
TH
EA

TE
RT

EX
TI

EL
 /

 T
O

N
EE

LI
N

RI
C

H
TI

N
G

 /
 B

A
LL

ET
VL

O
ER

EN
 /

 S
C

H
O

O
LI

N
RI

C
H

TI
N

G

VOOR SCHOLEN

Dé professionals op het gebied 
van schooltoneelinrichting!



Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting. Opgericht in 

1976 en tot op de dag van vandaag een begrip op het gebied van 

theater-, toneel- en schoolinrichting, akoestiek en advies. Bekend 

bij praktisch alle grote en kleinere theaters, maar ook geen onbeken-

de in de wereld van balletscholen en dansstudio’s, schooltoneelinrichting, 

musea, culturele centra, poppodia en film- en televisiestudio’s. Kortom, geen theater of 

evenementenhal te groot, geen dorpshuis of school te klein. 

We zijn een ambachtelijk bedrijf en werken uitsluitend met personeel dat we zelf hebben 

opgeleid. Betrokken en bevlogen mensen die hun vakmanschap ten uitvoer brengen in 

zowel de werkplaatsen, het confectieatelier als op locatie, tijdens installatie. 

We hebben door de jaren heen diverse producten ontwikkeld, denk aan eigen kwalitei-

ten velours, een balletvloer en podiumelementen. Het meest baanbrekende product van 

de afgelopen tijd is misschien wel onze excellente akoestische stof, Texacoustic®, op de 

markt sinds 2017. 

Niet alleen onze producten en werkwijzen nemen wij serieus. Uw tevredenheid, ook jaren 

na de montage, staat voor ons centraal. Wij leveren standaard garanties op onze produc-

ten en bieden servicediensten waarover u meer leest in deze brochure.

Wij komen graag bij u langs om samen de ruimte op de 

best mogelijke manier in te richten, in een perfecte sa-

menhang van veiligheid, werkbaarheid en esthetiek. 

Een advies op maat? Wij bespreken graag met u de  

mogelijkheden! 



VOOR SCHOLEN  

Wij zijn een breed georiënteerd bedrijf dat in alle facetten van de culturele sector werkzaam 

is. Wij focussen ons dus niet slechts op grote theaters en schouwburgen, maar juist ook 

op scholen in zowel basis-, voorgezet- of beroepsonderwijs. Hier aandacht voor hebben is 

belangrijk: de jeugd heeft de toekomst!

Toneel krijgt een steeds prominentere functie binnen het onderwijs. Er zijn steeds meer 

specifieke dramalokalen en aula’s worden steeds professioneler ingericht. Een grid, rails, 

theaterdoeken, podiumelementen en balletvloeren zijn eerder regel dan uitzondering. Wij 

leveren o.a. toneelgordijnen, donkere theaterdoeken of juist lichte projectieschermen, 

podiumdelen – alles wat een school nodig heeft voor een goede toneelvoorziening. 

Natuurlijk leveren wij ook complete toneel- en studio-inrichtingen voor de vakopleidingen 

en dansscholen.

Los van het feit dat we specifieke theaterruimtes inrichten zijn ook de 

meer alledaagse klas- en gymlokalen tegenwoordig ruimschoots 

voorzien met onze materialen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

verduisterende gordijnen om de natuurlijke lichtinval op 

het moderne digibord tegen te gaan. Ook zijn akoestische 

oplossingen in de vorm van gordijnen of verrijdbare schermen 

veel geleverde producten in de scholenbranche. Wij denken 

graag met u mee en leveren kwaliteit en maatwerk voor elke 

situatie. We starten altijd met een passend advies van één 

van onze ervaringsdeskundige, indien gewenst op locatie.





WAAROM SCHOOLTONEEL EN TONEELINRICHTING?

Iedere school wil theater!

De uitvoering van een theaterstuk is voor een school niet alleen een prachtige kans om 

zich naar buiten te profileren, het gaat er vooral om dat leerlingen hun talenten kunnen 

ontdekken, uitbouwen en tonen. Iedereen werkt samen, waarbij er binnen de school een 

hechte groep ontstaat dwars door de leerlagen van de school heen. 

Veel basisscholen en middelbare scholen kiezen voor een flexibele en multi-inzetbare 

oplossing in de vorm van theatergordijnen, die de ruimtes kunnen aankleden, afdekken, 

als omlijsting kunnen gebruiken maar ook akoestisch de ruimte verbeteren. Uiteraard 

voldoen al onze producten aan de gestelde eisen, zoals bijvoorbeeld de vlamwerendheid 

van materialen. 

Veel opleidingen kiezen voor onze producten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de AHK in 

Amsterdam, de HKU in Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg, Universiteit 

Twente, Katholieke Universiteit Brabant, Universiteitstheater Groningen, Universiteit 

Antwerpen en nog vele, vele anderen. 

Deze opleidingen hebben wij mogen voorzien van o.a.: theaterdoeken, grids, rails,  

podiumelementen, takels, projectiedoeken, electrische filmschermen, verduistering etc.



Naast de genoemde dans- en theateropleidingen hebben wij de volgende scholen  mogen 

voorzien van onder meer bedoeking, grid, rails, podiumelementen, takels, decorvakken, 

horizondoeken, projectiedoeken, elektrische filmschermen, takels, verduistering, etc. Een 

greep uit ons klantenbestand:

ROC’s

•  ROC de Friese Poort, Emmeloord 

•  ROC de Friese Poort, Sneek 

•  ROC de Friese Poort, Drachten 

•  ROC Twente, Hengelo 

•  ROC Horizoncollege, Heerhugowaard 

•  ROC Friese Poort, Leeuwarden 

•  ROC A12, Ede

•  ROC, Tilburg 

•  ROC, Leiden 

SCHOLEN

•  Codarts Hogeschool van de Kunsten, Rotterdam

•  Zadkine, Rotterdam 

•  Davinci College, Leiden 

•  Alkwin College, Uithoorn 

•  Bonhoeffer College, Enschede 

•  Cals College, Nieuwegein 

•  Coenecoop College, Waddinxveen / Boskoop 

•  Deltion College, Zwolle 

•  Emiliusschool, Son 

•  Friesland College, Leeuwarden 

•  Groenewoud College, Nijmegen 



•  Japanse School, Amsterdam 

•  Ligthartschool, Tilburg 

•  Van Maerlantlyceum, Eindhoven 

•  Beekdal Lyceum, Arnhem 

•  Geert Grote School, Amsterdam

•  Basisschool de Springschans, Heiloo

•  MBO Landstede,  Zwolle

•  Nijmeegse Scholengemeenschap, Nijmegen 

•  Reviuslyceum, Doorn 

•  Zandvliet College, Leidschendam 

•  Prof. M.R. A. Anemaschool, Den Haag

•  Basisschool de Wingerd, Nieuwerkerk aan 

den IJssel

•  Gymnasium Novum College, Voorburg 

•  Artez Hogeschool v.d. Kunsten, Arnhem 

•  Teylingen College, Voorhout 

•  Baarnsch Lyceum, Baarn

•  Het Valuas College, Venlo 

•  IVKO School, Amsterdam 

•  Scholengemeenschap Lelystad 

•  Candea College, Duiven 

•  Campusianum Gymnasium, Gorinchem 

•  British School in the Netherlands,  

Voorschoten 

•  American School, Wassenaar 

•  Ashram College, Alphen a/d Rijn 

•  Shri Vishnu Hindu basisschool, Den-Haag

•  Fioretti College, Lisse

•  Basisschool Onze Wereld, Den Haag

•  Kunstschool, Genk

•  Jan van Nassauschool, Den Haag

•  Basisschool de Ridderslag, Gouda

•  Maerlant Lyceum, Den-Haag

•  Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland

•  Pontes Lyceum, Goes

•  Visser ’t Hooft Lyceum, Leiden





WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

•  Een professioneel ingerichte toneelfaciliteit in uw aula of ander lokaal voor 

presentaties met o.a. projectiemogelijkheden.

• Uw gymzaal in een oogwenk omgetoverd tot een multifunctionele ruimte.

•  Al onze materialen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en normen, 

voorzien van de desbetreffende certificaten.

•  Wij leveren diverse soorten vlamvrijpreparaat, om o.a. de kerstboom in 

school te impregneren.

• Akoestische verrijdbare scheidingswanden om de ruimte anders in te delen.

•  Een volwaardig podium creëren d.m.v. losse podiumelementen met bijgele-

verde transport- en opslagkarren.

• Oplossingen voor zonlicht tijdens gebruik van het digibord.

•  Professionele uitstraling van uw school. Met als resultaat: betere uitstraling 

naar potentiële nieuwe leerlingen en betere verhuurmogelijkheden aan 

verenigingen, bedrijven etc. 



STAPPEN EXTRA

• Advies op maat

• Optimale persoonlijke service

• Al meer dan 40 jaar vakmanschap en ervaring

• Voldoet aan alle kwaliteitsnormen en -eisen

• VCA gecertificeerd

• Een milieuvriendelijk bedrijf
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Ron de Groot 
Theatertextiel B.V.

Bezoekadres
Henegouwerweg 26C
2741 KS Waddinxveen
The Netherlands

Postadres
Postbus 172
2740 AD Waddinxveen
The Netherlands

+31 (0) 182 616310 
info@theatertextiel.com
www.theatertextiel.com

Volg ons op:


