
Ontdek jOuw 
talent en 
werk aan je 
tOekOmst!
programma 



Om mensen in de schilderswijk zO 

gOed mOgelijk te Ondersteunen 

bij het Ontwikkelen van hun 

talenten is de campus teniers

plantsOen Opgericht. hier kun je 

werken aan je tOekOmst dOOr te 

leren en te ervaren. 

in de campus werken verschill 

ende Organisaties samen aan 

het prOgramma, O.a. zebra 

welzijn, ‘t palet, jOhan de witt 

schOlengrOep lOcatie hOOftskade, 

culturalis theater, haag wOnen 

en de gemeente den haag.



welkOm 
Op de campus 
teniersplantsOen! 
Op de Campus Teniersplantsoen kun je allerlei activiteiten doen en 

ook nog in je eigen buurt. Het maakt niet uit of je jong bent of oud, 

want je bent nooit te oud om te leren! Er is van alles te doen en er zit 

dus vast iets tussen wat jij leuk vindt. Zo kan je er Nederlands leren, 

computerlessen volgen maar ook dansen of voetballen. 

In dit boekje kun je opzoeken wat je kunt doen op de campus. Bij 

ieder programma staat in de kleurbalkjes voor wie het bedoeld is: voor 

kinderen, jongeren of voor volwassenen, of voor iedereen. Ook kun je 

er vinden hoe je meer informatie kan vinden.

De mogelijkheden op de campus zijn per thema bij elkaar gezet. 

Zoek jouw activiteit op de: 

schOOlcampus 

spOrtcampus

cultuurcampus

werkcampus

leefstijlcampus

Zoek je iets, maar staat het er niet bij of heb je een goed idee? 

Laat het weten: info@campusteniersplanstoen.nl. 

Kijk voor het laatste nieuws en meer informatie op: 

www.campusteniersplantsoen.nl. 

Veel plezier op de Campus! 
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Op de Schoolcampus kunnen kinderen, jongeren en volwassen 

terecht. Hier is vooral veel aandacht voor de Nederlandse taal, 

voor iedereen die het graag (beter) wil leren. Goed Nederlands 

spreken geeft je veel vrijheid. Bijvoorbeeld bij gesprekken op 

school, met vrienden, om de weg te vragen op straat of als je naar 

de dokter moet. Maar je kunt op de Schoolcampus ook Engels 

leren spreken en lezen, computerles of rekenles volgen en er is 

ruimte voor ontspanning. 

De Schoolcampus heeft de volgende programma’s:

zaterdagschOOl (12+) 
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor volwassenen

Iedere zaterdag tussen 9.30 en 13.00 uur kun je naar de Zaterdagschool 

op de Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade. Je kunt dan, 

naast bijvoorbeeld computerles ook lessen volgen in de Nederlandse 

taal, Engels, of wiskunde. Ook kun je van alles doen op het gebied van 

muziek, dans en sport. Voor volwassenen zijn er diverse cursussen 

Nederlands, Engels en ICT. Sinds kort worden er ook gezondheidslessen 

gegeven op de Zaterdagschool. Ook kinderen van groep 7 en 8 kunnen 

op de Zaterdagschool 12+ terecht.

Meer informatie? Neem contact op met Johan de Witt Scholengroep, 

locatie Hooftskade via zaterdagschool12+@campusteniersplantsoen.nl. 

Je kan natuurlijk ook langskomen. 

DE

SCHOOL
CAMPUS
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zaterdagschOOl (12)
Voor kinderen van groep 6-7-8

Voor volwassenen

Op zaterdagochtend zijn er lessen voor leerlingen van groep 6, 

7 en 8 van de basisschool. Op basisschool ’t Palet kun je lessen 

rekenen of taal krijgen. Ook is er ruimte voor sport en spel. Ouders 

zijn ook van harte welkom op de Zaterdagschool voor Nederlandse 

les en computerles. 

Meer informatie? Neem contact op met basisschool ’t Palet via 

zaterdagschool12-@campusteniersplantsoen.nl. Je kan natuurlijk 

ook langskomen.

zOmerschOOl (12+)
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor volwassenen

In de zomervakantie is iedereen welkom op de Zomerschool. Op de 

Zomerschool kom je om iets te leren, zodat je goed bent voorbereid 

op het nieuwe schooljaar. 

Ben je ouder dan 12 jaar of volwassene? Dan kun je naar de 

Zomerschool via Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade. 

Neem contact op via zomerschool12+@campusteniersplantsoen.nl of 

kom een keertje langs. 

zOmerschOOl (12)
Voor kinderen tot 12 jaar

Voor volwassenen

In de zomervakantie is iedereen welkom op de Zomerschool. 

Op de Zomerschool kom je om iets te leren, zodat je goed bent 

voorbereid op het nieuwe schooljaar. 

Voor kinderen jonger dan 12 (en hun ouders) vindt de Zomerschool 

plaats op basisschool ’t Palet. 

Je kunt contact opnemen met ’t Palet via zomerschool12-@campuste-

niersplantsoen.nl of kom een keertje langs.





s
p

O
r

tca
m

p
u

s
 

cu
ltu

u
r

ca
m

p
u

s
 

w
er

k
ca

m
p

u
s
 

leefs
tijlca

m
p

u
s
 



taal in de buurt 
Voor volwassenen

Via Taal in de Buurt kun je op heel veel verschillende plekken in de wijk 

Nederlands leren of verbeteren. Bijvoorbeeld bij het MOC Heilige Hart, de 

Buurtkamer of het Stagehuis. Er is dus altijd wel een plek dichtbij huis waar 

je les kunt volgen en je kunt kiezen wanneer het jou het beste uitkomt: de 

hele week door wordt er les gegeven. Je kunt zo aansluiten bij een les op je 

eigen niveau. 

Meer informatie? Neem contact op met Johan de Witt Scholengroep, locatie 

Hooftskade via taalindebuurt@campusteniersplantsoen.nl.

huiswerkbegeleiding 
Voor kinderen tot 12 jaar

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Soms is het thuis te druk voor kinderen en jongeren om zich te kunnen 

concentreren op het huiswerk. Of misschien is extra hulp bij het maken van 

huiswerk prettig. Dan kunnen jongeren en kinderen gebruik maken van de 

huiswerkbegeleiding die vanuit school wordt geregeld. 

Meer informatie? Vraag aan de juf/meester of docent om meer informatie.

vOOrschOOl 
Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar

Bij een voorschool werken de peuterspeelzaal en de basisschool nauw 

samen. Kinderen vanaf 2 ½ jaar gaan twee ochtenden en middagen naar de 

voorschool en leren spelenderwijs omgaan met elkaar en de Nederlandse 

taal. Het is dus ontzettend goed als je kind ter voorbereiding op de 

basisschool naar de voorschool gaat. Voorscholen binnen het campus gebied 

zijn: ’t Peuterpalet I & II, de Houtwurm en Doedijntje. 

Meer informatie? Neem contact op met Zebra Welzijn via  

voorschool@campusteniersplantsoen.nl. 





Er is voor iedereen en voor alle leeftijden wel iets te doen op 

sportgebied op de campus. Door te sporten voel je je lekker fit en zit je 

lekker in je vel. Met sporten werk je samen in een team en leer je op een 

goede manier met elkaar om te gaan. Of misschien gaat jouw voorkeur 

uit naar een individuele sport, om jezelf steeds te verbeteren of juist 

om gewoon even te ontspannen door niet met je hoofd bezig te zijn. Er 

zijn verschillende sportactiviteiten, soms buiten en soms binnen zodat 

iedereen iets kan doen wat hij of zij leuk vindt. 

Hieronder vind je informatie over verschillende sporten. Op het 

insteekrooster staan nog meer sporten én staan de locaties en tijden.

vOetbal
Voor kinderen tot 12 jaar

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

In het gebied rondom de sportcampus Teniersplantsoen wordt er sinds 

de komst van het Johan Cruyff Court volop gevoetbald. Het programma 

van het Johan Cruyff Court biedt (recreatief) voetbal aan voor elke 

leeftijdsgroep. Naast voetbal worden er ook andere sporten op het Johan 

Cruyff Court georganiseerd.

DE
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bOksen
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

De bokscursus is een van de grote hits van de sportcampus. Onder leiding 

van Yama Ahmadi wordt er fanatiek gebokst door zowel jongens als 

meisjes. Ook conditietraining hoort erbij, met het voor boksen beroemde 

touwtjespringen.

basketbal, vOlleybal en zwemmen
Voor kinderen tot 12 jaar 

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor volwassenen

In Sporthal De Houtzagerij kan je (leren) basketballen. Iedereen is welkom: 

oud, jong, onervaren of juist heel ervaren. Ook is er met drie volleybalvelden 

de mogelijkheid om te volleyballen in teamverband. Daarnaast is er een 

zwembad aanwezig en kun je zwemles volgen of lekker vrij zwemmen.

andere spOrten
Voor kinderen tot 12 jaar 

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor volwassenen

Op de sportcampus kun je ook sporten beoefenen zoals badminton, fitness 

of zelfverdediging. 

Kijk op het insteekrooster voor plaats en tijden. 

Meer informatie? Neem contact op met Sportcampus via  

sportcampus@campusteniersplantsoen.nl. Je kan natuurlijk ook 

langskomen op een van de sportlocaties.







Podiumkunst is een manier om je emoties te uiten en tegelijkertijd je talent 

te laten zien. In de Hobbemastraat staat een prachtig theater: het Culturalis 

Theater. Culturalis helpt en ondersteunt Haagse amateurpodiumkunstenaars bij 

de ontwikkeling van hun talent. Zodat zij mooie voorstellingen kunnen maken 

en uiteindelijk zelf hun weg weten te vinden bij het verder ontwikkelen van 

hun talent. Culturalis wil ook zoveel mogelijk mensen enthousiast maken en 

uitnodigen om aan de amateurpodiumkunsten mee te doen. 

Het is vooral de bedoeling dat jij dadelijk degene bent die laat zien wat je in 

huis hebt! Mocht je al in een gezelschap zitten en zoek je een plek om jouw 

podiumkunsten te vertonen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om dit 

te doen bij het Culturalis Theater. 

dOe je dinsdag 
Voor jongeren van 15 tot 25 jaar

Het Culturalis Theater is op dinsdagavond ‘the place to be’ voor jong Den Haag. Er 

zijn allerlei activiteiten waarbij je wordt ondersteund, zoals zang, beats maken, rap 

dans, theater, video, radio en meer. Heb je zelf een briljant idee? Laat het weten! 

Wie weet kun je er meteen mee aan de slag tijdens Doe je Dinsdag! Wat voor creatie 

dan ook, jij krijgt de mogelijkheid om het te delen en te laten zien aan anderen! Je 

werkt naar een eindpresentatie toe, die uiteindelijk ook op het podium komt tijdens 

SHOWTIME! Elke dinsdagavond om 19.00 uur. Kosten: €1,-. 

DE

CULTUUR
CAMPUS
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wednesday danceday 
Voor jongeren vanaf 15 jaar

Voor volwassenen

Iedere woensdagavond staat het Culturalis Theater in het teken van dansen. Er 

is de mogelijkheid om mee te doen met een choreotraject, maar je kan ook met 

je eigen danscrew gebruik maken van de DansWerkPlaatsen. Er is ruimte voor 

werelddans en urbandance. Je bent aan het werk om de ingestudeerde dansen 

uiteindelijk op te voeren in de gezamenlijke dansvoorstelling tijdens SHOWTIME! 

Elke woensdagavond vanaf 18.00 uur. Kosten: ]3,- per workshop, of€3,50 voor een 

avond choreotraject. 

culturalis On tOur 
Voor kinderen tot 12 jaar

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor volwassenen

Culturalis komt naar je toe. Misschien komt ze wel jouw kant op om je kennis te laten 

maken met het theater en is er bij jou in de buurt een bijeenkomst over Culturalis. 

Maar misschien ken je al mensen die samen met jou een voorstelling willen maken 

en hebben jullie al een goed idee, maar nog geen juiste plek gevonden om dit 

uit te voeren? Dan regelt Culturalis een docent en maken jullie samen een mooie 

voorstelling. Het mag gaan om welke kunst dan ook: of het nu breakdancen, rap, 

muziek maken of toneelspel is, iedereen is welkom op het podium.

Meer informatie? Neem contact op met het Theater Culturalis via 

cultuurcampus@campusteniersplantsoen.nl of kom een keertje langs. 





kunst is een manier Om 
je emOties te uiten en 
tegelijkertijd je talent 
te laten zien. 



Een baan geeft een inkomen en laat je meedoen in de maatschappij. Je kunt andere 

mensen leren kennen op het werk en je leert nieuwe dingen. Maar een baan vinden is 

niet altijd vanzelfsprekend. Soms kun je wel wat hulp gebruiken. Op de Werkcampus 

worden daarom de volgende activiteiten aangeboden:

aan de bak
Voor jongeren van 18 tot 23 jaar

Ben je van school af, lukt het niet om werk te vinden, of heb je de middelbare school niet 

af kunnen ronden? Dan kan dit project jou helpen. Je krijgt een talententest en er wordt 

gekeken naar jouw sterke kanten. Dit kan je helpen bij het zoeken naar een baan die bij jou 

past. Maar ook kunnen we samen met jou op zoek gaan naar een werkervaringplek. Je krijgt 

een tijdje goede begeleiding waarin je vaardigheden ontwikkelt om Aan de Bak te komen. 

Meer informatie? Neem contact op met Zebra Welzijn via 

aandebak@campusteniersplantsoen.nl. 

techniekschOOl
Voor volwassenen

Op de Zaterdagschool kunnen volwassen die op technisch gebied iets willen leren goed 

terecht! Er is een cursus ‘Klussen’ waarbij je leert behangen, schilderen, laminaat leggen of 

elektra aansluiten. Bij de cursus ‘Pech onderweg’ leer je bijvoorbeeld een band verwisselen, 
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lampen verwisselen, schade repareren en nog veel meer. De lessen worden verzorgd 

door ervaren vakkrachten met veel praktijkervaring. De cursus duurt 9 weken (alleen op 

zaterdag). 

Meer informatie? Neem contact op met Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade 

via techniekschool@campusteniersplantsoen.nl.

mOdevakschOOl 
Voor volwassenen

De Modevakschool is onderdeel van de Zaterdagschool. Hier leer je het ambacht van 

kleermaker. Naaien, verzetten, ontwerpen; noem maar op.

Meer informatie? Neem contact op met Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade 

via modevakschool@campusteniersplantsoen.nl.

Ondernemershuis
Voor volwassenen

Het Ondernemershuis is hét loket voor ondernemers in Den Haag. Hier kun je als 

(startende) ondernemer uit Den Haag met een kleine of grote zaak langskomen met al je 

vragen over ondernemen. 

Meer informatie? Kom langs bij het Ondernemershuis op de Vaillantlaan 154.

werkplein sOrghvliet
Voor jongeren tot 27 jaar

Voor volwassenen

Een werkplein is een plek waar je je kunt inschrijven als werkzoekende. Het werkplein 

helpt je bij het aanvragen van een uitkering, bij het zoeken naar een baan of naar een 

passend leeraanbod. Er is een speciaal Jongerenloket voor jongeren onder de 27 jaar.

Meer informatie? Kom langs bij Werkplein Sorghvliet op de Laan van Meerdervoort 55.



Op de Leefstijlcampus leer je wat je kunt doen om gezond te leven of kom je meer te weten 

over de natuur. Speciaal voor kinderen en jongeren is het nu eens niet in de vorm van een 

saaie les, nee, je kunt naar een echte boerderij in de wijk! Ook kun je samen spelen met 

andere kinderen uit de buurt. Ook volwassenen zijn welkom op de Leefstijlcampus. 

stadsbOerderij schildershOeve
Voor kinderen tot 12 jaar

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor volwassenen

Op de Schildershoeve wonen allerlei dieren. Een varken, konijnen en zelfs een koe. De boerderij is 

van dinsdag tot en met zondag geopend. De mensen die op de boerderij werken vinden het leuk 

als kinderen willen helpen met het verzorgen van de dieren of met klusjes op de boerderij. Vaak 

worden er activiteiten georganiseerd en soms is er een kleine tentoonstelling. De boerderij is ook 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Meer informatie? Kom langs bij de Schildershoeve op het Teniersplantsoen 83.

haags hOpje
Voor kinderen tot 12 jaar

Het Haags Hopje is een bekende plek op het Teniersplantsoen. Kinderen kunnen er komen spelen 

en van alles lenen, zoals een bal, skates of een bordspel. Als het mooi weer is en er is een groep 

kinderen aanwezig dan gaat de juf of de meester van het Haagse Hopje een leuke sportactiviteit of 

een spel doen met de kinderen.

Meer informatie? Kom langs op het Teniersplantsoen.

DE
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dOe je dinsdag wednesday danceday badmintOn basketbal 

vOetbal vOetbalschOOl fitness bOksen klimmen vOlleybal 

dance zelfverdediging turnen zwemmen spOrten taekwOndO
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wat verwachten we van jOu?  

Als je je aanmeldt voor een activiteit, dan wordt er wel van je verwacht dat je iedere keer komt. Natuurlijk 

kan het gebeuren dat je een keertje niet kunt komen, maar dan moet je je vooraf even afmelden. 

Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade 

Hooftskade 127/129 

2526 KB Den Haag

www.jwc.nl

Basisschool ’t Palet

Vaillantlaan 230

2526 HR Den Haag 

www.paletnet.nl

Culturalis

Hobbemastraat 120

2526 JS Den Haag 

www.culturalistheater.nl 

Zebra Welzijn

Kettingstraat 2 B

2511 AN Den Haag

www.zebrawelzijn.nl

Haag Wonen

Waldorpstraat 120 

2521 CD Den Haag

www.haagwonen.nl 

Gemeente Den Haag 

Spui 70

2511 BT Den Haag

www.denhaag.nl 

gegevens deelnemende partijen

Wil je meer informatie over de Schilderswijk en wat er allemaal te doen is, kijk dan op: www.schilderswijk.nl 

cOntact 

Kijk op: www.campusteniersplantsoen.nl voor meer informatie. Wil je contact opnemen met de Campus Teniersplantsoen? 

Dat kan via info@campusteniersplantsoen, of kom eens langs bij een van de instellingen.  

Zoek je een ruimte om zelf een activiteit te doen? Stuur een e-mail naar info@campusteniersplantsoen.nl 

 

Fotografie: Maarten Hamel


