T E I T  E N
I N T E R C U L T U R A L I T E I T

BRAILLE LIGA
lager

Engelandstraat 57, 1060 Sint-Gillis | www.braille.be/nl
Op zoek naar documentatie of wil je jouw leerlingen sensibiliseren omtrent blind- en
slechtziendheid? Er kunnen geleide groepsbezoeken aan de Brailleliga of aan het
BrailleMuseum georganiseerd worden. Leerkrachten kunnen ook de BrailleBox ontlenen.
Hierin bevinden zich aangepaste hulpmiddelen, een begeleidend pedagogisch dossier en
tal van andere nuttige informatie.
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AFRICAMUSEUM
kleuter - lager - secundair

Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren | www.africamuseum.be/nl
Het AfricaMuseum is een kenniscentrum over (Midden)-Afrika en over de Belgische
koloniale geschiedenis in een historische en hedendaagse globale context. Het toont
unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal
verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en
dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE BROES
lager - secundair

www.dementie.be
Het Expertisecentrum Dementie brOes is ontstaan vanuit een specifieke nood in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De levensverwachting stijgt, de bevolking veroudert en
daardoor behoren steeds meer mensen tot de leeftijdscategorie met een verhoogd risico
op dementie. BrOes brengt dementie onder de aandacht in de samenleving en wil de
kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving helpen behouden
en verbeteren.

DE AANSTOKERIJ
kleuter - lager - secundair

www.aanstokerij.be | https://shop.aanstokerij.be/
De Aanstokerij zet je in beweging via spel! Ze kiezen voluit voor spel als
vormingsmethode: maatschappelijke thema’s maken ze bespreekbaar via spel.
Wereldburgerschap, diversiteit, wereldhandel, democratie, milieu, … Spel laat je ook het
beste in jezelf en de groep ontdekken. Altijd actief en ervaringsgericht! De Aanstokerij
brengt spel naar een hoger level. Je kan er: spelen en spelenboeken kopen, een vorming
of begeleiding boeken, een spel op maat laten maken.

https://www.braille.be/nl
https://www.africamuseum.be/nl
https://www.dementie.be/
http://www.aanstokerij.be/
https://shop.aanstokerij.be/
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GROEP INTRO
lager - secundair

Werkhuizenstraat 34, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.groepintro.be/nl
Bij Groep INTRO Molenbeek willen ze inzetten op de ontwikkeling van digitale
vaardigheden bij kinderen en jongeren. Digital skills stoppen namelijk niet bij een vlot
gebruik van een smartphone of sociale media. Ze hebben specifiek voor kinderen en
jongeren een aantal workshops ontwikkeld.

FOYER
lager - secundair

Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.foyer.be
Foyer bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Hun aanbod omvat
interculturele bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan
activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en
empowerment, naast dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren. Scholen kunnen bij
Foyer onder andere terecht voor educatieve workshops rond de beeldvorming over onze
diverse samenleving.

* MIGRATIEMUSEUM
Werkhuizenstraat 17, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | https://mmm.brussels/?lang=nl
Het MigratieMuseumMigration vertelt de geschiedenis van de migratie in Brussel, alsook
wordt er hulde gebracht aan de vele migranten die Brussel hebben gemaakt tot de stad
die ze is.

HANDICAP INTERNATIONAL
lager - secundair

Gewijde-Boomstraat 44, 1050 Brussel | www.handicapinternational.be/nl/ons-aanbod-
voor-scholen
Handicap International zet zich wereldwijd in om oorzaken van handicaps te voorkomen,
kwaliteitsvolle revalidatiezorg te verstrekken en mensen met een beperking een waardig
leven te schenken door te streven naar een inclusieve samenleving. Handicap
International geeft ook steun aan kwetsbare personen in crisissituaties, zoals
natuurrampen en gewapende conflicten en pleit voor het verbod op het gebruik van
landmijnen, clustermunitie en explosieve wapens in woongebieden.

JOODS MUSEUM
lager - secundair

Minimenstraat, 21 1000 Brussel | www.mjb-jmb.org/nl/
Het Joods Museum van België biedt een brede waaier aan educatieve en leuke
activiteiten. Ze zijn ontworpen voor alle doelgroepen: leerlingen van alle leeftijden, alle
niveaus, maar ook buitenschoolse groepen, verenigingen en volwassenen. Al onze
activiteiten zijn op maat gemaakt en zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het
Engels. Op het programma staan: andere culturen ontdekken, je kritische geest
ontwikkelen en stereotypen deconstrueren! Deze activiteiten hebben des te meer zin in
een multiculturele samenleving. Ze hebben als doel samen te bouwen aan een meer
inclusieve samenleving, waar iedereen zijn plaats heeft. Hiervoor doen we een beroep
op veel vaardigheden, knowhow en kennis die voor leerlingen gedefinieerd zijn in
termen van ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

https://www.groepintro.be/nl/
http://www.foyer.be/
https://mmm.brussels/?lang=nl
https://www.handicapinternational.be/nl/ons-aanbod-voor-scholen
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STUDIO GLOBO
kleuter - lager - secundair

Otletstraat 128/11, 1070 Anderlecht | www.studioglobo.be/nl 
Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit. Met een praktijkgericht
vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in
de klas. Gedreven door een ideaal van sociale rechtvaardigheid wil Studio Globo werken
aan een leefbare toekomst waarin elke mens meetelt. Studio Globo stimuleert en
versterkt daarom leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs om steeds nieuwe
generaties kinderen en jongeren via een verbindend verhaal te bewegen tot mondiale
solidariteit, lokaal en wereldwijd. Hiervoor werkt Studio Globo een praktijkgericht
vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs en
leerkrachten in opleiding. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers en
workshops aan waarin beleving centraal staat.

*KINDERRECHTENSCHOLEN / SCHOOL FOR RIGHTS
Brussel | www.schoolforrights.be/nl 
Hoe kan je werken aan actief burgerschap in je klas of op je school? Lesgeven over, voor
en door kinderrechten biedt je de perfecte ondersteuning. Je kan als individuele
leerkracht, via een werkgroep of met de hele school kinderrechten integreren in de
dagelijkse lespraktijk, in vakoverschrijdende projecten, op themadagen en tijdens
buitenschoolse activiteiten. Door samen met je leerlingen in te zetten op kennis,
vaardigheden en attitudes rond kinderrechten ontwikkelen zij competenties die
bijdragen aan actief burgerschap. School for Rights biedt daarvoor een waaier aan kant-
en-klaar (gratis) lesmateriaal aan waarmee je zelfstandig aan de slag kan: diverse
(interactieve) methodieken, voor verschillende doelgroepen, rond uiteenlopende
thema's. Je bepaalt zelf of je hier een uurtje, een halve dag of een hele week aan kan
besteden.

PLAN INTERNATIONAL
kleuter - lager - secundair

www.planinternational.be/nl
Plan verdedigt over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes.
Kinderrechten zijn de fundamenten waarop onze democra - tie gebouwd is en bieden
kinderen en jongeren een waardenkader aan. Plan wil via educatie inzetten op de
realisatie van kinderrechten en op veranderende gendernormen. De school is de
perfecte oefen - plaats om vaardigheden van jongeren te stimuleren en te ontwikkelen.
Samen met de partners voor Kinderrechtenscholen ontwikkelde Plan een online platform
met kant-en-klaar educatief materiaal.

MINI - EUROPA
kleuter - lager - secundair

Voetballaan 1, 1020 Brussel | www.minieurope.com/nl 
Mini-Europe is een park waar alle wonderen van Europa in miniatuur tentoongesteld
worden.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.studioglobo.be%2Finleefateliers-van-studio-globo%3Ffbclid%3DIwAR2tRRsTVaRMbi6rP-1_rnv0l7w6wjgV0hwWjvksRQZDcbr4345NsoGw3rI&h=AT01BqgeP-yaIRm7MfXl8KNyfoBP5O1Vx2zzgg4eXemrXEjaHNVVxsZWmXNbq4EwR_I_RW4y8sFucdTz3Cww-5XhDjOIYY9g72OVE7_diN06sD8woBgjMPQXmXt5hvdc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0wHewiIZIA3mMHX2nkKwKCGnvL4Jl5STYCi83LuGQdmKc7RB-cUJg9l6JiEYLiM2o-B_1YhOF8MgC8jJsPMcJhJhZPZiICbQNkWnfmHvFx9iAAEImmncqhajwo_xvURNpxT6fP-NXGbysnKuoptpdwXxGR9jGV0G0YNvnV99h_NBuHnUbtT0RaxovoPu5OxfDzGwhfrBF5sjV1ljNBssU
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ZONNELIED
kleuter - lager - secundair

Begijnenstraat 54, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | Opzichtersstraat 225, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek | www.zonneliedvzw.be/brussel 
Zonnelied is een  dienstverleningscentrum voor personen met een beperking. Een aantal
werkingen zijn gevestigd in Sint-Jans-Molenbeek. De leefgroepen zoeken naar
aansluiting met de buurt via deelname aan socio-culturele buurtactiviteiten. Dit kan
zowel bij hen ter plaatse als bijvoorbeeld bij jou op school.

OVERZICHT RELIGIEUZE GEBOUWEN
Voor een overzicht naar de religieuze gebouwen in Molenbeek verwijzen we door naar
de kaart: https://bit.ly/Religieuze-gebouwen-Molenbeek.

UNICEF
kleuter - lager - secundair

www.unicef.be/nl | www.unicef.be/nl/kinderrechteneducatie
UNICEF België vertegenwoordigt het Kinderfonds van de Verenigde Naties in België.
Hun missie bestaat erin alle nodige aandacht te vragen voor kinderrechten en dit doen
ze onder meer via kinderrechteneducatie. Ze pleiten ervoor een kinderrechtenaanpak te
integreren op school. Kinderen hebben namelijk niet enkel recht op onderwijs, maar
hebben eveneens recht op mensenrechteneducatie, waaronder dus ook kinderrechten
vallen. UNICEF België is bovendien een trotse partner van het platform
Kinderrechtenscholen.

http://www.zonneliedvzw.be/brussel
http://www.zonneliedvzw.be/brussel
https://bit.ly/Religieuze-gebouwen-Molenbeek
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https://www.facebook.com/studioglobo/?__cft__[0]=AZU7PbNGwg1z16IPZmw99jyFSD2GMQETMDlKIWRigP3wVJltA9EgFMuSBlFnISeW_eDZbFoaQJmPMPyvFCXNQrmYP1J5NGxlnB3YWjTsloHWxVTRlNvwrCpzdW04adgRt2fgqFvGN9zHnulP8ACb7uItC5yxyi80NtwX5w3e5f7j1DzsZ7YofQbS-0DQuFduMCM&__tn__=kK-R


D U U R Z A A M H E I D
11.11.11

kleuter - lager - secundair
https://11.be/doe-mee/op-school-de-klas
Kinderen en jongeren zijn de changemakers van morgen. Maak van hen wereldburgers
met onze lespakketten en die van onze partners. Laat hen luidop en kritisch nadenken
over internationale solidariteit, klimaatrechtvaardigheid en een duurzame wereld.

*EDUCATIEVE KAART VOOR WERELDBURGERS
https://11.be/verhalen/educatieve-kaart-voor-wereldburgers
https://11.be/sites/default/files/2022-10/Educatieve%20kaart%202022_051022.pdf
Deze kaart geeft je een overzicht van de organisaties die een aanbod hebben rond
wereldburgerschapseducatie. Je ontdekt de expertise van de organisaties: welke
thema's, doelgroepen staan centraal in hun educatieve werking.

ATELIER GROOT EILAND
kleuter - lager - secundair

Henegouwenkaai 29, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.ateliergrooteiland.be
Atelier Groot Eiland bestrijdt armoede door zoveel mogelijk Brusselaars die moeilijk
werk vinden te ondersteunen in hun zoektocht naar een job. Zij realiseren dit door
werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching te organiseren. En dat
allemaal in heel uiteenlopende sectoren: van schrijnwerkerij over horeca tot
stadslandbouw. Duurzaamheid, sociaal ondernemen en een economisch realistisch
business model gaan hand in hand bij alles wat ze doen.

*BEL AKKER
BelAkker is het atelier Stadslandbouw van Groot Eiland. Het project omvat verschillende
tuinen verspreid in het Brussels Gewest  waar ze momenteel high-value crops en added-
value crops telen. High value crops bieden een zo hoog mogelijke opbrengst per m2,
zoals slamix, rucola, spinazie, baby-groenten, kerstomaat, eetbare bloemen, kruiden,
lente-ui, ... Added value crops zijn populaire gewassen die ons aanbod diversifiëren zoals
courgetten, boontjes, peultjes, aubergines, paprika, meloen, ...

BEBAT
kleuter - lager - secundair

www.bebat.be | www.bebat.be/nl/educatief-downloadcenter
Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te
sorteren en te recycleren. Ze ondersteunen leerkrachten waar mogelijk met materiaal
voor in de les.
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Een ontmoetingsplaats voor jong en oud;
Waar er wordt gedeeld in de breedste zin van het woord: eten, ruimte en tools. op
abattoir of op vadrouille;
Waar ideeën een plek vinden en van schets tot werkelijkheid groeien;
Waar honderden helpende handen ervoor zorgen dat plekken tot leven komen.

Cultureghem is ...

De projecten van Cultureghem vertrekken vanuit een plek, niet vanuit een specifieke
doelgroep of vanuit een bepaald beleidsdomein. Zij doen wat ze doen, omdat daar op
dat moment vraag naar is. Het zijn plekwerkers. Naast het (her)gebruik van steeds
opnieuw dezelfde ruimte, breien ze een rode draad doorheen alle projecten: ze
verbinden en linken, bundelen verhalen en maken er een geheel van.

*KOOKMET
Op speelse wijze komen leerlingen in contact met toegankelijke gezonde voeding. Onze
KOOKMET CHEF vertelt alles over duurzaam en seizoensgebonden eten. 

DJAPO
kleuter - lager - secundair

www.djapo.be
Djapo wil kinderen, jongeren en actoren uit hun omgeving versterken in het aanpakken
van complexe duurzaamheidsvraagstukken om samen de transformatie naar een
duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving te maken.
Djapo ondersteunt (toekomstige) leerkrachten, schoolteams, ambtenaren en
beleidsmakers door hen concrete modellen, tools en educatief materiaal aan te reiken en
via advies- en dienstverlening (coaching, trajecten op maat).
Djapo combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en
actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval.
Kinderen en jongeren werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde
planeet.
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Een samenleving waar iedereen zich thuis voelt;
Een samenleving waar delen een evidentie is;
Een samenleving die mensen dichter bij elkaar brengt en kansen geeft;
Een samenleving waar iedereen toegang heeft tot gezonde voeding.

CULTUREGHEM 
kleuter - lager - secundair

Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht | www.cultureghem.be
Cultureghem wil ...

BROEDERLIJK DELEN
kleuter - lager - secundair

https://broederlijkdelen.be/nl | https://scholen.broederlijkdelen.be/nl
Als solidariteitsbeweging die streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid
werkt Broederlijk Delen elk jaar een educatief aanbod uit voor basis- en secundair
onderwijs dat aansluit bij ons campagnethema. Daarnaast laten we kinderen en jongeren
proeven van de kracht van solidariteit via onze acties, uitwisselingsinitiatieven,
leerevents en lesimpulsen. Onze medewerkers bieden vorming en ondersteuning op
maat voor leerkrachten(teams). We werken hiervoor nauw samen met Studio Globo.

http://www.djapo.be/
http://www.cultureghem.be/
https://broederlijkdelen.be/nl
https://scholen.broederlijkdelen.be/nl
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IN-LIMBO 
kleuter - lager - secundair

Materiaalkaai, 1000 Brussel | www.inlimbo.brussels
In Limbo is een platform dat de uitwisseling en het hergebruik van materialen binnen de
socio-culturele sector in Brussel wil vergemakkelijken. Dit gebeurt via de website en het
magazijn.
In Limbo helpt de doorstroom van materialen naar de recyclagesector te verminderen en
zorgt dat organisaties met minder middelen deze herbruikbare materialen kunnen
verkrijgen. Zo hoopt In Limbo wederzijdse hulp binnen de verschillende sectoren te
stimuleren.

GOODPLANET 
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.goodplanet.be 
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren.
Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een
GoodPlanet.
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie
naar een duurzame samenleving. Via workshops, projecten, educatief materiaal,... rond
thema’s zoals: duurzame ontwikkeling, energie, gezondheid, klimaat, samen-leven,
voeding, natuur, water, mobiliteit, voeding...

*DIERENWELZIJN IN DE KLAS
www.dierenwelzijnindeklas.be 
Oog in oog is een educatief pakket over dierenwelzijn voor het kleuter-, lager en
secundair onderwijs. In het kant-en-klare lesmateriaal vinden leerkrachten concrete en
activerende werkvormen om leerlingen bij te brengen wat dierenwelzijn inhoudt. In de
lessen worden de leerlingen zich bewust van het belang van dierenwelzijn en van de
verantwoordelijkheid die ze kunnen opnemen in hun omgang met dieren.

GOOD FOOD 
kleuter - lager - secundair

Brussel | https://goodfood.brussels/nl 
De Good Food portaalsite staat boordevol geconcentreerde ideeën om te kweken in de
stad, beter te eten en minder weg te gooien.

JOIN FOR WATER 
lager - secundair

https://joinforwater.ngo/
Wil je met je leerlingen stilstaan bij hun watervoetafdruk? Wil je hen duurzame keuzes
leren maken rond direct én indirect water (voor voeding, kledij, papier…)? Maak kennis
met systeemdenken, filosoferen, creatief denken en design thinking. Verklein met je
leerlingen jullie watervoetafdruk op school. Duik in de inspiratiebundels en
achtergrondinformatie van Join For Water, ontdek hun digitale en fysieke spelen, werp
een blik op hun infographics en beeldmateriaal of schrijf je in in hun watertrajecten.

https://www.inlimbo.brussels/
http://www.goodplanet.be/
http://www.goodplanet.be/
http://www.dierenwelzijnindeklas.be/
https://goodfood.brussels/nl
https://joinforwater.ngo/


MOS
kleuter - lager - secundair

www.mosvlaanderen.be
MOS (Milieuzorg Op School) is een milieuzorgproject voor kleuter- tot hogeschool. Een
duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes. MOS helpt je om van
je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen
met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

*MOS-Brussel
www.onderwijscentrumbrussel.be/themas/duurzaamheid-op-school
MOS-Brussel helpt je om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en
leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de
school.
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*BEL EXPO
www.belexpo.brussels/nl 
BELEXPO is een interactieve en speelse ontdekkingstocht over het klimaat en de stad
van morgen. Het concept is uniek in Europa en is dé ideale activiteit om de
klimaatproblematiek aan te snijden: bezoekers worden aangemoedigd om een heuse
“klimaatheld” te worden!

* BUBBLE
www.bubble.brussels/nl/
Bubble is de gemeenschap van eco-inspirerende leraren, voor iedereen die zich graag
inzet of wil inzetten voor het milieu in het onderwijs. In actie komen, dat doen we
samen want vele kleine ‘bubbles’ naast elkaar vormen snel een grote bubbel.
Met andere woorden, we zijn allemaal verschillend maar samen kunnen we veel
bereiken. Het woord doet ook denken aan ‘babbelen’ of het Brusselse ‘babeler’. En
inderdaad, in deze gemeenschap praten we met elkaar, wisselen we ideeën uit en
inspireren we elkaar.
Het doel? Brusselse scholen helpen deelnemen aan de duurzame transitie. Wil je meer
weten? Word lid en sluit je aan bij onze gemeenschap van meer dan 1.000 leerkrachten,
uit zowel het basis- als het secundair onderwijs.

MICROFLAVOURS
lager - secundair

Henegouwenkaai 41, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.microflavours.brussels
MicroFlavours is een indrukwekkende verticale stadsboerderij gelegen in Molenbeek.
Sinds enkele jaren telen ze microgroenten om verfijnde gerechten te garneren en hun
klanten nog meer te bekoren. Jullie kunnen een rondleiding boeken waarbij jullie meer
zullen leren over: het zaaien, oogsten, en hoe planten groeien. De boerderij is uniek
omdat ze alles in de kelder kweken, ze hebben geen zon nodig, ze besparen veel water
en ze leveren alles met de fiets.

LEEFMILIEU BRUSSEL
kleuter - lager - secundair

Brussel | https://leefmilieu.brussels/scholen
Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder
andere: luchtkwaliteit, energie, bodem, geluidshinder, elektromagnetische golven,
planning van het afvalbeheer, duurzame productie, duurzaam bouwen en duurzame
consumptie, natuur en biodiversiteit, dierenwelzijn, strijd tegen de klimaatverandering...
Ze bieden leermiddelen en een begeleidingsaanbod voor scholen.

http://www.mosvlaanderen.be/
http://www.mosvlaanderen.be/
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/themas/duurzaamheid-op-school
http://www.belexpo.brussels/nl
http://www.belexpo.brussels/nl
http://www.bubble.brussels/nl/
https://www.microflavours.brussels/
https://leefmilieu.brussels/scholen


WORMS
lager - secundair

www.wormsasbl.org/nl/ 
WORMS vzw, Waste Organic Recycling & Management Solutions, helpt burgers, scholen
en bedrijven bij het composteren.

ZADENKIOSK
kleuter - lager - secundair

www.goodfood.brussels/nl/acteurs/de-zadenkiosk
Het doel van de Zadenkiosk is om mensen in Brussel te helpen bij het verbouwen van
hun groenten in de stad. Hij ontmoet mensen die geïnteresseerd zijn in tuinieren en
geeft hen advies over hoe aan de slag te gaan. 28

PARCKFARM
kleuter - lager - secundair

Jubelfeestlaan 202, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | http://parckfarm.be/nl 
De doelstelling van Parckfarm T&T vzw is om ecologische praktijken in een stedelijk
gebied te promoten en om de sociale relaties van de verschillende gemeenschappen
rond de site van Tour en Taxis te verstevigen.

*BEE CAR
http://parckfarm.be/nl/bee-car/ 
Het veelkleurig bouwwerk in het hart van het park, zijn bijenkorven. Beter bekend als
“Bee-car”. Deze kleine werkers zorgen voor een verbetering van biodiversiteit door de
bevordering van de bestuiving in en rond het park. Met een workshop of een bezoek kan
u meer leren rond het houden van bijen in de stad.

OXFAM
lager - secundair

https://oxfambelgie.be/doe-mee/oxfam-op-jouw-school
Oxfam België is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor een rechtvaardige
economie. Kom in actie met Oxfam op jouw school! Een les geven over eerlijke handel?
Deelnemen aan een educatieve workshop over klimaatverandering? Een eigen
Wereldwinkel openen op je school? Ons educatieve aanbod heeft voor iedereen iets in
petto, of je nu lesgeeft op een lagere, secundaire of hogeschool.

VELT
lager - secundair

www.velt.nu
Velt is de Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren. Voor scholen zijn ze
graag een meedenkende en creatieve partner om natuurbeleving en ecologisch handelen
een plaats te geven. Dit kunnen ze doen op verschillende manieren: aanleg en
begeleiding van een eigen schoolmoestuin, begeleiding op maat in het kader van
vergroening van de speelplaats en het verduurzamen van voeding op school, educatieve
pakketten, workshops voor leerlingen, leerkrachten en ouders, …

RIKOLTO
kleuter - lager - secundair

www.rikolto.be
Gezonde en duurzame voeding, vandaag en in de toekomst: dat is waar Rikolto (vroeger
Vredeseilanden) voor gaat. Van een eerlijk inkomen voor de boer tot betaalbare
kwaliteitsvolle voeding voor iedereen, overal ter wereld. Gezonde en duurzame voeding
is ook van groot belang bij kinderen en jongeren. Zij zijn in volle ontwikkeling, én de
ondernemers en consumenten van morgen. Daarom ondersteunen we scholen bij het
werken aan een gezond, duurzaam voedingsbeleid, zowel binnen als buiten de klas.
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E R F G O E D
ARKADIA

lager - secundair
https://arkadia.be/
Arkadia heeft een team van gidsen-animatoren die gespecialiseerd zijn in activiteiten
met een jong publiek.
ze bieden een scala aan begeleide schoolbezoeken, geschikt voor kinderen van de
basisschool tot studenten in het hoger onderwijs.
Naast de rondleidingen biedt Arkadia ook een reeks interactieve rally’s aan met
opdrachten op basis van spelletjes en quizvragen, stuk voor stuk door ons gemaakt.

BRUSSEL
http://erfgoed.brussels | www.erfgoedklassen.brussels
De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid
inzake vrijwaring van het erfgoed. Ze trachten het Brussels erfgoed ook onder de
aandacht te brengen van schoolgaande kinderen. Via onder andere
monumentenmaandagen en erfgoedklassen trachten zij jongeren vertrouwd te maken
met de verschillende aspecten van het erfgoed. Op de website zijn er ook heel wat
publicaties beschikbaar om zelf aan de slag te gaan.

* ATOMIUM
Atomiumplein 1, 1020 Laken | www.atomium.be
Onaantastbaar symbool aan het Brusselse firmament… Het Atomium is noch toren, noch
piramide, eerder kubusvormig, een beetje sferisch, het midden houdend tussen
beeldhouwkunst en architectuur, een overblijfsel uit het verleden met werkelijk
futuristische kenmerken, museum en tentoonstellingsruimte … Het is tegelijkertijd een
voorwerp, een plaats, een ruimte, een utopie en een symbool, uniek in de wereld, dat
ontsnapt aan elke vorm van classificatie.

* BASILIEK VAN KOEKELBERG
Basiliekvoorplein 1, 1083 Ganshoren | www.basilicakoekelberg.be
De Basiliek van Koekelberg is de op vijf na grootste kerk ter wereld, en het allergrootste
art deco gebouw dat ooit werd opgetrokken.

SINT-JANS-MOLENBEEK
www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-bezoek/erfgoed
www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/wandelingen
Op de website van Sint-Jans-Molenbeek is er een lijst met erfgoed terug te vinden en
zijn er heel wat publicaties met wandelingen en plannetjes van Molenbeek beschikbaar.

* A la carte
http://erfgoed.brussels/links/digitale-publicaties/pdf-versies/a-la-carte/sint-jans-
molenbeek | www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/wandelingen/molenbeek-a-la-
carte-nl.pdf
Ontdek al de pareltjes van klein erfgoed die u dagelijks omringen, leer ongekende
hoekjes kennen, volg het parcours en speel het spel mee. In deze collectie worden de
Brusselse gemeentes in de kijker gezet in een rijkelijk geïllustreerde praktische
wandelbrochure, waarmee u op stap kan of die u gezellig thuis kan doorbladeren.
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van dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 14 uur.
op zondag van 9 uur tot 14 uur.

Maandag t.e.m. zaterdag om 18 uur
Donderdag om 12 uur
Zondag om 11u15

* Gemeentehuis van Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/toerisme/brochure-maison-communale-nl.pdf

* Gemeentelijke begraafplaats van Molenbeek
Gentsesteenweg 537-539, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/toerisme/brochure-cimetiere-nl.pdf

* Karreveldkasteel
Jean de la Hoeselaan 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

* La Fonderie: Brussels Museum voor Arbeid en Industrie
Voormalige Compagnie des Bronzes (industriële archeologie)
Ransfortstraat 27, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lafonderie.be

* MoMuse - Gemeentelijk Museum van Sint-Jans-Molenbeek
Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.momuse.be
MoMuse, het Gemeentelijk Museum van Molenbeek, toont de geschiedenis van
Molenbeek. Rondleidingen worden op maat uitgewerkt.

* Sint-Barbarakerk
Hertogin van Brabantplein, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

* Sint-Jans-Baptistkerk
Sint-Jan de Dopervoorplein, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/toerisme/brochure-sjb-nl-2018.pdf
Art Deco-gebouw van architect Joseph Diongre.
Openingsuren:

 Heilige Mis:

* Sint-Remigiuskerk
Jubelfeestlaan 41B, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

* Sluis van Molenbeek
Driehoek / Place du Triangle, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
De sluis van Molenbeek is de elfde vanuit Charleroi op het kanaal Brussel-Charleroi,
vandaar het nummer 11.

* Standbeeld: ‘De Vaartkapoen’
Op het Saincteletteplein bij het kanaal kun je zien hoe de beroemde Agent 15, afkomstig
uit de stripreeks Kwik en Flupke van Hergé, wordt pootje gehaakt door een
‘vaartkapoen’ die onder een riooldeksel vandaan komt. De Vaartkapoen is het symbool
voor de Molenbekenaar en verwijzend naar de vroegere stoere havenarbeiders of
vaartkapoenen. Dat grappige standbeeld is het werk van de Brusselse beeldhouwer Tom
Frantzen en staat er sinds 1994.
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ERFGOEDKLASSEN
www.erfgoedklassen.brussels 
Erfgoedklassen richt zich tot de Brusselse scholen door gratis activiteiten zoals
interactieve wandelingen en zoektochten door de schoolbuurt of in hartje Brussel op
touw te zetten. Daarnaast laat Erfgoedklassen de jongeren kennis maken met de
erfgoedberoepen. We ontwikkelen regelmatig pedagogische dossiers waarmee
leerkrachten met hun leerlingen het Brussels erfgoed actief kunnen ontdekken.

MONUMENTENMAANDAG
www.monumentenmaandag.brussels/
De dag na de Open Monumentendagen, gewijd aan het thema "Meeting points",
organiseert Urban de Monumentenmaandag. Openbare ruimten, parken, markten, cafés,
restaurants, literaire kringen, bal- en feestzalen, theaters, … maar ook alle
ontmoetingsplaatsen of deze waar grote publieksevenementen plaatsvinden… De
leerlingen van de Brusselse scholen kunnen op maandag dit gezellige karakter van
Brussel ontdekken via tal van activiteiten (wandelingen, zoektochten, fiets- of
bustochten...).
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G E Z O N D H E I D

LOGO BRUSSEL
kleuter - lager - secundair

www.logobrussel.be 
Wil je leerlingen iets bijbrengen over alcohol- en druggebruik? Hen het belang van
gezonde binnenlucht leren? Gezonde keuzes toegankelijker maken of een
gezondheidsbeleid uitbouwen?
Een gezonde school kiest voor een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten de
ruimte krijgen om zich goed en gezond te ontplooien. Het is de plek bij uitstek om
kinderen alles te leren over gezonde keuzes.
Bij het Logo vind je materialen en projecten voor een gezonde levensstijl. Daarnaast
ondersteunen we de samenwerking van schoolnabije partners zoals het CLB en lokale
besturen in hun opdracht om de school te helpen bij het uitwerken van een
gezondheidsbeleid.
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 VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN
kleuter - lager - secundair

www.gezondleven.be
Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om
gezond te leven. Met onderbouwd advies, concrete tips en kant-en-klare projecten rond
een aantal thema’s: voeding, beweging & sedentair gedrag, tabak, mentaal welbevinden,
gezondheid & milieu en andere thema’s.
 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE BRUG

kleuter - lager - secundair
Onafhankelijkheidsstraat 144, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.wgcdebrug.be 
WGC De Brug zet zich in om de wijk gezonder te maken, zodat de bewoners hun
levenskwaliteit verhoogt. Om dat trachten te bereiken, analyseren we de noden uit de
wijk en op basis daarvan organiseren we (mee) acties en werken we samen met partners.
Heb je vragen rond gezonde voeding of wil je met je klas of school werken rond gezonde
levensstijl, dan kun je terecht bij het Wijkgezondheidscentrum De Brug voor meer
informatie of advies op maat.

VLAAMS EXPERTISECENTRUM ALCOHOL EN ANDERE DRUGS
kleuter - lager - secundair

www.vad.be | www.vad.be/preventie-en-hulpverlening/onderwijs/lager-onderwijs
VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve
medicatie, gokken en gamen.

https://www.logobrussel.be/
https://www.logobrussel.be/
https://www.gezondleven.be/
https://www.wgcdebrug.be/
https://www.vad.be/
https://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening/onderwijs/lager-onderwijs


M E D I A  &  N I E U W S

CHILD FOCUS
lager - secundair

www.childfocus.be
Alle acties van Child Focus moeten kinderen en jongeren ten goede komen. Ze willen
hen dan ook laten weten dat Child Focus er voor hen is en geven informatie over hun
diensten en missies. Child Focus wil ervoor zorgen dat kinderen zelfstandig kunnen
handelen als ze geconfronteerd worden met een situatie die gelinkt is aan hun missies.

DE SCHAAL VAN M
lager 

www.deschaalvanm.be 
Mediawijs en Ketnet dagen kinderen uit het lager onderwijs en hun leerkrachten uit om
aan de slag te gaan met mediawijze thema's.

JES - SQUEEZE
lager - secundair

https://squeeze.jes.be/
SQUEEZE is een methode van JES vzw over online identiteit voor tieners van 10 tot 13
jaar oud. Ze testen individueel het prototype van het nieuwe online-platform ‘Squeeze’
op tablets of laptops uit, om vervolgens in klasverband te reflecteren over hun gedrag
online en het gebruik van sociale media.

KARREWIET
lager

www.ketnet.be/karrewiet
Karrewiet is het jeugdjournaal van Ketnet. Het geeft het belangrijkste nieuws van iedere
weekdag, in een duidelijke, vlotte taal, zonder al te moeilijke woorden.

KLIK (BRUZZ)
lager - secundair

www.bruzzket.be
KLIK staat voor Klas In De Kijker. In de kijker, op BRUZZ Ket. BRUZZ Ket is het
jongerenkanaal van BRUZZ en is er voor kinderen tussen 9 en 13 jaar (uit het vijfde en
zesde leerjaar of het eerste en tweede jaar van het secundair). De bijdragen op BRUZZ
Ket komen tot stand in samenwerking met de kinderen zelf.
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NIEUWS IN DE KLAS
lager - secundair

www.nieuwsindeklas.be
Nieuws in de Klas stimuleert jongeren om verschillende nieuwsmedia te volgen en te
interpreteren. Nieuws geeft hen immers een blik op de maatschappij en leert hen een
mening vormen zodat ze geïnformeerde, kritische en ‘mediawijze’ burgers worden.

VRT
lager - secundair

Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel | www.vrt.be/nl 
De VRT nodigt scholen en andere organisaties uit voor een bedrijfsbezoek met gids.
Ontdek er hoe televisieprogramma’s en radioshows gemaakt worden en presenteer zelf
het weerbericht. Speciaal voor het onderwijs hebben ze op maat gemaakte lespakketten
ter voorbereiding van het bezoek aan de VRT.
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M O B I L I T E I T

BRUSSEL MOBILITEIT
kleuter - lager - secundair

www.mobilite-mobiliteit.brussels
Brusselse scholen kunnen een beroep doen op Brussel Mobiliteit om hun
schoolmobiliteit te verbeteren. Je vindt er meer informatie over het opmaken van een
schoolvervoerplan en kan er zowel materiële als financiële steun aanvragen om de
mobiliteit van jouw school te verbeteren.

CYCLO
kleuter - lager - secundair

www.cyclo.org/nl/diensten/aanbod-voor-groepen 
CyCLO vzw is een sociale-economie organisatie die dagelijks sleutelt aan antwoorden op
3 Brusselse uitdagingen; mobiliteit, milieu en werk. Ze doet dit door middel van
toegankelijke fietsmechaniek en–diensten, hergebruik en recyclage, fietscultuur,
opleiding en innovatie.
Naast haar aanbod aan individuele fietsers, beschikt CyCLO ook over een aanbod aan
groepen, publieke diensten, bedrijven, vzw's en scholen: workshops of een project op
maat, een mobiel herstelatelier, fietsverhuur of het samenstellen van een tweedehands
fiesvloot.

FIETSBIEB
kleuter - lager

‘t Zinneke, Opzichtersstraat 225, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.fietsbieb.be
De Fietsbieb is een ‘bibliotheek’ van tweedehands kinderfietsen. Ze is een halve dag per
maand open op een vast tijdstip. De Fietsbieb staat open voor alle kinderen van 2 tot 12
jaar. Iedereen kan bij de fietsbieb terecht. De fietsbieb wordt door vrijwilligers open
gehouden. Word jij onze volgende Fietsbieber?

GOODPLANET
kleuter - lager - secundair

www.goodplanet.be
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren.
Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een
GoodPlanet.
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie
naar een duurzame samenleving. Via workshops, projecten, educatief materiaal,... rond
thema’s zoals: duurzame ontwikkeling, energie, gezondheid, klimaat, samen-leven,
voeding, natuur, water, mobiliteit, voeding...
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*VOETGANGERSBREVET
Dit project wil kinderen aanleren hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen als voetganger.
Het is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Animatoren van
Goodplanet leiden de leerkrachten op en begeleiden vervolgens de klassen, samen met
het educatieve team, bij hun praktijkoefeningen op de speelplaats en op straat. De
kinderen wordt bijgebracht hoe ze een oversteekplaats moeten kiezen en hoe ze veilig
kunnen stappen op het trottoir.
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MEESTER OP DE FIETS
 lager

www.moev.be/activiteiten/meester-op-de-fiets-vbb | www.meesteropdefiets.be
'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen.
Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met
de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Zo willen we
leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het
verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in
het echte verkeer. De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en
stelt een fietsparcours op in de school.
Naast de fietslessen op school met een praktische handleiding, ontwikkelden we ook
lesfiches voor meer theoretische lessen in de klas, praktijkfiches per leerjaar, tips voor
ouders algemeen én voor tips voor ouders voor fietsvaardigheidstraining thuis.

MIVB
lager

Brussel |www.stib-mivb.be/Ecole-School.html?l=nl
De MIVB heeft didactisch materiaal ontwikkeld om kinderen in schoolverband te laten
kennismaken met het openbaar vervoer. Daarnaast is het ook mogelijk om de tram- en
busstations te bezoeken en bijvoorbeeld te ontdekken hoe het voelt om een tram te
besturen in de simulator. Je kan de MIVB ook altijd inschakelen om je reizen te
begeleiden. Ook zijn er op leuke manieren uitgelegd hoe je een uurrooster moet lezen
en je makkelijk te verplaatsen.

MOBIEL 21
www.mobiel21.be/scholen
Veilige en gezonde schoolomgevingen voor iedereen. Dat is waar ze bij Mobiel 21 hun
schouders onder zetten. Dankzij hun jarenlang verfijnde methodes en campagnes helpen
zij jou om mensen bewust te maken van de voordelen van een schoolomgeving op maat
van fietsers, voetgangers en OV. Ontdek hun aanbod en maak van alle leerlingen sterke
en zelfverzekerde weggebruikers!

INFRABEL
 lager

https://infrabel.be/nl/educatief-programma-612
Infrabel biedt een gratis programma aan voor kinderen tussen 6 en 12. Het programma
bestaat uit ‘een spel van de 7 families’ aangevuld met theorie over de
spoorveiligheidsregels en spelboeken over spoorveiligheid. Spelenderwijs ondervinden
kinderen hoe ze zich in bepaalde situaties op en rond de sporen moeten gedragen en
leren ze welke veiligheidsregels ze moeten naleven.
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*AYA
https://aya.be/
Aya helpt kleuters om het verkeer beter te begrijpen. Samen met zijn vriendjes Otto en
Belle beleeft dit vrolijke ruimtewezentje knotsgekke avonturen. Door Aya-spelletjes te
spelen, mee te doen aan de Aya-scholencampagne en de animatieserie te volgen op tv
leren kleuters alles over de verkeersregels en hoe je je veilig beweegt in het verkeer.

PRO VELO
https://scholen.provelo.org/
Fietsen in het verkeer is niet evident. Naast een goed begrip van uiteenlopende
verkeerssituaties, is er ook nood aan verschillende praktische fietsvaardigheden.
Nog te vaak leren kinderen met vallen en opstaan fietsen in het verkeer. Laat je bijstaan
door onze 25 fietseducatie-experts om dit leerproces in alle veiligheid te versnellen.

*FIETSBREVET
Het Fietsbrevet® biedt jongeren het perspectief om zelf in te staan voor hun mobiliteit.
Omkaderd door hun leerkrachten en/of de lesgevers van Pro Velo, leren de leerlingen
van het vijfde (en eventueel zesde) leerjaar in hun onmiddellijke omgeving al het nodige
om veilig en zelfstandig met de fiets te rijden.
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*FIETSMATERIAAL 
Brussel Mobiliteit stelt materiaal ter beschikking om fietsinitiatieven in scholen te
ondersteunen. En het is gratis voor de scholen in het Brussels Gewest!

TREINTRAMBUS
 lager

www.treintrambus.be
TreinTramBus biedt een ‘kennismakingstocht met het openbaar vervoer’ aan voor
leerlingen en leerkrachten lager onderwijs (idealiter vierde leerjaar). De
kennismakingstocht onderstreept het belang van duurzame woon-schoolverplaatsingen
en hoe de leerlingen daar zelf toe bij kunnen dragen. Daarnaast speelt de
‘kennismakingstocht’ in op de eindtermen van het lager onderwijs (zelfstandig een tocht
plannen met het openbaar vervoer, dienstregelingen interpreteren enz.) door zeer
praktische vragen te behandelen zoals: hoe zoek ik dienstregelingen en tarieven op, hoe
interpreteer ik de informatie in het station, hoe koop ik een kaartje, hoe vind ik de juiste
trein op het juiste perron, de juiste bus aan de halte, … ?

VERKEER OP SCHOOL
kleuter - lager - secundair

www.verkeeropschool.be
Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring. Om scholen te helpen bij
verkeerseducatie heeft de VSV een leerlijn verkeer ontwikkeld, met een mix van
theoretische kennis en praktijkervaring. Projecten en verkeerslessen geven deze leerlijn
concreet vorm. Hun aanpak: praktijkgericht, stapsgewijs en aangepast aan de doelgroep.

*(LOOP)FIETSBREVETTEN VSV - Het grote fietsexamen & voetgangersbrevetten VSV -
Het grote voetgangersexamen
Om kinderen veilig en zelfstandig te leren stappen en fietsen in het verkeer, kan je
werken met de verkeersbrevetten van de VSV. Bij elk brevet hoort een handleiding met
spelletjes en activiteiten, om de vaardigheden te trainen. Als de leerlingen er klaar voor
zijn, leggen ze een eindparcours af, waarna ze hun brevet kunnen halen.
Alle pakketten met verkeersbrevetten, bijhorende beloningen en eventueel handleiding
zijn gratis. 

WATERBUS
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.waterbus.eu/nl/
De Waterbus is een intergewestelijke, klokvaste en filevrije ‘buslijn’ op het water die je
toelaat op een comfortabele en aangename wijze te verplaatsen in de kanaalzone tussen
Brussel, Schaarbeek, Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde, nu gekenmerkt door grote
mobiliteitsproblemen, die in de toekomst nog groter dreigen te worden.

38

http://www.treintrambus.be/
http://www.verkeeropschool.be/
http://www.waterbus.eu/nl/


M U S E A

ADAM – Brussels Design Museum
Belgiëplein 1, 1020 Laken
https://designmuseum.brussels/

Art & marges museum
Hoogstraat 312-314, 1000 Brussel
www.artetmarges.be

Atelier 34zero Muzeum vzw
Rivierendreef 334, 1090 Jette
www.atelier34zero.be

BELEXPO
Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel
www.belexpo.brussels/nl

Stripmuseum
Zandstraat 20, 1000 Brussel
www.stripmuseum.be

BELvue Museum
Paleizenplein 7, 1000 Brussel
www.belvue.be/nl

Bozar (Paleis voor Schone Kunsten)
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
www.bozar.be

Brussels Museum van de Molen en de
Voeding
Windmolenstraat 21, 1140 Evere
www.moulindevere.be

Cinematek (Koninklijk Belgisch Filmarchief)
Ravensteinstraat 3, 1000 Brussel
www.cinematek.be

CIVA (Cultuur - Architectuur)
Kluisstraat 55, 1050 Elsene
https://civa.brussels/

Coudenbergpaleis
Paleizenplein 7, 1000 Brussel
www.coudenberg.brussels/nl
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Erasmushuis
Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht
www.erasmushouse.museum

Experience Brussels
Koningsstraat 4, 1000 Brussel
www.visit.brussels/nl/sites/experiencebruss
els/

FeliXart Museum (Felix De Boeck)
Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos
www.felixart.org

Hallepoort
Zuidlaan 150, 1000 Brussel
www.hallegatemuseum.be/nl

Het Kindermuseum
Burgemeestersstraat 15, 1050 Elsene
www.kindermuseum.be

Hortamuseum
Amerikaansestraat 27, 1060 Sint-Gillis
www.hortamuseum.be

Huis van de Europese geschiedenis
Belliardstraat 135, 1040 Etterbeek
www.historia-europa.ep.eu

Joods Museum van België
Miniemenstraat 21, 1000 Brussel
www.mjb-jmb.org

Jubelparkmuseum (Kunst en Geschiedenis)
Jubelpark 10, 1000 Brussel
www.artandhistory.museum

KANAL
Akenkaai, 1000 Brussel
www.kanal.brussels/nl

Kapitalisme Museum
Kroonlaan 227, 1050 Elsene
www.museeducapitalisme.org 
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Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg, 1000 Brussel
www.kbr.be

Koninklijk Legermuseum
Jubelpark 3, 1000 Brussel
https://klm-mra.be/nl

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
www.africamuseum.be

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel
www.fine-arts-museum.be

La Fonderie - Brussels Museum voor Arbeid
en Industrie 
Ransfortstraat 27, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lafonderie.be

MigratieMuseum
Werkhuizenstraat 17, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
https://mmm.brussels/?lang=nl

MIMA Museum
Henegouwenkaai 39-41, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
www.mimamuseum.eu

Mode en Kant Museum
Violetstraat 12, 1000 Brussel
www.fashionandlacemuseum.brussels/nl

MoMuse
Mommaertsstraat 2A, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
www.momuse.be

Museum der Letteren en Manuscripten
Koningsgalerij 1, 1000 Brussel
www.mlmb.be

Museum van de Nationale Bank van België
Warmoesberg 57, 1000 Brussel
www.nbbmuseum.be/nl 

Museum van de Stad Brussel - Broodhuis
Grote Markt, 1000 Brussel
www.brusselscitymuseum.brussels/nl

Museum van Elsene
Van Volsemstraat 71, 1050 Elsene
www.museumvanelsene.irisnet.be

Museum voor het Vlaams leven te Brussel
Arduinkaai 28, 1000 Brussel
www.amvb.be/nl 

Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29, 1000 Brussel
www.naturalsciences.be/nl/museum/home

Muziekinstrumentenmuseum
Hofberg 2, 1000 Brussel
www.mim.be

Pixel Museum
Havenlaan 86C, 1000 Brussel
https://pixel-museum.brussels/?lang=nl

Planetarium
Boechoutlaan 10, 1020 Laken
www.planetarium.be

René Magritte Museum
Esseghemstraat 135, 1060 Sint-Gillis
www.magrittemuseum.be

Riolenmuseum
Octrooipaviljoen, 1000 Brussel
www.sewermuseum.brussels/nl

Speelgoedmuseum (tijdelijk gesloten -
januari 2023)
Verenigingstraat 24, 1000 Brussel
www.museedujouet.eu/index.php/jouet/gest
pages/pagenederlands

Train World
Station van Schaarbeek, Prinses Elisabethplein
5, 1030 Schaarbeek
www.trainworld.be/nl

Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67, 1050 Elsene
www.villaempain.com/nl/

Wiels (hedendaagse kunst)
Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst
www.wiels.org
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P O L I T I E K
BRUSSELS PARLEMENT

lager - secundair 
Lombardstraat 69, 1000 Brussel | www.parlement.brussels
Het Brussels Parlement organiseert rondleidingen en activiteiten inzake
burgerschapseducatie voor de leerlingen van de secundaire en basisscholen.

*DEMOCRACITY
Tijdens dit educatief rollenspel richten de deelnemers een politieke partij op en stellen
ze het partijprogramma op. Ze discussiëren en wisselen argumenten uit met andere
partijen, bouwen vervolgens hun ideale stad en stemmen in het halfrond.
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DE AANSTOKERIJ
kleuter - lager - secundair

www.aanstokerij.be | https://shop.aanstokerij.be/
De Aanstokerij zet je in beweging via spel! Ze kiezen voluit voor spel als
vormingsmethode: maatschappelijke thema’s maken ze bespreekbaar via spel.
Wereldburgerschap, diversiteit, wereldhandel, democratie, milieu, … Spel laat je ook het
beste in jezelf en de groep ontdekken. Altijd actief en ervaringsgericht! De Aanstokerij
brengt spel naar een hoger level. Je kan er: spelen en spelenboeken kopen, een vorming
of begeleiding boeken, een spel op maat laten maken.

PUZZEL BRUSSEL
lager - secundair 

Brussel | www.raadvgc.be/puzzel-brussel
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een pakketje van programma’s
voor scholen en groepen in petto. Maak kennis met de educatieve dienst Puzzel Brussel
en ontdek de democratie op een speelse manier! Puzzel Brussel is er voor alle
Nederlandstalige scholen in Brussel. Ze hebben voor elke leeftijd een fijne formule in de
aanbieding. En hun programma’s zijn helemaal gratis.

*KINDERPARLEMENT
Elk schooljaar pakken we uit met fijne edities van het Kinderparlement. De formule is
een topper. Zesdeklassers nemen net als echte politici plaats op de zitjes van het
Brussels Parlement. Ze wisselen samen ideeën uit om van Brussel een droomstad te
maken. En natuurlijk mogen ze ook op die stoere stemknopjes drukken!

*SPEURNEUZEN IN HET PARLEMENT
Puzzel Brussel stippelt prettige rondleidingen uit op maat van de vijfde en zesde klas.
De kinderen maken een verrassende speurtocht in het Brussels Parlement, bewonderen
de flonkerende spiegelzaal, kijken binnen in commissiezalen en brengen een bezoek aan
het moderne halfrond. Na afloop spelen ze een spannende speurneusquiz.

http://www.parlement.brussels/
http://www.aanstokerij.be/
https://shop.aanstokerij.be/
http://www.raadvgc.be/puzzel-brussel
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VLAAMS PARLEMENT
lager - secundair 

www.vlaamsparlement.be/nl/voor-scholen/educatief-materiaal |
www.vlaamsparlement.be/nl/voor-scholen/klasbezoeken
Hoe maak je je leerlingen wegwijs in de politiek? Hoe leer je hen de spelregels van onze
democratie? Een bezoek met je klas of school aan het Vlaams Parlement zet je leerlingen
met de voeten in de praktijk. In het Bezoekerscentrum loopt een boeiende digitaal
interactieve tentoonstelling over de werking en over de geschiedenis van het Vlaams
Parlement. Die kan je combineren met een gidsbeurt in de Koepelzaal of met een
rondleiding in de parlementsgebouwen.
Ontdek ook het aanbod aan lesbundels, oefeningen, beeld- en spelmateriaal om in de
klas te werken rond democratie en burgerschap.

http://www.vlaamsparlement.be/nl/voor-scholen/educatief-materiaal
https://www.vlaamsparlement.be/nl/voor-scholen/klasbezoeken


S T U D I E K E U Z E

BEROEPENHUIS
lager - secundair 

Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent | www.beroepenhuis.be
Het Beroepenhuis in Gent is een permanente beroepenbeurs voor Vlaamse scholen,
waar jongeren van 11 tot 14 jaar kennismaken met meer dan 40 beroepen uit zowel
‘harde’ als ‘zachte’ sectoren. De tentoonstelling is doorspekt met games en interacties.
Vooral technische en praktisch uitvoerende beroepen staan in de kijker. Het bezoek aan
de interactieve doe-tentoonstelling wordt door ons omkaderd met een kringgesprek,
onze talentenkaart-methodiek en een atelierparcours waarin de leerlingen zelf aan de
slag gaan.

STUDIEKEUZEBEURS
lager - secundair 

Brussel 
Elk jaar organiseert de VGC een studiekeuzebeurs en scholenmarkt. (Geen actuele info
terug te vinden.)
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V E R K E N N I N G  B U U R T  E N
B R U S S E L

BAZAAR TROTTOIR
lager - secundair

Brussel | www.bazaartrottoir.be 
Bazaar Trottoir wil je Brussel laten beleven. We hebben een bazaar aan toffe
wandelingen, elk met hun eigen karakter die je Brussel op een authentieke manier willen
laten zien. Het échte Brussel, door de ogen van mensen die houden van de stad. En we
doen dit het liefst vanop den Trottoir omdat je zo de stad het beste kan ervaren.

COÖRDINATIE ZENNE
lager - secundair

Akenkaai 2bis, 1000 Brussel | www.coordinatiezenne.be
Coördinatie Zenne organiseert op regelmatige basis informatie-, sensibilisatie- en
educatieve activiteiten, met als rode draad natuur en milieu in het Zennebekken. Rond
dit thema worden ook publicaties opgesteld en uitgegeven. Voor scholen bieden zij
educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen, milieueducatieve boottochten,
milieueducatie over Brusselse waterlopen, …

JES
lager - secundair

Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.jes.be 
Van een speelse verkenning van het stadscentrum tot een op maat gemaakte
thematische schoolbuurt ontdekking en nog veel meer.

*LOMAP
www.lomap.be
Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee vooral kinderen en jongeren
op een leuke en intuïtieve manier hun mening kunnen geven over een buurt of stad. Wat
vinden zij van het nieuwe plein in de buurt, van de wijk achter het jeugdhuis of de
school?

KET-TOEREN
lager - secundair

Brussel | www.ket-toeren.be
Ket-toeren in Brussel biedt sfeerwandelingen op maat aan in en rond Brussel. Voor
groepen, families en bedrijven is een grote keuze aan themawandelingen. Voor het
basisonderwijs hebben zij plezante, leerrijke uitstapjes aangepast aan de leeftijd van de
leerlingen.

STAPSTAD / BRUKSELBINNENSTEBUITEN
lager

Brussel | www.brukselbinnenstebuiten.be/stapstad 
Vzw Stapstad wil via deze wandelingen Brussel in een positief daglicht zetten en tonen
wat onze hoofdstad allemaal te bieden heeft.
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M U Z I S C H E  V O R M I N G

ART BASICS FOR CHILDREN (ABC-HUIS)
kleuter - lager - secundair

Gaucheretplein 13, 1030 Schaarbeek | www.abc-web.be
Het ABC-huis is een open en dynamisch onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en
educatie, toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. Schoolklasjes, families,
leerkrachten in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van
musea/bibliotheken…iedereen begaan met kunsteducatie en cultuurbemiddeling is van
harte welkom!

AMADEO KOLLECTIF
kleuter - lager

Wijnheuvelenstraat 307, 1030 Schaarbeek | www.amadeokollectif.be
Amadeo Kollectif is een creatieatelier boordevol collectieve experimenten die de
verbeelding stimuleren. Deze creatieve, kunstzinnige ervaringen worden professioneel
omkaderd door artiesten, pedagogen en ambachtelijk vakmanschap.

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA
kleuter  - lager - secundair

Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel | www.nationalorchestra.be
Het Belgian National Orchestra gelooft in de jeugd voor de muziek van de toekomst.
Muziek verbindt mensen, emoties, generaties én jongeren. Dat tonen de talrijke
initiatieven die speciaal voor hen worden opgezet. Het Belgian National Orchestra wil
jonge muziekliefhebbers met een veelzijdig programma écht raken en hen de liefde voor
muziek op een verrassende manier bijbrengen. Er is een specifiek aanbod voor lager en
secundair onderwijs.

BRONKS
kleuter - lager - secundair

Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel | www.bronks.be
BRONKS is een theater voor jong publiek in Brussel. Het gebouw is een kruispunt van
leeftijden, talen, smaken, persoonlijkheden, kunstvormen. Achter de glazen gevel
ontstaan er eigen producties, ontwikkelen zich projecten, worden gastvoorstellingen
getoond, samenwerkingen aangegaan, scholen verwelkomd en banden gesmeed met
zowel gelijkgezinden als andersdenkenden. BRONKS is een presentatieplek waar zowel
plaats is voor eigen werk, als voor dat van anderen; jongeren die hun artistieke weg
zoeken, organisaties met een complementaire werking, boeiende initiatieven zonder
eigen podium, artiesten zonder eigen plek, … Het vindt allemaal (een) plaats in BRONKS.
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CANTANIA
lager

Brussel | cantaniabrussels.be/ (site tijdelijk niet bereikbaar - januari 2023) |
www.bozar.be/nl 
Via het internationale project Cantania laat BOZAR leerkrachten en leerlingen proeven
van de inspirerende kracht van zingen. Ben je leerkracht lager onderwijs en op zoek naar
een project dat de creativiteit, de concentratie, het langetermijngeheugen en de
samenwerkingszin van kinderen aanscherpt? Schrijf je dan in voor Cantania! 

CHARLEROI DANSE
lager - secundair

Manchesterstraat 21, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.charleroi-danse.be
Als choreografisch centrum van de Fédération Wallonie-Bruxelles is Charleroi danse met
zijn verschillende missies het enig instituut dat beantwoordt aan de noden van de
actuele dans. Charleroi danse biedt het publiek elk seizoen een ambitieus en
internationaal programma en organiseert daarnaast specifieke evenementen. Twee
orgelpunten in het jaar van Charleroi danse zijn de internationale dansbiënnale in de
herfst, en LEGS, elke lente, dat de geschiedenis van de dans in de kijker zet.

CINEMA GALERIES
kleuter - lager - secundair

Koninginnegalerij 26, 1000 Brussel | www.galeries.be 
CINEMA GALERIES biedt filmvoorstellingen aan voor alle leerlingen, van kleuterklas tot
secundair. Hun programma omspant een rijk en divers palet, gaande van inventieve
animatiefilms voor de allerkleinsten tot maatschappelijk relevante documentaires voor
jongeren, van onverwoestbare klassiekers tot recente parels. Elke film wordt tevens
voorzien van de nodige omkadering, gaande van lessuggesties tot een voor- of
nagesprek in de zaal of een workshop in de klas.

DANSCENTRUM JETTE - MOVART
kleuter - lager - secundair

Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.movart.be |
www.danscentrumjette.be 
MoVart is een collectief (ontstaan onder de vleugels van Danscentrum Jette) van jonge
creërende kunstenaars en pedagogen waarbinnen dans en theater de
gemeenschappelijke dragers zijn. MoVart wil ervoor zorgen dat kinderen en volwassen
amateurs hun lichaam kunnen ontdekken, individueel en in overeenstemming met
anderen door de ontwikkeling van een lichaamsbewustzijn, van bewegingskwaliteiten en
muzikaliteit, van coördinatie, van concentratie, van verbeeldingskracht en van een
bewustzijn van tijd, ruimte en energie. Het individu wordt uitgedaagd om na te denken,
om een kritische blik en geest te ontwikkelen die hem toelaat autonoom te zijn in
haar/zijn artistieke creatie.
MoVart biedt scholen dansinitiaties of -trajecten aan waarbinnen dans, muziek, theater,
video en beeldende kunsten interageren en fusioneren.
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DE MUNT
lager - secundair

Leopoldstraat 23, 1000 Brussel | www.demunt.be/nl | www.demunt.be/nl/sections/72-
lager-onderwijs
De publiekswerking van de Munt organiseert diverse activiteiten met als doel de opera
voor een zo breed mogelijk publiek open te stellen. Duik in de wereld van de opera en
neem deel aan rondleidingen in het theater en in de ateliers, workshops op school of in
de Munt, vormingsdagen voor toekomstige leraren, aanbod om voorstellingen bij te
wonen.

DE MUZIEKBOOM
kleuter - lager

www.demuziekboom.wordpress.com 
De Muziekboom, dat is muziek, ketjes en Brussel! Het is een kunsteducatieve
organisatie in Brussel die workshops muziek organiseert voor baby’s, peuters, kleuters
en lagere school kinderen. De Muziekboom stimuleert jonge kinderen in hun muzikale
ontwikkeling. Door middel van workshops met ouders of opvoeders en de jonge
kinderen proberen ze muziek te integreren in het dagelijkse leven zodat er een
fundament wordt gelegd waarop later kan voortgebouwd worden. Ze proberen coachend
te werken zodat de zaadjes die we planten ook later nog tot bloei kunnen komen.

DE VERHALENBAKKERIJ
kleuter - lager - secundair

Jette | www.verhalenbakkerij.be | www.cultuurkuur.be/agenda/g/vzw-de-
verhalenbakkerij/f4a02085-4cd0-4a4f-b84a-a39857b3ba36 
vzw de Verhalenbakkerij is een kunsteducatieve organisatie die muzische workshops
verzorgt voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Aan de hand van een gegeven
thema of vraag werken wij workshops uit. Ons doel is om deelnemers en begeleiders op
een actieve manier te inspireren en plezier te laten beleven in kunstbeleving. Hierbij
vertrekken wij altijd vanuit het verhaal.

ENSEMBLE LEPORELLO
kleuter - lager - secundair

Molenbeek | www.leporello.brussels/
Ensemble Leporello brengt een mix van muziek, tekst- en danstheater. Het gezelschap
strijkt graag neer in de scholen om de leerlingen in te leiden in de magische wereld van
het theater, maar ook dans- en muziekworkshops behoren tot het aanbod. Intensievere
theaterstages en –lessen kunnen eventueel ook leiden tot een toonmoment. De stijl van
Ensemble Leporello is zeer toegankelijk en leent zich goed als kennismaking met
theaterspel.
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FILEM’ON
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.filemon.be 
Vzw Filemon wil film-, beeld- en mediageletterdheid voor kinderen en jongeren (van 2
tot 16 jaar) van alle cultuur- en taalgemeenschappen in Brussel en Vlaanderen
stimuleren. Film en audiovisuele kunsten zijn een krachtig en laagdrempelig medium
voor burgerschapsvorming en taalontwikkeling. Door participatieve projecten kunnen
tieners hun talenten leren kennen en versterken! Filem’On biedt via cinema een bredere
kijk op de wereld, brengt de jeugd in contact met andere perspectieven en leert hen
reflecteren en spreken op een authentieke manier.

*SCHOOLVOORSTELLINGEN
Scholen kunnen naar het internationaal filmfestival komen, zowel in Brussel als in Gent !
We tonen elk jaar een mix van kortfilms, langspeelfilms en documentaires voor
leerlingen uit de kleuter, lagere én middelbare school.
Het festival voor scholen is veel meer dan enkel films kijken: er staan ontmoetingen met
internationale gasten op het programma, kleuters worden verwelkomd met ludieke
animaties er is ook een klassenjury die de kortfilms in competitie jureert !

*MAATWERK
Naast het jaarlijkse filmfestival, waar verschillende workshops speciaal voor jongeren
georganiseerd worden, heeft Filem’On ook een educatief aanbod in de loop van het jaar.
Hierbij werkt Filem’On op projectmatige basis en richt zich tot een publiek van 2 tot 16
jaar.
Zo heeft Filem’On meerdere waardevolle voortrajecten die in nauwe samenwerking met
scholen verlopen. Deze projecten hebben meerdere aanknopingspunten met de
eindtermen van scholen (vb: mediawijsheid, burgerschap, beeldgeletterdheid en
taalstimulering) en refereren hierbij naar bepaalde doelstellingen, inspelend op de
ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van de leerlingen. De projectmatige werking
stimuleert de leerlingen om hun vaardigheden te ontdekken en om samen naar iets toe
te werken. Deze voortrajecten worden deels begeleid door een professionele kracht van
Filem’On en sluiten verder aan op activiteiten die tijdens het festival plaatsvinden.

*KORTFILMS IN DE KLAS
Filem’On biedt gratis toegang tot een aantal boeiende kortfilms uit het archief van
voorbije edities! Deze zijn online beschikbaar gemaakt met eenvoudige opdrachten en
handige tips voor kinderen om thuis mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten vormen
aanknopingspunten, waar leerkrachten alvast mee van start kunnen gaan.

GC DE VAARTKAPOEN
kleuter - lager - secundair

Manchesterstraat 13-15, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.vaartkapoen.be |
https://schoolpodiumnoordwest.be/ | www.n22.brussels 
De 22 gemeenschapscentra ontplooien een gevarieerd cultuuraanbod voor de scholen
met grote en kleine theater-, dans-, film-, en muziekvoorstellingen, en een uitgebreide
kunsteducatieve werking (workshops, tentoonstellingen, rondleidingen in musea).
Afhankelijk van de activiteit zijn er lesmappen ter beschikking, lessuggesties,
nabesprekingen om verder te werken in de school, of is er educatieve omkadering.
Momenteel programmeren de gemeenschapscentra jaarlijks een 300-tal
schoolvoorstellingen en een 700-tal workshops voor het basis- en kleuteronderwijs. Ze
bereiken hiermee elk jaar 35.000 kinderen. Enkele centra ontwikkelen ook een werking
voor het secundair onderwijs.
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HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG
kleuter - lager 

Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.lamaison1080hethuis.be
In het hart van het historische Molenbeek werd in 2006 het Huis van Culturen en
Sociale Samenhang opgericht. Het herbergt een laagdrempelige, openbare artistieke
ruimte, een uniek initiatief dat in België zijn gelijke niet kent. Het Huis bouwt directe en
nauwe relaties op met de buren, inwoners van Molenbeek, hun verenigingen en scholen
en alles wat artistiek leeft in de gemeente. Door middel van workshops komen in het
Huis zowel volwassenen als kinderen en – in het Opstapje/La Courte Echelle - zelfs hele
jonge kinderen en hun ouders over de vloer.

*KUNSTKLASSEN
Het Huis van Culturen organiseert kunstklassen voor leerlingen van het 4e leerjaar. Een
kunstklas is een culturele onderdompeling van een hele week, plus een voor- en
natraject. De leerlingen brengen een week in het Huis van Culturen door. Tijdens deze
periode werken ze op creatieve wijze rond het jaarthema in de “Kunstklassen” van het
Huis, een variant op de bosklassen, zeeklassen en andere bergklassen … Elke dag van de
week bestaat uit twee delen: een doe- en een creatief labo. Het doe-labo is een plaats
waar de kinderen het thema verkennen door middel van experimenten en
waarnemingen. Tijdens het creatief labo voorzien we een ruimte, middelen en een
kunstenaar om het thema artistiek (dans, visuele kunsten, geluid en animatiefilm) uit te
spitten.

*MICRO-FOLIE
www.microfolie.be
De Micro-Folie is een digitaal museum met meer dan 2000 kunstwerken. Kom het met
jouw klas bezoeken in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-
Molenbeek.
Via een ludiek en creatief programma ontdekken groepen kunst aan de hand van
verschillende thema's, aangepast aan de leeftijd en de interesses van de bezoekers.
Als docent kunt u kiezen uit een van de vaste thematische bezoeken, voor een
gecombineerd bezoek, of contact opnemen voor een bezoek op maat van een klasthema.

IMAL
kleuter - lager - secundair

Koolmijnenkaai 30, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.imal.org/nl
iMAL is een kunstencentrum voor digitale cultuur en technologie, in het centrum van
Brussel. Onze internationale positie als pionier in dit veld sinds 1999 werd in 2020 nog
versterkt met de opening van een nieuw gebouw met een grotere expositieruimte, een
uitgebreid Fablab, ruimtes voor artists-in-residence en veel meer.
Als organisatie ondersteunen we artistieke en creatieve praktijken die (digitale)
technologie als medium gebruiken. Naast het begeleiden van artiesten bij het
experimenteren, onderzoeken en ontwerpen, organiseren wij ook tentoonstellingen,
conferenties, performances. Verder proberen we het publieke debat en de kritische
reflectie rond de huidige en toekomstige uitdagingen van onze technologische
samenleving op gang te brengen en te ondersteunen door de kruisbestuiving tussen
kunst, wetenschap en technologie te stimuleren.
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INITIA
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.initia.be (website tijdelijk niet beschikbaar - januari 2023)
Initia is een projectorganisatie voor hedendaagse kunst en praktische filosofie. Initia
werkt initiërend en projectmatig. Onafhankelijk en vanuit een pluralistisch perspectief
speelt Initia in op thema’s, tendensen en ontwikkelingen.

J.E.F. JEUGDFILM
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.professionals.jeugdfilm.be/nl
JEF is dol op jeugdfilm. JEF brengt eigenwijze, supergoeie films in de zalen, bij jou thuis
en op school. Maar JEF is ook meer dan film. JEF is een festival. JEF is er voor en door
kinderen en jongeren en nodigt hen uit om mee te doen aan workshops, zelf films te
maken en te experimenteren met nieuwe media. 
JEF is het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met jeugd, film en nieuwe
media, op school of in de vrije tijd. En JEF stimuleert regisseurs en acteurs om werk te
maken van een bredere en betere Vlaamse jeugdfilmproductie.

JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.jeugdenmuziekbrussel.be
Jeugd en Muziek Brussel doet aan kwaliteitsvolle en duurzame muziekeducatie voor alle
Brusselse kinderen en jongeren. Zowel binnen als buiten de school(m)uren, op maat van
superdivers Brussel. Want tussen ketjes en klank klikt het meteen!

KAAITHEATER
kleuter - lager - secundair

Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel | www.kaaitheater.be/nl 
Kaaitheater is een podium voor dans, theater, performance, muziek en debat in Brussel,
omgeven door een dynamisch stadsdeel in volle ontwikkeling. Ontstaan in 1977 als
pionier van vernieuwende podiumkunsten, groeide dit huis uit tot een platform voor
zowel werk van artiesten van de Vlaamse Golf, als nieuwe generaties
podiumkunstenaars. Van Brussel tot internationaal, van kleine tot grote zaal, en net zo
goed op pleinen en in straten, waar stedelijke en globale thema’s tastbaar zijn.

KUNST IN DE METRO
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.mivbstories.be/kunst-de-metro/
Meer dan 80 kunstwerken sieren de 69 metro- en premetrostations van de MIVB. Paul
Delvaux, Hergé, Stephan Vanfleteren … Het zijn maar enkele van de vele kunstenaars
wiens werken perrons, lokettenzalen en metrogangen opluisteren. Zo kunnen duizenden
reizigers elke dag van kunst genieten wanneer ze door Brussel rijden.
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KVS
kleuter - lager - secundair

Arduinkaai 9, 1000 Brussel | www.kvs.be/nl 
Als Brussels stadstheater kiest KVS ervoor een platform te zijn voor een waaier aan
stemmen en verhalen uit de meertalige en superdiverse hoofdstad van België en Europa.
De stedelijke realiteit, haar uitdagingen en spanningen en kansen zijn de kiemen van
waaruit de artistieke werking van KVS zich ontwikkelt.

LASSO
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.lasso.be 
Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie. Ze willen dat kunst en cultuur
van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken ze organisaties, door krachten
te bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. Ze doen dit vanuit de Brusselse
grootstedelijke context.
 
*BABBELART
Een speelse gespreksmethode om met een groep of klas over kunst en cultuur te praten.
BabbelArt is een tweetalige (NL-FR) tool voor groepsbegeleiders, vormingsmedewerkers
en leerkrachten. Het spel creëert een context om te peilen naar de motivaties, drempels,
talenten en interesses van hun doelpubliek. Zo kunnen ze waardevolle informatie
verzamelen om mee aan de slag te gaan in verdere projecten.

MetX / FANFAKIDS & URBAN CENTER BRUSSEL
lager - secundair

De Lenglentierstraat 20, 1000 Brussel | www.metx.be
MetX is een productiehuis van en voor muziekmakers. Samen met artiesten van diverse
horizonten, creëren we originele repertoires en ensembles. Enerzijds via het producen
en promoten van groepen als de Fanfakids. Anderzijds door de repertoires en opgedane
kennis van onze muziekmakers zoveel mogelijk open te stellen en door te geven.
 
MISTER BOX

kleuter - lager - secundair
Sint-Agatha-Berchem | https://misterbox.be/ 
De drijvende kracht achter Mister Box is Olivier D’Hose .
Olivier D’Hose volgde (toen de dieren nog spraken) een animatiefilmopleiding op het
Rits. Hij is ondertussen al meer dan 30 jaar actief in de socio-culturele sector en het
onderwijs als animator, crea-docent en vormingsdeskundige. Verder heeft hij een ruime
ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van de meest uiteenlopende crea-projecten
zowel binnen scholen als voor het jeugdwerk.
Mister Box werkt enkel op aanvraag en heeft geen permanent aanbod.
Sleutelwoorden zijn ervaringsgericht leren, actieve en speelse doe-ateliers en vooral
veel plezier en creativiteit!
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MUS-E BELGIUM
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.mus-e.be
Sinds 2000 neemt MUS-E Belgium een voortrekkersrol op binnen de participatieve
kunsten. Als tweetalige organisatie brengt MUS-E actieve kunstbeleving binnen bereik
van kinderen, jongeren en volwassenen ongeacht hun voorkennis of achtergrond.
Deelnemers worden uitgenodigd in de wereld van kunstenaars te stappen tijdens
trajecten van intercreatie waarbinnen verbeelding, experiment en dialoog centraal staan.

MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT
lager - secundair

Anderlecht | www.ma-an.be
Deeltijds Kunstonderwijs Muziek, Woord en Dans voor kinderen vanaf 4 jaar, voor
jongeren en voor volwassenen.  DKO Anderlecht heeft verschillende vestigingen,
waaronder in Molenbeek: woord en muziek (in De Klimpaal) en dans (in De Knipoog).

MUZIEKPUBLIQUE
lager

https://muziekpublique.be/
Vzw Muziekpublique verspreidt en promoot traditionele muziek en dans in zijn breedst
mogelijk betekenis met de nadruk op akoestische klanken, gaande van traditioneel,
volksmuziek en folk tot klassiek, crossover, etnojazz, improvisatie en ‘nu:trad’

PETER VEYT
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.peterveyt.com 
Peter Veyt is als muzikant actief in het sociaal-artistieke landschap in Brussel. Hij biedt
een breed gala aan muziekworkshops en werkt graag mee aan creatieve muzikale
projecten.

PHILIPPE VANDENBERG FOUNDATION
lager

https://philippevandenberg.be/
De Foundation brengt jongeren in contact met kunst via het werk van Philippe
Vandenberg. Zij organiseert regelmatig workshops voor groepen en klassen van kinderen
tussen 8 en 11 jaar.

SHAKE / REMUA
kleuter - lager

Brussel | www.remua.be
ShAkE / ReMuA plaatst de muziek in het hart van onze samenleving. Het bijzondere van
de ShAkE aanpak is het streven naar zowel toegankelijkheid (lening van instrumenten,
gratis projecten) als artistieke uitmuntendheid.

ULTIMA VEZ
lager - secundair

Zwarte Vijversstraat 97, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.ultimavez.com 
Ultima Vez werd in 1986 opgericht als de productiestructuur van choreograaf, danser,
fotograaf en filmmaker Wim Vandekeybus. Sindsdien heeft Ultima Vez haar activiteiten
als internationaal dansgezelschap verder ontwikkeld, dit alles met sterke verankering in
Brussel en Vlaanderen.
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N A T U U R

BOS+
kleuter - lager - secundair

www.bosplus.be
BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos
en meer bos in Vlaanderen en de wereld. BOS+ biedt leerkrachten en bos- en
natuurgidsen een heleboel educatief materiaal, nuttige bosinformatie en concrete
projecten om kinderen en jongeren (opnieuw) in contact te brengen met bos en natuur.

BRUSSEL NET
kleuter - lager - secundair

www.arp-gan.be/nl/
Net zoals afvalsortering, -ophaling, -verwerking en openbare netheid hoort pedagogie
bij de opdrachten van Net Brussel. Alle scholen van het Brussels gewest zijn uitgenodigd
om deel te nemen aan het Pack Animaties. Dit Pack omvat activiteiten waarbij alle
actoren van de school zoveel mogelijk bij worden betrokken. We bieden u begeleiding
in/naar een optimaal afvalbeheer aan. Dit Pack Animaties bestaat uit twee Packs: het
Pack Animaties SORTERING en het Pack Animaties NETHEID.
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COREN
www.coren.be/nl/
COREN vzw (Coordination Environnement) heeft als doel om rond de thema’s van
milieubeheer te informeren, te sensibiliseren en te vormen. We helpen de scholen hun
doelstellingen rond duurzame ontwikkeling te behalen. Dit doet we door pedagogische
projecten en programma’s te ontwikkelen, op te zetten en te ondersteunen in de Waalse
en Brusselse scholen.

DE BETOVERING
kleuter - lager - secundair

Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Heembeek | https://betovering.be/ 
Wat is een betere manier om je klasgenoten en de principes van samenwerking te leren
kennen dan door met je klas naar buiten te gaan? Als je naar Betovering.be komt, kan je
ervoor kiezen om het betovering-avontuur te combineren met het boomklimmen-
avontuur.

CAMPING 58
www.camping58.be
Camping 58 is een 'slow-travel' camping, met plaats voor sport en ontmoetingen. Deze
tijdelijke kampeerplaats wil de verschillende mogelijkheden die Brussel te bieden heeft
op het vlak van 'slow-travel' promoten en activeren, met speciale aandacht voor fietsers,
wandelaars en andere vormen van zachte mobiliteit.

http://www.bosplus.be/
http://www.arp-gan.be/nl/
http://www.coren.be/nl/
https://betovering.be/
https://www.camping58.be/


Veeweyde

Help Animals

DIERENASIEL
kleuter - lager - secundair

Itterbeekselaan 600, 1070 Anderlecht | www.veeweyde.be/nl

Bollinckxstraat 203, 1070 Anderlecht | www.helpanimals.be

NATUURPUNT
www.natuurpunt.be
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich inzetten om kwetsbare
en bedreigde natuur in Vlaanderen te beschermen. Voor scholen bieden ze lespakketten
om met je klas de natuur in te trekken. Zo kan je een schooltuin aanplanten, speciale
lespakketten over vlinders, natuur, weer en klimaat aanvragen en veel meer!

*Bosmuseum Jan Van Ruusbroec (Zoniënwoud)
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart | www.natuurpunt.be/afdelingen/bosmuseum-jan-van-
ruusbroec-zoni%C3%ABnwoud
Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec ligt midden in het grootste loofbos van Vlaanderen,
het Zoniënwoud. In het Bosmuseum kunnen kinderen op een creatieve, minder schoolse
manier kennismaken met de natuur.
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WWF-BELGIE
kleuter - lager - secundair

http://wwf.be/nl/scholen | https://klimaatopschool.be/
WWF-België is één van de belangrijkste natuurbeschermingsorganisaties in ons land.
Hun projecten zijn gebaseerd op samenwerking, dialoog en respect voor anderen. Het
doel is de aantasting van de natuur op onze planeet stoppen en een toekomst bouwen
waar de mens in harmonie leeft met de natuur. Het educatie-team biedt scholen (gratis)
educatieve tools en workshops aan: gaande van natuurbelevingsspelletjes en SLAM
wedstrijden tot een gesimuleerde klimaatconferentie en workshops duurzame voeding.

DE BOOM IN
lager 

www.deboomin.eu 
Met de steun van Tetra Pak willen GoodPlanet Belgium en BOS+ kinderen terug in
contact brengen met bos en natuur in hun omgeving. We trekken met de kinderen het
bos in, maar brengen ook het bos naar de klas!
Leren, voelen, proeven van èn in het bos. Er bestaat geen betere manier om kinderen in
contact te brengen met het belangrijkste ecosysteem op aarde! Op deze website vind je
een leertraject voor het lager onderwijs over bomen en bos, in de klas, op school, in
eigen buurt en in de wereld.

https://www.veeweyde.be/nl/
http://www.helpanimals.be/
http://www.natuurpunt.be/
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/bosmuseum-jan-van-ruusbroec-zoni%C3%ABnwoud
http://wwf.be/nl/scholen
https://klimaatopschool.be/
http://www.deboomin.eu/
https://www.deboomin.eu/partners.php


OVERZICHT BOERDERIJEN
kleuter - lager - secundair

* JEUGD- EN GEZINSBOERDERIJ HET NEERHOF
Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek | www.neerhof-vzw.be
Het Neerhof is een boerderij gelegen aan de rand van Brussel. De boerderij heeft tal van
activiteiten te bieden, zowel tijdens als buiten de schooluren. De rode draad is actief
leren hoe het leven er aan toegaat in een boerderij. Voor scholen kent het boerderij
activiteiten voor kinderen van het 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar. Hun activiteiten
zijn op maat gemaakt per graad of leeftijdsgroep.

* KINDERBOERDERIJ MAXIMILIAANPARK
Schipperijkaai 2, 1000 Brussel | www.lafermeduparcmaximilien.be
Een kinderboerderij op twee stappen van het metrostation IJzer! Tussen de
wolkenkrabbers en het citroëngebouw maakt de boerderij plaats voor schapen, kippen,
geiten, eenden, konijnen, ezels en zelfs alpaca's... Een verrassende ontdekking in het
stedelijke landschap en een bezoek dat klein en groot zal plezieren!

* KINDERBOERDERIJ VAN JETTE
Kleine Sint-Annastraat 172, 1090 Jette | https://kinderboererijjette.be/nl/ (site tijdelijk
niet beschikbaar januari 2023) | https://fermedejette.be/nl/
De "kinderboerderij van jette vzw" ontvangt vooral kinderen van 4 tot 12 jaar, zowel in
het frans als in het nederlands. Ons doel is hen respect bij te brengen voor hun
omgeving, gezonde voeding en duurzame ontwikkeling en dit door middel van allerlei
werkjes op de boerderij en het ontdekken van de natuur rondom. Binnen dit kader
stellen wij onze activiteiten voor aan scholen, binnen stages tijdens de schoolvakanties,
alsook tijdens de ateliers op woensdagnamiddag.

* LA FERME NOS PILIFS
Trassersweg 347, 1120 Brussel |
www.fermenospilifs.be/nl/kinderboerderij/#schooluitstappen
De boerderij biedt leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs de kans om met hun
klas een dag door te brengen op de boerderij. De kinderboerderij biedt heel wat
activiteiten aan voor schooluitstappen, aangepast aan alle leeftijden: deelnemen aan
natuurworkshops, met de handen in de aarde woelen, knutselen, waarnemen, dieren
voeren… De kinderen worden goed begeleid door doorgewinterde monitoren en door
werknemers met een handicap.
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ZONNEBLOEM VZW
kleuter - lager - secundair

www.tournesol-zonnebloem.be/nl
De vzw Tournesol-Zonnebloem bestaat uit het Gewestelijk Centrum voor Ecologie
Initiatie (GCEI) gevestigd in Bosvoorde en de Hoeve van Ukkel (kinderboerderij). Ze
bieden animaties aan voor het kleuter, lager en secundair onderwijs op deze, maar ook
op externe locaties zoals het Scheutbos in Sint-Jans-Molenbeek.
Hun doel is om kinderen en jongeren te stimuleren om hun leefomgeving anders te
bekijken, te begrijpen en te respecteren. Ze willen de leerlingen hun leefomgeving
zoveel mogelijk actief, zelf laten ontdekken. Vandaar, dat ze bij voorkeur in kleine
groepen werken zodanig dat elke leerling over het nodige materiaal kan beschikken om
te observeren, te meten,… Actief ontdekken op terrein, in direct contact met de natuur
vormt de basis van hun ecologische activiteiten.

http://neerhof-vzw.be/
http://www.lafermeduparcmaximilien.be/
https://kinderboererijjette.be/nl/
https://fermedejette.be/nl/
https://www.fermenospilifs.be/nl/kinderboerderij/#schooluitstappen
http://www.tournesol-zonnebloem.be/nl/


OVERZICHT DIERENTUINEN
kleuter - lager - secundair

*ZOO PLANCKENDAEL
Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen | www.zooplanckendael.be
ZOO Planckendael is een stoer en avontuurlijk dierenpark van 42 hectare met
fantastische dieren en coole speelplekken. Planckendael staat garant voor een dagje
plezier, avontuur en een heleboel leerrijke ervaringen. Je kan er wandelen door de
bomen, op een vlot het water over, ravotten in verschillende speeltuinen of naar de
kinderboerderij. Je ontmoet er niet alleen nieuwsgierige wasberen, zebra’s en guitige
otters, maar ook neushoorns, bonobo’s met fratsen, koala’s, giraffen en nog zoveel
andere dieren!

OVERZICHT NATUURGEBIEDEN
kleuter - lager - secundair

* ALBERT STREET - JARDIN PÉDAGOGIQUE
Paleizenstraat over de Bruggen 420, 1020 Laken | www.leefmilieu.brussels/fiche/albert-
street-jardin-pedagogique-asbl
Een pedagogisch groengebied van 300m² dat voor iedereen toegankelijk is (scholen,
bewoners, verenigingen en bedrijven). Deze natuurlijke tuin streeft het verrijken van de
biodiversiteit na door lokale flora en fauna te bevorderen. Het terrein is omheind en
enkel toegankelijk met sleutel.

* PLANTENTUIN JEAN MASSART
Waversesteenweg 1850, 1160 Oudergem | https://sciences.brussels/plantentuinmassart/
De plantentuin Jean Massart werd in 1922 aangelegd en verzamelt op 5 hectare bijna
2000 plantensoorten, georganiseerd in tuinen en collecties. Deze tuin, waarin
plantenbehoud, wetenschappelijk onderzoek, een educatief museum en een
toevluchtsoord voor de biodiversiteit harmonieus samengaan, zal zowel jong als oud,
natuurliefhebbers en ervaren natuurkenners betoveren.

* PLANTENTUIN VAN MEISE
Nieuwelaan 38, 1860 Meise | www.plantentuinmeise.be/nl
Plantentuin Meise is een van de grootste botanische tuinen ter wereld, met 92 ha aan
pedagogisch aanbod.
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* NATUURHUIS MOLENBEEK
Ninoofsesteenweg 997, 1080 Sint-Jans-Molenbeek |
www.molenbeek.irisnet.be/nl/actualiteiten/actualiteiten-1/huis-van-de-natuur-
inhuldiging-van-de-renovatiewerken
Het Natuurhuis is een nieuwe kinderboerderij in Molenbeek. Daarnaast is er in dit huis
ook ruimte voor tentoonstellingen en vergaderingen van buurtverenigingen.

http://www.zooplanckendael.be/
https://leefmilieu.brussels/fiche/albert-street-jardin-pedagogique-asbl
https://sciences.brussels/plantentuinmassart/
https://www.plantentuinmeise.be/nl/
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/actualiteiten/actualiteiten-1/huis-van-de-natuur-inhuldiging-van-de-renovatiewerken


Albertpark - Zaadstraat (41), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Fonderiepark / Gieterijpark - Cail et Halotstraat (14)/Olifantstraat (11), 1080 Sint-
Jans-Molenbeek
Fuchsiaspark - Fuchsiasstraat (46), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Hauwaertpark  - Kindvriendelijk Huisstraat (13), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Karreveldpark  - Jean de la Hoeselaan (3), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Marie-Josépark  - De Rooverelaan (3), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Muzenpark  - Melpomenestraat (26), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Park Ninoofsepoort  - Rechthoekstraat (13), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Park L28  - Jean Dubrucqlaan (241), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Park van het Zinneke  - Koolmijngraversstraat (10), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Park Zwarte Vijvers  - Zwarte Vijversstraat (76), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Scheutbos  - Toverfluitstraat (21), 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Elisabeth park - Vrijheidslaan 404, 1081 Koekelberg
Jubelpark - Tervurenlaan 1, 1040 Etterbeek
Koning Boudewijnpark - Eugène Toussaintstraat (108), 1090 Jette
Laarbeekbos - Laarbeeklaan (145), 1090 Jette
Park Tour & Taxis - Havenlaan 86C, 1000 Brussel
Park van Brussel / Warandepark  - Koningsstraat 72A, 1000 Brussel
Vijverspark  - Maurice Carêmelaan 658, 1070 Anderlecht
Wilderbos - Groendreefstraat, 1082 Sint-Agatha-Berchem

OVERZICHT PARKEN EN BOSSEN
kleuter - lager - secundair

* SINT-JANS-MOLENBEEK

* OMSTREKEN
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* ZONIËNWOUD
Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart | www.zonienwoud.be
Het Zoniënwoud is ongetwijfeld het mooiste beukenbos in ons land. De rijzige beuken
geven het woud op vele plaatsen een statig uitzicht. Het woud heeft een oppervlakte
van meer dan 4.300 ha en strekt zich voor het grootste gedeelte uit over het
grondgebied van Vlaams-Brabant en Brussel. Het Zoniënwoud wordt doorkruist door
talrijke dreven en voetpaden die alleen voor wandelaars, fietsers of ruiters toegankelijk
zijn.

* PROVINCIAAL DOMEIN HUIZINGEN
Torleylaan 100, 1654 Beersel | www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-
vorming/educatief-aanbod?f%5B0%5D=thema%3A262
In het Provinciedomein van Huizingen vormen het bos, park en dierenpark het ideale
decor voor natuur- en milieueducatieve activiteiten. De activiteiten zijn uitgewerkt op
maat van kleuters, alle graden van het basisonderwijs en de eerste graad van het
secundair onderwijs. Maar ook volwassenen, gezinnen en jeugdgroepen komen aan hun
trekken! De begeleiding gebeurt door enthousiaste en ervaren natuurgidsen, die
iedereen mee op sleeptouw nemen. Wie geen begeleiding wenst, kan een van de gratis
natuurkoffers lenen.

http://www.zonienwoud.be/
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/educatief-aanbod?f%5B0%5D=thema%3A262


N E D E R L A N D S

AUTEURSLEZINGEN
https://auteurslezingen.be/
Wil je graag een auteur, illustrator, vertaler of striptekenaar uitnodigen in je school,
bibliotheek, leesclub, boekhandel, zorginstelling, sociale of culturele vereniging? Dat kan
met steun van Literatuur Vlaanderen! Niet alleen kost het voor jou dan 100 euro minder
om de lezing te organiseren, je kunt ook rekenen op hulp bij de voorbereiding. Zo kan je
bij ons terecht voor advies op maat bij het zoeken naar een geschikte auteur en kan je in
de online subsidieaanvraag alle afspraken met de auteur overzichtelijk vastleggen.
Bovendien leidt Literatuur Vlaanderen de financiële afhandeling in goede banen na
afloop van de lezing.

BIBLIOTHEEK DE BOEKENMOLEN
kleuter - lager - secundair

Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be 
De bibliotheek organiseert in de loop van het schooljaar verschillende gratis activiteiten
waar alle scholen op kunnen intekenen. Je kan met je klas ook boeken uitlenen. Dat kan
door je in te schrijven voor een maandelijkse of tweemaandelijkse klasuitleen of door
boekenpakketten aan te vragen. Daarnaast kan steeds een afspraak gemaakt worden
voor een rondleiding waarbij de leerlingen kennismaken met de bibliotheek en ze leren
gebruiken.

BRUSSEL VOL TAAL
www.brusselvoltaal.be 
Brussel Vol Taal is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij
meertaligheid. De website kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het
onderwijs. Brussel Vol Taal verzamelt materiaal, gidst je erdoorheen, zorgt voor een
logische opbouw en biedt overzicht. Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor de
Nederlandstalige scholen in Brussel.

COMMUNICEREN MET OUDERS
kleuter - lager - secundair

www.communicerenmetouders.brussels
Geef je les in een Nederlandstalige school in Brussel? Deze website bevat tips,
instrumenten en materialen die kunnen helpen bij de samenwerking en communicatie
met ouders. Een aantal van de producten kun je ofwel downloaden via deze website
ofwel op maat van je school maken via onze tool. 
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IEDEREEN LEEST
kleuter - lager - secundair

https://iedereenleest.be/ 
Iedereen Leest is de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering. De organisatie
werkt programma’s en campagnes uit zoals de Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek,
Boekstart of de Leesjury. Samen met partners bouwt Iedereen Leest aan een sterke,
brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel.

KWARTIERMAKERS
www.willewete.be/kwartiermakers
Kwartiermakers is een leesproject dat loopt over 3 jaar. In die periode wordt er de
gewoonte opgebouwd om elke dag 15 minuten te lezen in de klas. Daarna zou er een
soort (lees)gewoonte moeten ontstaan zijn. Het gunstige effect van lezen is er pas als
dit over een langere periode loopt, daarom is stoppen geen optie. Het is bewezen dat
kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger worden (sneller lezen), een ruimere
woordenschat krijgen, meer tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten maken.
Wanneer kinderen meer ongedwongen (zonder verslagen of opdrachten), vrij mogen
lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze spontaan ook meer lezen. Bovendien leidt
vrij lezen ook tot betere schoolprestaties.

PIETER DELFOSSE
www.pieterdelfosse.be 
Pieter geeft schrijfworkshops aan een breed publiek. Zowel schrijfstudenten,
vrijetijdsschrijvers, kinderen, als bedrijfspersoneel schoven reeds mee aan tafel. Pieter
begeleidt hen in het op gang brengen van een ongeremd creatief proces waar intuïtie en
schrijfplezier centraal staan. Deze workshops kunnen ingezet worden als creatieve
impuls, om enkele nuttige schrijftools te ontdekken of gewoon om elkaar op een heel
andere manier te leren kennen.
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DEBATEVILLE
lager - secundair

https://debateville.org/
Debateville is een debat- en spreekvaardigheidsprogramma voor jongeren in de
grootstad. Iedereen heeft het in zich om zo overtuigend te zijn als Obama, zo
inspirerend als Malala of zo scherp als Stromae.

FOYER
lager - secundair

Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.foyer.be
Foyer is een vzw met verschillende deelwerkingen die in Brussel al ruim vijftig jaar
bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Hun aanbod omvat interculturele
bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten voor
zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en empowerment, naast
dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren. Scholen kunnen bij Foyer onder andere
terecht voor educatieve workshops rond de beeldvorming over onze diverse
samenleving.

https://iedereenleest.be/
https://iedereenleest.be/
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W E T E N S C H A P  &  T E C H N I E K

COOP
kleuter - lager - secundair

Fernand Demetskaai 23, 1070 Anderlecht | www.coop.brussels/nl
COOP nodigt uit om de kanaalwijken van Brussel te beleven zowel wat het industriële
leven betreft, als de bevolkingen en het milieu. Leerlingen worden gestimuleerd om
actief kennis te maken met de realiteiten van die wijken door deel te nemen aan
verschillende workshops die altijd een link hebben met één of verschillende thema's die
aan bod komen in een permanente tentoonstelling over de kanaalwijken. Momenteel telt
het aanbod 12 verschillende workshops gemaakt voor leerlingen tussen 6 en 16 jaar.
Voorbeelden van workshops zijn: bakkerij, drukkerij, houten boten maken, toneelspelen,
zelfgemaakte inkt met planten, ecosysteem / de tuin, de tassenfabriek....

ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN
lager - secundair 

https://elektroclubvoorleerkrachten.be/ 
Op Elektroclub voor leerkrachten vinden leraars uit het basisonderwijs en de eerste
graad secundair een waaier aan inspirerend lesmateriaal, meer info rond studiekeuze en
technische en beroepsopleidingen en kunnen ze hun leerlingen gratis lid maken van
Elektroclub, de online community voor alle 10-14-jarigen die gek zijn op techniek.

FABLAB’KE
kleuter - lager - secundair

Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek |
www.lamaison1080hethuis.be | www.fablabke.be
FabLab’ke is een project in samenwerking met het Huis van Culturen: een ‘makerspace’
voor kinderen en jongeren: een plek waar kinderen en jongeren experimenteren met
programmatie, robots en domotica, 3D printers, lasercutters, hout zagen, …
Leerkrachten kunnen met hun klas naar FabLab komen of een workshop aanvragen voor
op school. Na een korte opleiding kunnen de leerkrachten ook zelf aan de slag met de
mobiele materiaalkits die scholen gratis kunnen uitlenen om op school te gebruiken.

PLANETARIUM
kleuter - lager - secundair

Boechoutlaan 10, 1020 Brussel | www.planetarium.be
Het Planetarium van Brussel is een magische plek die je de fonkelende schoonheid van
onze sterrenhemel doet ontdekken. In een halfronde koepel vloeien de panoramische
landschappen en astronomische beelden van het hemelgewelf naadloos in elkaar over en
worden de geheimen van het firmament ontsluierd.
Voor scholen hebben ze een speciaal aanbod aan lessen en workshops in sterrenkunde
voor alle leeftijden van kleuter tot en met hogeschool. Aangeboden thema’s: de Aarde
en de planeten in ons zonnestelsel, de seizoenen, de sterrenbeelden, onze Melkweg, het
verre heelal, ruimtevaart en ontdekkingsreizen naar andere planeten, …
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RVO-SOCIETY: BRIGHTLAB
lager - secundair

www.rvo-society.be | www.brightlab.be
In 2020 lanceert RVO-Society Brightlab, haar nieuwe STEM-onderwijslabo. STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) wint meer dan ooit aan belang in
scholen en bedrijven, en ook RVO-Society beschouwt dit als oplossing voor 21ste-
eeuwse uitdagingen. Brightlab stoomt jongeren klaar voor deze uitdagingen met
stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs. Een grotere instroom in STEM,
technische en
wetenschappelijkestudierichtingen zijn daarbij de ultieme doelstellingen. Brightlab doet
daarom aan ‘teach the teacher’; het biedt leerkrachten de juiste methoden en
technieken om leerlingen te inspireren en activeren met innovatieve, ervaringsgerichte
lessen en krachtige lesomgevingen. De nieuwste methodieken en technologieën worden
getest, bijgeschaafd, goedgekeurd en doorgegeven aan anderen, zodat elke klas de klas
van de toekomst wordt.

SAPIKIDS
kleuter - lager

https://sapikids.be/ 
Voor leerkrachten is het niet altijd eenvoudig om wetenschappen en techniek te
introduceren in het gewone lessenpakket. Vaak ontbreekt de nodige tijd, het materiaal,
maar soms ook de inspiratie. Met onze workshops zorgen we voor een kant-en-klare
oplossing die toelaat om leerlingen in contact te brengen met wetenschappen en
techniek. Ze krijgen de kans om volop zelf te experimenteren met materiaal en
instrumenten die ze nooit in handen krijgen tijdens de gewone lessen. Al het nodige
materiaal alsook de begeleiding worden voorzien. De workshops kunnen aangepast
worden in samenspraak met de leerkracht.

STAR TRUCK
 lager - secundair

www.vrachtwagenchauffeur.be/nl
Om 11- tot 14-jarige leerlingen eens te laten proeven van het beroep van
vrachtwagenbestuurder is er de Star Truck. Nodig de vrachtwagen uit op school en je
leerlingen weten al snel alles over dode hoek, laden en lossen en de avonturen
onderweg.

TECHNOPOLIS
kleuter - lager - secundair

Technologielaan 1, 2800 Mechelen | www.technopolis.be
Technopolis brengt wetenschap en technologie dichter bij de mens door er op een
objectieve, genuanceerde manier over te informeren. Maar er is meer: ze willen ook
fascineren, en de mogelijkheid bieden om STEM skills te leren en daar zélf mee aan de
slag te gaan. Ze kiezen resoluut voor interactie: ze gaan in dialoog, vragen om mee na te
denken en sporen aan tot creatie. Want wetenschap en technologie zijn belangrijk en
relevant. Een boodschap die ze maar wat graag overbrengen. Dat doen ze niet alleen in
Technopolis zelf, maar ook via outreach en online activiteiten trachten ze een zo groot
mogelijk bereik te creëren. Daarbij profileren ze zich als inclusief science center. Eén dat
iedereen - ongeacht leeftijd, cultuur, geslacht en religie - aanspreekt, met voortdurende
aandacht voor de verbreding van de doelgroepen, voornamelijk naar jongeren en
jongvolwassenen. Ze zetten daarbij in op een totaalbeleving. Ze gaan voor een originele,
dynamische ervaring met een goed evenwicht tussen plezier en didactiek. Op een
innovatieve, toekomstgerichte manier. 61
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VOLKSSTERRENWACHT MIRA
kleuter - lager - secundair

Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen | www.mira.be
Volkssterrenwacht Mira is een echte aantrekkingspool voor al wie interesse heeft in wat
er zich in het heelal afspeelt. De sterrenwacht beschikt over een uitgebreide
tentoonstellings- en experimenteerruimte, verscheidene multimediazalen en een
uitgebreid astronomische instrumentarium van een Belgische volkssterrenwacht, met
twee vaste telescoopkoepels, een vast opgestelde zonnetelescoop en een hele
verzameling grote en kleine verplaatsbare instrumenten. Ook een weerstation ontbreekt
niet. Met de klas op bezoek komen of materiaal uitlenen, het is allemaal mogelijk bij
Mira.

WETENSCHAP IN EN UIT BRUSSEL
kleuter - lager - secundair

Brussel | www.wtnschp.be 
Leerlingen boeien voor lessen wetenschap is niet altijd gemakkelijk. Het
Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel reikt je een aantal initiatieven aan
om op een creatieve manier met wetenschappelijk lesmateriaal om te gaan.

* HOOGVLIEGERS
https://hoogvliegers.wtnschp.be
Hoogvliegers is een verzamelpagina met wetenschappelijk en technisch geïnspireerde
activiteiten voor (groepen van) kinderen. Hoogvliegers biedt STEM-workshops die
binnen of buiten schoolverband kunnen ingezet worden. Met als thema lucht- en
ruimtevaart worden er verschillende takken van de wetenschap aangeraakt en kunnen
de kinderen op een interactieve manier aan de slag met STEM. De workshops werden zo
opgesteld dat ze voor leerkrachten lager onderwijs of voor begeleiders van activiteiten
gemakkelijk inzetbaar zijn.

* VUB KINDERUNIVERSITEIT
www.wtnschp.be/project/vub-kinderuniversiteit 
In het voorjaar nodigt VUB Kinderuniversiteit Brusselse scholen uit voor een heuse
campusdag. Leerlingen uit de derde graad lager onderwijs in Brussel maken kennis met
onze universiteit en brengen de dag door als een ‘echte’ student op de campus in
Etterbeek. De dag zit tjokvol workshops, waarbij onderzoekers hun expertise op
kindermaat brengen.
In het najaar spreidt de kinderuniversiteit bovendien haar vleugels uit, en kunnen
klassen zich inschrijven voor losse workshops bij hen op school of op de universiteit.
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I C T

DE SCHAAL VAN M
lager 

www.deschaalvanm.be 
Mediawijs en Ketnet dagen kinderen uit het lager onderwijs en hun leerkrachten uit om
aan de slag te gaan met mediawijze thema's.

MAKS VZW
kleuter - lager - secundair

Anderlecht,  www.maksvzw.org | www.capitaldigital.org/nl/
Mediawijs bent u als u ICT-tools op een creatieve manier gebruikt om een film, een
geluidsfragment, een blog, een presentatie of een game te maken… Als leerlingen zelf
een mediaproduct realiseren, leren ze ook nadenken welk effect hun creatie heeft op de
kijker of speler. Op die manier bekijken ze erna andermans werk met andere ogen.
MAKS benadrukt een participatieve methodiek die een relevante inhoud combineert met
technische vaardigheden en experimenteren met uitdagend materiaal.
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S P E L E N

BOWLMASTER
lager - secundair

Auguste Van Zandestraat 45, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.bowlmaster.net 
Bowlen is een activiteit die toegankelijk is voor iedereen van 6 tot 77 jaar, valide of
minder valide. Bij Bowling Bowlmaster zijn scholen, verenigingen en sportclubs welkom,
elke dag van de week, op reservatie, op het tijdstip van uw keuze en tegen een
voorkeurstarief.

CULTUREGHEM 
kleuter - lager - secundair

Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht | www.cultureghem.be
Cultureghem heeft voor KETMET reeds verschillende PLAYBOXEN (gigantische
speelkoffers) ontworpen: meccanobox, playpodbox, pleuterbox, coderdojobox,
snoezelbox, bougebox, cookiebox, stepbox, boksbox. Deze playboxen kunnen ook
uitgeleend worden.

KOEZIO
lager - secundair

Lambermontlaan 1, 1000 Brussel | https://koezio.co/nl/bruxelles 
Koezio is een multi-activiteit indoor recreatiepark in Brussel. In het etablissement
worden verschillende meeslepende ervaringen aangeboden: Mission Agents d'Elite
(cursus geheim agenten) - Karaoke - Lucky Darts - VR Maze

SPELOTHEEK SPECULOOS
kleuter - lager - secundair 

De Geneffestraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-
bezoek/cultuur/intergenerationele-spelotheek-speculoos
De intergenerationele spelotheek "SPECULOOS" is een leuke speelruimte die zich tot
iedereen richt. Ze legt de klemtoon op relaties en ontmoetingen die tot stand komen via
het culturele instrument van het spel. Je kan er spelletjes uitlenen. Alsook is er de
mogelijkheid om met de klas langs te komen (alleen op afspraak).

VGC-UITLEENLOKET
kleuter - lager - secundair 

Technologiestraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem | www.vgc.be/subsidies-en-
dienstverlening/uitleen
De VGC verhuurt tegen een voordelig tarief: sport- en spelmateriaal, tafels en stoelen,
audioapparatuur, visuele apparatuur, podiumelementen, spreekstoel,
tentoonstellingspanelen …
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Bonneviepark - De Geneffestraat (16)
Marie-Josépark - De Rooverelaan (3)
Muzenpark - Melpomenestraat (26)
Pierronpark  - Evariste Pierronstraat (20)
Saint-Remiplein  - Opzichterstraat (145)
Scheutbos  - Toverfluitstraat (21)

OVERZICHT SPEELPLEINEN
kleuter - lager

* SINT-JANS-MOLENBEEK

* BRUSSEL
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/MAP_Speelpleinen_NL
Brussel heeft enorm veel kwaliteitsvolle sport- en speelterreinen, maar dit is tot nu toe
onvoldoende in de verf gezet. Op deze geïllustreerde kaart worden enkele van de
mooiste plaatsen waar kinderen kunnen spelen, dromen, zich uitleven en elkaar kunnen
ontmoeten weergegeven.
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I N F R A S T R U C T U U R

BROM-PARTNERS
Een aantal partners van Brede School Molenbeek stellen hun infrastructuur ter
beschikking. Hieronder vind je de adressen en websitegegevens. Voor een specifieke
vraag kun je best direct contact opnemen en informeren naar de
mogelijkheden/beschikbaarheid en de financiële en andere voorwaarden.
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BIBLIOTHEEK DE BOEKENMOLEN
Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be

BRONKS
Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
www.bronks.be

BBJJA
Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg
www.bbjja.be

CENTRUM WEST
Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.dbroej.be/nl/dbroej/contact/onze-
uitvalsbasissen

DANSCENTRUM JETTE
Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
www.danscentrumjette.be

DE VAARTKAPOEN
Manchesterstraat 13/15, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
www.vaartkapoen.be

FOYER
Werkhuizenstraat, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be

HUIS VAN CULTUREN
Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lamaison1080hethuis.be

IBO DE VERLIEFDE WOLK (3 vestigingen)
Vier Winden: Vierwindenstraat 58
Havenwijk: Vandenboogaerdestraat 93
Sluis: Nijverheidskaai 97-99
www.bredeschoolmolenbeek.be/nl/organisaties
/ibo_de_verliefde_wolk-258.html 

JEUGDDIENST MOLENBEEK
De Geneffestraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be

JES BRUSSEL
Werkhuizenstraat 3/5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.jes.be

SPELOTHEEK SPECULOOS
De Geneffestraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be

TOVERFLUIT
Toverfluitstraat 19-21, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
www.campustoverfluit.be

VGC-SPORTHAL COMENIUS
Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg
www.vgc.be/subsidies-en-
dienstverlening/sport/sportinfrastructuur

VIER WINDEN BASISSCHOOL
Merchtemsesteenweg 9, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
https://sites.google.com/vierwindenschool.be/
vier-winden-basisschool/welkom

VMJ-AJM
Vermicellifabriekstraat 10, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
www.dbroej.be/nl/dbroej/contact/onze-
uitvalsbasissen

WIJKANTENNE DE QUARTIER – WAQ
Liverpoolstraat 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be
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KARREVELDKASTEEL - Jean de la Hoeselaan 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
SIPPELBERG FEESTZAAL - Sippelberglaan 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

BEUDINZAAL - Docteur Beudinstraat 24A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
DECOCKZAAL - Vanderkinderestraat 27, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
EDMOND MACHTENS STADION - Charles Malisstraat 61, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
HENRY PEVENAGE STADION - Kasteellaan 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
LOUIS NAMÈCHE SITE -  Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
OPZICHTERZAAL (INTENDANT) -  Opzichterstraat 126, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
SIPPELBERG STADION -  Mahatma Gandhilaan 5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
SPORTHAL MOHAMED ALI (EX-HEYVAERT) - Nijverheidskaai 31, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek
TENNIS CLUB LE CHALET - Charles Malisstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
VERBIEST STADION  - De Rooverelaan/Joseph Baecklaan (22), 1080 Sint-Jans-
Molenbeek

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
Daarnaast beschikt de gemeente ook over een aantal feestzalen, sportzalen en andere
infrastructuur die gebruikt kunnen worden. Meer informatie over de gemeentelijke
infrastructuur vind je op de website van de gemeente.
www.molenbeek.irisnet.be

GEMEENTELIJKE FEESTZALEN

SPORTINFRASTRUCTUUR

SPOTS.BRUSSELS 
www.spots.brussels/nl/
De Brusselse gids van culturele zalen en podia.
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