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Zomerscholen kunnen kosteloos op weg naar cultuur 
 

Deelnemers van een zomerschool kunnen kosteloos gebruik maken van de bus of de tram als ze 

een uitstap maken naar een bibliotheek, museum, academie, cultureel centrum of bioscoop. 

Organisatoren van zomerscholen kunnen daarvoor gebruik maken van het steunprogramma 

dynamoOPWEG. Het verrijkende aanbod van de zomerscholen rond sport, spel en cultuur krijgt 

zo een extra duwtje in de rug. Dat melden Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams 

minister van Mobiliteit Lydia Peeters en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.  

In juli en augustus trekken er al zeker 11.000 kinderen en jongeren naar 1 van 180 zomerscholen. 

In zo’n zomerschool wordt gedurende minimaal 10 dagen ingezet op het wegwerken en 

voorkomen van leerachterstand, maar er is net zo goed plaats voor spel, sport en cultuur. 

Organisatoren kunnen zelf sportieve of culturele activiteiten organiseren voor de deelnemers van 

de zomerschool, maar ze kunnen net zoals een gewone school ook een uitstapje maken naar 

bijvoorbeeld de bibliotheek, een museum, een cultureel centrum, de bioscoop, …  

Deelnemers van een zomerschool zullen nu kosteloos gebruik kunnen maken van de bussen en 

trams van De Lijn wanneer ze een uitstapje maken naar een culturele bestemming. Organisatoren 

van zomerscholen kunnen daarvoor een beroep doen op het laagdrempelige steunprogramma 

dynamoOPWEG, dat al langer bestaat voor gewone scholen. In de voorbije jaren maakten al meer 

dan 725.000 leerlingen en leerkrachten gebruik van dynamoOPWEG. De werking van het 

programma wordt nu uitzonderlijk ook uitgebreid naar de zomerscholen.  

Scholen of lokale besturen die een zomerschool organiseren krijgen nu via het 

ontmoetingsplatform Cultuurkuur toegang tot 1.355 culturele bestemmingen in heel Vlaanderen. 

Via een laagdrempelige online aanvraag krijgen de organisatoren van zomerscholen dan 

vervoersbewijzen voor groepen tot wel 30 leerlingen.  

“Een uitstap naar bijvoorbeeld de bibliotheek past perfect in het programma van een zomerschool 

die inzet op leesbevordering”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We willen dat de 

zomerscholen vanaf nu elk jaar terugkeren. Dus geven we zoveel mogelijk ondersteuning aan de 

scholen en lokale besturen die de zomerscholen organiseren”.  

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De zomerscholen spelen een 

belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de deelnemende jongeren.  Ik vind het dan ook heel 

belangrijk dat ze zich met De Lijn duurzaam kunnen verplaatsen voor hun cultuuruitstap in de 

zomerschool.  Jong geleerd is oud gedaan. Door ze nu via DynamoOPEG op een leuke manier te 

laten proeven van het openbaar vervoer gaan we het “onbekend is onbemind” tegen en krijgen 

we hopelijk overtuigde gebruikers van ons openbaar vervoer erbij”.  



Meer informatie: 

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-op-weg  

 
 

Contact:   

  

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19    

Arthur Orlians, woordvoerder Bart Somers : 0476/26.67.42  

Machteld Claerhout, woordvoerder Lydia Peeters, 0498/90.91.00 
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