Heerlen, 12 juli 2022

Extra impuls biedt nog meer ruimte voor sport, cultuur, gezondheid en brede
talentontwikkeling voor schoolgaande kinderen in Parkstad
De Parkstadgemeenten ontvangen, samen met een groot aantal partners in onderwijs- en
kindontwikkeling verenigd als regionale coalitie Parkstad, als één van de 45 ‘Voorlopers Rijke Schooldag’
een bedrag van € 586.000 om in het schooljaar 2022-2023 te investeren in een duurzame, structurele
opzet van de rijke schooldag. Hiermee krijgen de leerlingen (extra) mogelijkheden om zichzelf verder te
ontwikkelen én te ontdekken waar ze goed in zijn, zodat zij de beste kansen hebben op een goede
toekomst. Ook de aanvraag vanuit de Alliantie Heerlen Noord is aangewezen als één van deze
‘Voorlopers’. Hiermee ontvangt de regio Parkstad dus in totaal € 1.172.000 om te investeren in betere
kansen voor schoolgaande kinderen.
De subsidie van het ministerie van OCW is bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren en
kinderen het uitzicht te geven op een toekomst waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In
Parkstadverband wordt met de bijdrage ingezet op het bieden van meer activiteiten gericht op brede
talentontwikkeling, het uitbreiden van het programma De Gezonde Basisschool van de Toekomst en het
inrichten van een buitenschools aanbod, centraal gelegen in specifieke wijken. Dit aanbod wordt gevuld met
diverse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en brede talentontwikkeling. Dit wordt samen met
partners in en om de wijk opgezet. De (uitrol van de) Gezonde Basisschool van de Toekomst en de Verlengde
Schooldag zijn concepten die ook via de Regio Deal Parkstad Limburg worden ondersteund en deze subsidie is
hiervoor een extra steun in de rug.
Begin mei 2022 heeft het ministerie van OCW een subsidie opengesteld voor het ‘Voorloperstraject Rijke
Schooldag’. Deze subsidie wordt verdeeld over 45 landelijke Voorlopers Rijke Schooldag. Het ministerie heeft
laten weten dat de regionale coalitie Parkstad én de aanvraag van Heerlen- Noord de selectieprocedure
succesvol hebben doorlopen en officieel zijn aangemerkt als landelijke voorloper Rijke Schooldag. In het
eerste subsidiejaar ontvangen beide coalities elk een bedrag ter hoogte van €586.000,- En dat is vooral goed
nieuws voor de schoolgaande kinderen in de regio.

“Dat we aangemerkt zijn als voorloper Rijke Schooldag, bevestigt dat we goed op weg zijn met ons
extra aanbod aan sport, cultuur en brede talentontwikkeling aan onze leerlingen. Met deze subsidie
kunnen we nog meer kinderen hun talenten laten ontdekken en verder kennis laten maken met
sport, cultuur en hun omgeving. Zo vergroten we hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt
zodat ze later een beroep kunnen kiezen dat echt bij hen past.“
Wethouder Alex Schiffelers (Landgraaf) namens de betrokken wethouders onderwijs in Parkstad

De lokale coalitie Parkstad en de coalitie Heerlen- Noord gaan in de komende weken aan de slag met het
verder uitwerken van het activiteitenplan. Samen met partners op het gebied van onderwijs, sport, cultuur,
welzijn, etc. Op basis van het activiteitenplan en de vorderingen wordt in een later stadium de hoogte van de
te ontvangen subsidie voor de komende jaren bepaald.
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