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Profiel museum 

1. Geschiedenis van de boekdrukkunst 
 Kernobjecten voor onderwijs 

2. Woonhuis en werkplaats van een drukkersfamilie met 300 
jaar geschiedenis 
 Je kan hier de geschiedenis ontmoeten 
 Sfeer verhoogt inlevingsvermogen 

 



Geschiedenis van boekdrukkunst 



Wenceslas bijbel 1405 



Gutenbergbible – ca. 1450 



Biblia Regia 1568-1573 



Woonhuis & werkplaats 



Woonhuis & werkplaats 



Profiel museum 

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet 
Directeur 

Administratie 
Secretariaat Bestellingen Personeel Patrimonium 

Collectie 
Plantijns archief Oude drukken Prentenkabinet Typografische 

collectie 
Historisch huis 

Leeszaal, 
moderne 
bibliotheek & 
reproductie 

Depot/Magazijn Digitalisering & 
foto 

Bruiklenen  Behoud & beheer 

Publiekswerking & Communicatie 
Publiekswerker 

Odette Peterink (A – 80% - vzw) 
(A – 80%) 

Administratie boekingen/verzendingen 
(D – 30%) 

Balie 
Christina Van Damme (C – 100% - T/T) – winkel 

Gert van Gelder (C – 100%) – balie 
Gustaf Saerens (C – 100% - T/T) – balie & winkel 

Veiligheidsploeg 
Ploegbaas 
Bewaking: 



Profiel museum 

Publiekswerkers: 
- Vera Nys (4/5 – stad) – vera.nys@stad.antwerpen.be 
- Odette Peterink (4/5 – vzw) – odette.peterink@stad.antwerpen.be 
- Ondersteunend:  

- Jan Haveneers (opvolging boekingen) – 30% 
- Meertalige baliebediendes – 3 VTE 
 



Profiel museum 

Gidsen 
- Extern geboekt 
- Stadsgidsen: rondleidingen 
- Museumgidsen: interactieve rondleidingen & ateliers 

- Leerkrachten (BO, DKO, …) 
- Professionele gidsen  
- Professionals (drukkers, boekbinder) 
 

 



Scholen/museum 



Scholen/museum 

Aanbod:  
- Werkblaadjes 
- Interactieve rondleidingen 

- museJA! (doe en denkspel voor 6-12) 
- Druk bezig in de 17e eeuw  

- Ateliers/Workshops 
- Gieten, zetten en drukken 

- Etsen 
- Boekbinden 

- Drukdemonstraties 
- Op maat 

 



Scholen/museum 

Wat doen we meer: 
- Lessen in het museum 

- SO: latijn – grieks 
- UA Boekgeschiedenis – Restauratie Papier – Typografische opleidingen 

- Concrete projecten in de klas 
- BO 
- Buso 
- SO 
- Typo 

 
 

 



Monitoring 



Monitoring 

- Testen pakketten (inhoudelijk) 
- Evaluatie trajecten (inhoudelijk) 
- Bezoekcijfers:  

- Intern: minimaal maandelijks 
- Directieniveau: per kwartaal 

- Boekingen: 
- Dagelijks 

- Strategische cyclus stad: 
- Bezoekcijfers 
- Reacties gastenboeken 
- Activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen 
 

 



Monitoring 

Scholen                           

MPM januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december totaal 

2010 744 1333 2736 2163 1889 601 0 0 179 2034 859 345 12883 

2011 702 1514 2325 1542 2698 330 0 0 719 1518 974 673 12995 

2012 871 1062 3098 1681 1698 699 0 0 577 9686 

 
 
 

Activiteiten en bezoeken                       

MPM januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december totaal 

2010 63 89 140 141 95 70 17 23 46 83 83 53 903 

2011 62 121 160 93 149 40 40 22 76 92 74 49 978 

2012 73 108 166 105 125 70 27 31 59 63 827 



Monitoring 



Randvoorwaarden 



Randvoorwaarden 

- Stedelijke omgeving: 
- 16 musea in Antwerpen 
- Veel scholen – dichtbij 

- Stadsbestuur 
- Strategische cyclus: 

- Het organiseren van activiteiten en erfgoedevenementen met het oog op inclusiviteit, 
toegankelijkheid en levenslang leren  

- Het maatschappelijk toetsen en gezamenlijk met de doelgroep ontwikkelen van het aanbod, 
de omkadering en evenementen 

- Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, 
communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad 

  



Randvoorwaarden 

CS15:  
- Getrokken vanuit Actieve stad – Algemeen Onderwijs Beleid 
- Coördinator: Jan Staes 
- Stuurgroep: OBib, DKO, Cultuurbeleidscoördinatie, Musea, CC  

 



Projecten 2010-2012 

  Kleuters 



Projecten 2010-2012 



Projecten 2010-2012 

Cultuurvrienden 

http://www.youtube.com/watch?v=kcl42yHKEDc


Projecten 2010-2012 

Luisterogen 
- Ism KOCA vzw 
- Subsidies BAOBAB 



Resultaten: cultuurvrienden 

- Museum 
- Nieuwe houding tegenover nieuwe bezoekers 
- Opstap naar nieuwe projecten 

- Cultuurvrienden 
- Nieuwe fase van 2 jaar 
- Moeilijkere groep vanuit Katarinahof 

- Leerlingen 1ste fase: 
- “Tijdens het project heb ik me voorgenomen om nóg hulp aan te bieden aan een organisatie die zich bezig houdt 

met gehandicapten, omdat ik nu beter met hen kan omgaan. Zo ben ik begonnen met mijn opleiding bij 
AKABE.”    Dieter-Jozef 

- “De kennismaking met de hartelijkheid van mindervaliden smaakt naar meer. Ik heb ondertussen informatie 
ingewonnen omtrent AKABEE en lanceerde een werkgroep “bijzondere vrienden” op het speelplein, met als doel in 
de toekomst eveneens opvang te kunnen bieden voor jongeren met een lichte mentale of fysieke handicap”    Juno 

- “Na mijn ervaring met de leerlingen van het Katrinahof sluit ik niet uit om mij nog eens te engageren voor 
vrijwilligerswerk met mentaal minderbedeelden. Dankzij het project besef ik dat ook mensen die het niet zo 
gemakkelijk hebben en mentaal net iets minder sterk zijn deel uitmaken van onze maatschappij en er ook echt bij 
horen”  Alicia 

 



Resultaten: luisterogen 

- OKAN neemt op 
- Huis van het Nederlands: werkgroep Taalpromotie naar de 

NT2-scholen 
- kunstJOB vzw 

 



Toekomst 

= Werken rond laaggeletterdheid als strategische keuze 
- Ontwikkelen van een project 
- Verder uitbouwen samenwerkingsmodellen 

- OKAN 
- BuSO 
- NT2 
- CVO 

- Verder uitbouwen aanbod 
- In overleg met scholen en doelgroep 
- Aansluitend bij (internationale) voorbeelden 



Einde 

 
 

Dank u voor uw aandacht 
www.museumplantinmoretus.be 
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