
met het openbaar vervoer of sterk gereduceerd tarief 
inzet touringcar

Gratis groepsticket

Reis mee met Limburg sponsort Limburg!

Voor Arriva en de Provincie Limburg is het  belangrijk dat alle kinderen de 
mogelijkheid  hebben om te sporten of om een museum te bezoeken. 
Omdat dit niet voor alle kinderen  vanzelfsprekend is, heeft Arriva in samen
werking met de Provincie het initiatief ”Limburg sponsort Limburg” gestart. 

Vervoersaanbod uitgebreid met provinciale musea in Venlo, 
Kerkrade of Maastricht
In het kader van ”Limburg sponsort Limburg” draagt Arriva bij in de kosten voor het jaarlijks 
vervoer van  leerlingen van basisscholen in de groepen 3 t/m 8 naar een aantal geselecteerde 
sportevenementen. In het schooljaar 2019-2020 wordt dit vervoersaanbod uitgebreid met de 
mogelijkheid om een van de provinciale  musea te bezoeken: het Bonnefanten museum in 
Maastricht, het Limburgs Museum in Venlo, Continium  Discovery Center en Columbus Earth 
Center in Kerkrade!  

Arriva betaalt de volledige kosten voor een groepsticket met het openbaar vervoer voor 
schoolklassen. De klas maakt dan gebruik van de reguliere Arriva-treinen en Arriva-(lijn)
bussen in Limburg. Voor reizen met een touringcar betaalt Arriva 2/3 deel van de kosten van 
dit vervoer. De school betaalt dan zelf nog 1/3 deel. Vanzelfsprekend onder de voorwaarde 
van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.



Cultuur: museumbezoek
Schoolklassen kunnen in het schooljaar 2019-2020 met 
Arriva ook een bezoek brengen aan de drie provinciale 
musea: het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het 
Limburgs Museum in Venlo of Continium Discovery Center 
of Columbus Earth Center in Kerkrade.  

Goed om te weten
Het bezoek aan het museum en het vervoer kunt u 
tegelijkertijd via de reservering bij het museum van uw 
keuze regelen. In de bijlage bij deze brief leest u kort wat 
elk museum zo leuk en bijzonder maakt. 

In aansluiting op wat de leerlingen op school leren, bieden 
de musea een ander perspectief op de wereld en op de 
diversiteit van cultuur. Musea inspireren en verdiepen! 
Hierdoor worden (nieuwe) interesses, vaardigheden en 
talenten van uw leerlingen gestimuleerd. 
 

Wist u dat het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap vanaf 2018 het 
bedrag per leerling in de prestatiebox heeft 
opgehoogd om ook museumbezoek voor 
basisschoolleerlingen mogelijk te maken? 
Volgens het regeerakkoord zou iedere 
basisschoolleerling minimaal één keer in zijn 
schooltijd een museum bezocht moeten 
hebben. Voor het schooljaar 2019-2020 
krijgen scholen een bedrag van € 15,22 per 
leerling voor cultuur educatie. Samen met de 
vervoersmogelijkheid van Limburg sponsort 
Limburg is het mogelijk om alle kinderen de 
verrijking van een museum aan te bieden.

 

Sport
Op de site limburgsponsortlimburg.nl  worden de 
sportactiviteiten vermeld waar je als school naar toe kunt 
en de voorwaarden die daarbij gelden. Het betreft een 
diversiteit aan sportactiviteiten: wielrennen, paardensport, 
triatlon, handbal, atletiek/running, basketbal, 
handboogschieten, judo, tafeltennis,  turnen, volleybal of 
meisjesvoetbal. Ook hoort het vervoer van leerlingen naar 
een evenement als de Tour de Dumoulin op 6 oktober 2019 
tot de mogelijkheden. Het gaat erom dat de leerlingen bij 
de activiteit zelf actief gaan sporten. Ook als je als school 
samen met een sportclub een activiteit hebt georganiseerd, 
kun je dit via een formulier op limburgsponsortlimburg.nl 
voorleggen aan Arriva. 

Zwemmer Joeri Verlinden,
ambassadeur Limburg sponsort Limburg: 

“Toen ik in mijn jeugd Pieter van den 
Hoogenband zag, wist ik het zeker. Ik wilde 
wat in de zwemsport bereiken. Mijn grootste 
plannen waarmaken. Ik kreeg toen zelf met 
wat ondersteuning de kans om dat te doen. 
Als je jong bent moet je de kans krijgen om 
ongeremd, onbeperkt en zorgeloos je passie 
te volgen. Daarom draag ik dit initiatief een 
warm hart toe.”

Meer weten?
Kijk op limburgsponsortlimburg.nl voor meer informatie over het programma en de voorwaarden of 
op de websites van de provinciale musea over het aanbod voor schoolklassen.

Met vriendelijke groet,
 
Province Limburg   Provincie Limburg   Arriva Nederland
J.P. van den Akker   G.P.J. Koopmans    A. Hettinga
gedeputeerde Sport   gedeputeerde Cultuur   Voorzitter Raad van Bestuur    

Continium en Columbus (Kerkrade)
Onderzoek, Experimenteer en Leer in Continium
Een bezoek aan Continium past helemaal binnen het jaarprogramma van het primair 
onderwijs. Op deze plek gevuld met echte objecten en content op het gebied van wetenschap 
en techniek, erfgoed, innovatie en creativiteit wordt nieuwsgierigheid gevoed en gaan de 
leerlingen met onderzoeksvragen aan de slag. Handen uit de mouwen, leren door te doen! Ze 
gaan op ontdekkingstocht door spectaculaire exposities of maken gebruik van één van de 
vele workshops die aansluiten bij hun belevingswereld. Spelenderwijs ontdekken leerlingen 
de invloed van wetenschap en techniek op verleden, heden en toekomst. 

Onderzoekend en Ontdekkend Leren
is een belangrijk onderdeel van het DNA van Continium. Daarnaast ontwikkelen leerlingen 
onbewust hun 21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, 
probleemoplossend denken, kritisch denken en sociale vaardigheden. 
www.continium.nl

De aarde waarop we leven is een extra pijler van het educatief aanbod. Continium neemt je 
mee naar het naastgelegen Columbus earth center. Leerlingen beleven bijzondere film-
experiences, die een unieke kijk vanuit grote hoogte op de aarde bieden in al haar schoonheid 
en kwetsbaarheid. De programma’s rondom de experiences “Earth” en “Zwart” sluiten aan bij 
diverse vakgebieden op school. Kernwoorden zijn: aarde, milieu, duurzaamheid, mijnbouw, 
ruimtevaart, dierenwereld en geschiedenis. www.columbusearththeater.nl  

Bonnefantenmuseum (Maastricht)  
In het Bonnefantenmuseum zien kinderen hoe de mensen 500 jaar geleden tegen de wereld 
aankeken, maar ook hoe kunstenaars op dit moment overal ter wereld nieuwe dingen ver-
zinnen. Oude meesters, moderne iconen, maar ook hedendaags talent uit eigen regio of van 
internationale allure; ze vinden allemaal hun plek in het opvallende, door de Italiaanse archi-
tect Aldo Rossi ontworpen gebouw aan de Maas.  

Met interactieve rondleidingen, muzikale onderonsjes, theatrale speurtochten en verrassende 
quizzen maken kinderen kennis met het Bonnefantenmuseum. Deze kennismaking met kunst 
is erop gericht kinderen nieuwe perspectieven te bieden. Door samen naar kunst te kijken, 
zelf kunst te maken, erop te reageren en erover te praten, leren we onszelf en elkaar beter 
begrijpen en kunnen we verschillen overbruggen. Alle programma’s sluiten aan bij de 
kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld.
www.bonnefanten.nl

Limburgs Museum (Venlo)  
In het Limburgs Museum maak je een reis door de tijd. Geschiedenis en cultuur komen tot 
leven in interactieve (wissel)tentoonstellingen voor diverse doelgroepen. Beleef de wereld 
van kasteelbewoners, kijk in de ogen van een Romein en waan je in de wereld van 
prehistorische mensen. Bezoekers maken in het Limburgs Museum kennis met krachtige 
verhalen bij authentieke objecten. Het Limburgs Museum is anders dan andere musea: hier 
valt net zoveel te doen als te zien!
 
Het Limburgs Museum wil leerlingen een actieve beleving bieden, die hun aanwezige kennis 
verrijkt en een historische sensatie teweegbrengt. De volgende uitgangspunten zijn daarbij 
van belang: 
-   diversiteit in inhoud (aanbod), overdrachtstechnieken en werkvormen; 
-   ‘ contact’ met authentieke objecten uit de collectie; 
-    aansluiten bij de doelgroep en volgen van ontwikkelingen in het onderwijs en de maat - 
      schappij; 
-    scholen een plek bieden waar vaardigheden en kennis opgedaan kunnen worden, 
      die in een klassikale omgeving niet mogelijk zijn.
Onze cultuureducatielessen worden gegeven door museumdocenten met een lerarenopleiding. 
www.limburgsmuseum.nl


