
Overzicht resultaten 2020 ‘Subsidieregeling Experimenteerruimte 2020, 2021, 2022’

1

Initiatiefnemer Omschrijving initiatief Besluit
De aanvraag komt in aanmerking voor subsidie, omdat tijdens 
het eindgala specifiek aandacht wordt besteed aan vrijwillige 
inzet. Een leerling en een docent die zich buitengewoon 
hebben ingezet worden uitgeroepen tot leerling en docent van 
het jaar. Met het uitreiken van een “Oscar” worden ze in het 
zonnetje gezet. Door dit specifiek onderdeel van het eindgala 
worden de aanwezige leerlingen zich bewust gemaakt van het 
belang van vrijwillige inzet.

Leerlingenraden 
LVO Weert

Eindgala scholieren LVO Weert

Er wordt subsidie aangevraagd voor het organiseren van het 
eindgala in relatie tot het uitreiken van ‘awards’. 

€ 1.130,- euro toegekend 

De aanvraag komt in aanmerking voor subsidie vanwege het 
doel van het project. Leerlingen van KOERS (locatie Het 
College) en de Philips van Horne maken gezamenlijk een 
kunstwerk ten behoeve van de nieuwbouw van het 
“kunstatelier” van de Philips van Horne en de Koersvleugel op 
Het College. Het thema is daarbij ’respect’. Ook is er 
samenwerking met de Annex en een kunstenaar.

Philips van 
Horne, LVO

Project ‘Zelf letteren met respect’ 

Leerlingen werken gezamenlijk  aan een kunstwerk, met als 
thema ‘Respect’. 

€ 1.418,- euro toegekend

De aanvraag komt in aanmerking omdat het initiatief bijdraagt 
aan het ontwikkelen en realiseren van nieuwe 
onderwijsvormen in Weert.

Stichting 
Kindcentrum 
Kansrijk

Nieuwe onderwijsvorm primair onderwijs

Een nieuwe en onderscheidende onderwijsvorm toevoegen aan 
het bestaande onderwijsaanbod in Weert. Ze willen graag een 
nieuw onderwijsconcept ontwikkelen voorde bewoners van de 
gemeente Weert, zodat er meer keuzemogelijkheden komen 
die inspelen op nieuwe behoeften en wensen van jonge 
gezinnen. De school is 52 weken per jaar geopend en is gericht 
op diversiteit en keuzemogelijkheid. 

€ 6.500,- is toegekend voor de inhuur, advieskosten en 
financiële onderbouwing van het haalbaarheidsonderzoek.

Een ouder in de 
gemeente Weert

Creatieve ideeën voor kinderen

In deze tijd van corona, waarin de scholen gesloten zijn, 
krijgen kinderen al een groot digitaal aanbod. Hierdoor maken 

De aanvraag komt in aanmerking voor subsidie  vanwege het 
doel van het initiatief. Alle kinderen van de gemeente Weert 
kunnen via de laagdrempelige verspreiding in supermarkten 
gebruik maken van de aangeboden materialen.



zij veel ‘schermuren’. De aanvrager heeft leuke ideeën bedacht 
en op papier in de lokale supermarkten neergelegd.  Dit ook 
omdat niet ieder gezin in het bezit van een printer is. Concreet 
gaat het om een boekje "Praten over corona", een binnenbingo 
en creatieve ideeën om te doen. Deze materialen worden over 
11 supermarkten verspreid en geregeld aangevuld.

€ 700,- is toegekend

De aanvraag komt in aanmerking voor subsidie omdat het 
initiatief aansluit bij het doel van de subsidieregeling om 
initiatiefrijkheid van docenten, leerlingen en ouders te 
vergroten en het onderwijs te laten meebewegen met de snel 
veranderende samenleving. Via het Gilde leerlab kunnen 
leerlingen op een nieuwe manier praktijkervaring opdoen in 
het vak waar zij voor opgeleid worden. Hiervoor gaan zij 
midden in de maatschappij aan de slag te gaan met echte 
maatschappelijke vraagstukken die opgehaald worden in de 
gemeente Weert.

Gilde Opleidingen Gilde Leerlab

Gilde opleidingen wil een leerlab opzetten in het stadscentrum 
van Weert. Het leerlab moet een dynamische praktijklocatie 
worden waar studenten van de verschillende opleidingen die 
Gilde Opleidingen in Weert aanbiedt samenkomen en aan de 
slag gaan met maatschappelijke vraagstukken die in de 
gemeente Weert spelen. Hierbij wordt samenwerking gezocht 
met Stadslab0495 in het leggen van verbindingen met andere 
onderwijsinstellingen binnen Weert om zodoende 
multifunctioneel gebruik te kunnen maken van de ruimtes en 
kruisbestuiving te laten ontstaan tussen het praktijkonderwijs, 
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, om 
samen te bekijken hoe de stad Weert voor jongeren 
aantrekkelijker gemaakt kan
worden. Met het T+Huis wordt samengewerkt om verbindingen 
te leggen tussen de vraag van de omgeving en de activiteiten 
in het leerlab. Verder wordt de gemeentelijke organisatie, de 
Weerter culturele sector, ondernemers uit de binnenstad en 
Punt Welzijn bij het leerlab betrokken.

€ 25.000,- is toegekend

De aanvraag komt in aanmerking voor subsidie omdat het een 
nieuw initiatief is dat voortkomt uit de behoefte vanuit 
kinderen, ouders en leerkrachten. Verder lopen OBS de 
Graswinkel en basisschool St. Jozef hiermee vooruit op het 
besluit van het Rijk om een uur extra gymles te gaan geven. 
Beide scholen zijn betrokken bij dit initiatief, net als Punt 
Welzijn en de voetbalverenigingen MMC en SV 
Altweerterheide.

Eduquaat (OBS 
de Graswinkel en 
basisschool St. 
Jozef)

Buitengymlessen en buiten bewegen op school stimuleren en 
uitvoeren.

OBS de Graswinkel en basisschool St. Jozef hebben in 
samenwerking met Punt Welzijn een plan ontwikkeld om buiten 
gymles te geven en meer buiten te bewegen. Hierbij wordt 
samengewerkt met de sportverenigingen MMC en SV 
Altweerterheide. De subsidie is bedoeld voor de scholing van 
medewerkers en voor de aanschaf van materiaal en de opslag 
daarvan. € 8.500,- is toegekend
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De aanvraag komt in aanmerking voor subsidie omdat het 
initiatief aansluit bij het doel van de subsidieregeling om de 
initiatiefrijkheid van docenten, leerlingen en ouders te 
vergroten en het onderwijs te laten meebewegen met de snel 
veranderende samenleving. Het levert naast kruisbestuiving 
op inhoud ook voor alle partijen synergievoordelen op. Dit 
alles in het belang van de eigen specifieke doelgroep van alle 
partijen. Een constructieve samenwerking kan een brede 
doelgroep bedienen in de toeleiding naar arbeid op 
verschillende niveaus. 

Stichting LVO Onderzoek naar de mogelijkheden tot een intensievere 
samenwerking op inhoud - inclusief een onderzoek naar 
gezamenlijke huisvesting - voor de doelgroep van 
praktijkonderwijs (het Kwadrant), De Widdonckschool, De 
Risse, Werk.kom en PSW Werk. 

Het betreft een nieuw initiatief dat voortkomt uit de huidige 
samenwerking tussen de bovengenoemde partijen en dat, als 
het slaagt, een meerwaarde heeft voor de eigen doelgroep van 
de partijen. Naast de kruisbestuiving op inhoud levert het voor 
alle betrokkenen synergievoordelen op. Verder past het 
initiatief binnen de doelen van ‘Samen aan de Slag, wat 
samenwerking tussen partijen bevordert. 

€ 25.000,- is toegekend

Stichting Epic 
Youth

Game evenement voor jongeren

Een tweetal 16-jarige Weerter jongeren (en een 13 jarige 
jongen uit Nederweert) heeft Stichting Epic Youth gevraagd om 
een game evenement in Weert te organiseren. Naast deze 
twee jongeren die op SGM Philips van Horne zitten en bekend 
zijn bij het jongerenwerk, worden er 20 tot 30 jongeren uit 
Weert betrokken bij de organisatie en uitvoering van het 
evenement. De inschatting is dat 300-400 jongeren zullen 
deelnemen als speler. Alle activiteiten vinden digitaal plaats in 
verband met COVID-19 maatregelen.

Deze aanvraag komt in aanmerking voor subsidie omdat het 
voor Weert een nieuw initiatief is, dat voortkomt uit de vraag 
van twee Weerter jongeren. De Weerter jongeren worden 
betrokken bij de organisatie en uitvoering van het evenement. 
Hiervoor werkt Epic Youth samen met het jongerenwerk van 
Punt Welzijn. De subsidie is bestemd voor het initiatief 'game 
evenement voor jongeren’ in de kerstvakantie 2020. In deze 
tijd van verminderde sociale activiteiten als gevolg van de 
COVID-19 crisis is dit een mooi initiatief. Een laagdrempelige 
activiteit voor Weerter jongeren tussen de 10 een 23 jaar. 
Deelname aan het evenement is voor de deelnemers gratis. 



Stichting Epic Youth bestaat uit jonge, moderne 
jongerenwerkers en vrijwilligers die zijn opgegroeid in de 
online wereld en actief zijn op social media. Zij richten zich op 
de persoonlijke en sociale ontwikkeling in het digitale domein 
van jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Dit doen zij onder 
andere door het organiseren van online activiteiten zoals game 
evenementen. Het game evenement biedt jongeren in de 
kerstvakantie toch een grootschalig evenement dat aansluit bij 
hun leefwereld, vertier biedt, waar ze nuttige vaardigheden 
leren en waar ze sociale contacten en vriendschappen kunnen 
opdoen, alleen dan volledig digitaal. Het evenement zal worden 
gespeeld met een door hen te kiezen spel. Dit met de 
onderstaande doelen:
- Participatie
- Talentontwikkeling
- Verantwoordelijkheid
- Doorzettingsvermogen
- Sociale cohesie
- Fairplay
Uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat het game 
evenement een ‘verborgen’ groep jongeren trekt, vaak 
jongeren met een beperking die niet snel het buurthuis of 
sportveld zullen betreden. Op deze manier wordt deze 
verborgen groep jongeren in contact gebracht met ons lokaal 
jongerenwerk. Omgedraaid maakt Epic Youth gebruik van het 
netwerk van het jongerenwerk om deze jongeren te 
enthousiasmeren voor digitale activiteiten. Aan deelname zijn 
geen kosten aan verbonden, alle Weerter kunnen jongeren 
participeren.

€ 4.000,- is toegekend.


