
VEEL GESTELDE VRAGEN
over subsidie

LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE
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AANMELDEN  

Meld* het bezoek
ten laatste 7 dagen 
vooraf  via het
digitaal  
subsidieplatform.

Na de melding 
ontvang
je, in je mailbox,  
een deels ingevuld 
aanvraagformulier.
Druk het 
recto/verso af.

* Is dit de 1ste melding 
voor je school?
Klik dan op 
eerste registratie

Boerderij of 
serre KIEZEN

Bezoek 
MELDEN

Bedrijfsbezoek Subsidie 
AANVRAGEN

Geld  
ONTVANGEN

AANVRAAGFORMULIER 

INDIENEN

Bezorg het 
ondertekende 
aanvraagformulier 
binnen de maand na 
het bezoek. 

Hoe?
➔ Scan het formulier 
en laad het HIER op.

➔ of stuur het per 
post naar
Deputatie Provincie Oost-

Vlaanderen,
p.a. dienst Landbouw

en Platteland 
Gouvernementstraat 1
9000 Gent.

maximum  

€ 50/klas/bezoek
ONTVANGEN 

Voldoet je aanvraag 
aan de 
voorwaarden
dan krijg je
binnen de 2 
maanden het 
toegekende bedrag 
op de rekening 
gestort.

JOEPIE
NAAR DE BOERDERIJ 
OF SERRE! 

Laat het afgedrukte  
aanvraagformulier
ondertekenen door 
de bedrijfsleider.

Controleer je
gegevens** op het 
formulier en laat 
het ondertekenen 
door een 
verantwoordelijke

van de school.

** Zijn er gegevens 
gewijzigd na de 
melding? Breng ze 
aan op het formulier.

AFSPRAAK 
MAKEN  

Leg een klasbezoek 
vast met de 
boer(in) of sierteler.

Een overzicht van 
de Oost-Vlaamse 
bezoekbedrijven 
vind je HIER.

1 2 3 4 5
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Wil jij met je Oost-Vlaamse klas binnenkort op bezoek naar een boerderij of serre uit www.beleefdeboerderij.be?

Vraag  je  SUBSIDIE LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE aan.

HOE?

http://applicatie.oost-vlaanderen.be/subsidies/
http://applicatie.oost-vlaanderen.be/subsidies/?p=2
http://applicatie.oost-vlaanderen.be/subsidies
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/21c11ca4-e63a-47f9-b514-cae01b94b3f6/E02_R142_reglement25022015.pdf
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKCp_5SW4sYCFVFH2wodJtcCZw&url=https://www.iconfinder.com/icons/172689/computer_desktop_electronics_monitor_pc_icon&ei=7vWoVaD6I9GO7Qamrou4Bg&bvm=bv.98197061,d.ZGU&psig=AFQjCNGVXnfnx72NNQ7MezvoS1dqOObHBg&ust=1437222743793861
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKG73q-X4sYCFXQJ2wod2J4E1g&url=http://findicons.com/search/euro&ei=M_eoVeHVBvSS7AbYvZKwDQ&bvm=bv.98197061,d.ZGU&psig=AFQjCNGVrgtmOvPqkhF37pnRPBq4PV1iiQ&ust=1437223069781657
http://www.beleefdeboerderij.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qbDgho_ZAhXOIlAKHWxUBk0QjRwIBw&url=https://conceptdraw.com/a2323c3/preview&psig=AOvVaw04vYz9fFSvLXrFEpvtkx3z&ust=1517929510830494
http://www.beleefdeboerderij.be/


Boerderij of 
serre KIEZEN

Bezoek 
MELDEN

Bedrijfsbezoek Subsidie 
AANVRAGEN

Geld  
ONTVANGEN

AFSPRAAK 
MAKEN  

Leg een klasbezoek 
vast met de 
boer(in) of sierteler.

Een overzicht van 
de Oost-Vlaamse 
bezoekbedrijven 
vind je HIER.

1 2 3 4 5

?
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VEEL GESTELDE VRAGEN
subsidie LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE

Stap 1: afspraak vastleggen

Kan ik de subsidie enkel aanvragen voor een land- of tuinbouwbedrijf
uit www.beleefdeboerderij.be?
Ja.
De provincie Oost-Vlaanderen selecteert actieve & hedendaagse Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. 
Regelmatig sluiten nieuwe bedrijven zich aan.

Mijn school zetelt NIET in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Kan ik een subsidie bij de Provincie Oost-Vlaanderen aanvragen?
Neen.
Enkel Oost-Vlaamse scholen komen in aanmerking.

http://www.beleefdeboerderij.be/


Boerderij of 
serre KIEZEN

Bezoek 
MELDEN

Bedrijfsbezoek Subsidie 
AANVRAGEN

Geld  
ONTVANGEN

1 2 3 4 5

?

AANMELDEN  

Meld* het bezoek
ten laatste 7 dagen 
vooraf  via het
digitaal  
subsidieplatform.

Na de melding 
ontvang
je, in je mailbox,  
een deels ingevuld 
aanvraagformulier.
Druk het 
recto/verso af.

* Is dit de 1ste melding 
voor je school?
Klik dan op 
eerste registratie
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VEEL GESTELDE VRAGEN
subsidie LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE

Stap 2: registreren/aanmelden

Moet ik mijn school ‘altijd’ registreren?
Neen.
Registreren gebeurt enkel wanneer je je voor het eerst aanmeldt bij de Provincie Oost-Vlaanderen.
Nadien kan je je onmiddellijk met je wachtwoord aanmelden voor verschillende subsidies. 

Ik ben geregistreerd maar ben mijn wachtwoord vergeten om aan te melden. 
Wat nu?
Via je e-mailadres kan je een nieuw wachtwoord aanvragen. Nadien kan je aanmelden.

Als 2 klassen (bijvoorbeeld klas 2a + klas 2b)  aanwezig zullen zijn, tijdens dezelfde 
bezoekduur, op hetzelfde bedrijf. Kan ik dan 2 aanvragen doen?
Ja. 
In dit geval kunnen twee aparte meldingen: een melding  voor klas 2a + een melding voor klas 2b.
Hieraan zijn 2 aanvraagformulieren gekoppeld. 

Registreren lukt niet. Wat nu?
Kijk na of je PC via google Chrome werkt. Via internet explorer werkt het systeem niet. 



VEEL GESTELDE VRAGEN
subsidie LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE

Kan slechts 1 e-mailadres gekoppeld worden aan slechts 1 school bij 
registratie en aanmelding?
Ja.
Werk je bijvoorbeeld voor twee scholen dan moet je per school een aparte registratie doen, telkens  
gekoppeld aan het specifiek e-mailadres.

Kan ik meermaals een subsidie aanvragen?
Ja.
Voor eenzelfde bezoek kan je uiteraard maar 1 aanvraag per klas per bezoek doen. Ga je meermaals naar 
dezelfde of andere boerderijen op andere dagen, dan kan je maximum 6 subsidie aanvragen doen per klas per 
schooljaar per bedrijf.
Opgelet meerdaagse verblijven (= overnachtingen) komen niet in aanmerking.

Kan ik een subsidie aanvragen voor een korte fietsstop aan een boerderij?
Neen.
Enkel educatieve bezoeken van min. 2 uur komen in aanmerking. 

Kan ik meerdere aanvragen doen per klas voor eenzelfde bezoek?
Neen. 
1 aanvraag/bezoek/klas. 



Boerderij of 
serre KIEZEN

Bezoek 
MELDEN

Bedrijfsbezoek Subsidie 
AANVRAGEN

Geld  
ONTVANGEN

1 2 3 4 5

?

JOEPIE
NAAR DE BOERDERIJ 
OF SERRE! 

Laat het afgedrukte  
aanvraagformulier
ondertekenen door 
de bedrijfsleider.

Controleer je
gegevens** op het 
formulier en laat 
het ondertekenen 
door een 
verantwoordelijke

van de school.

** Zijn er gegevens 
gewijzigd na de 
melding? Breng ze 
aan op het formulier.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
subsidie LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE

Stap 3: op bedrijfsbezoek

Moet ik naar de boerderij documenten meenemen?
Ja.
Vergeet het deels ingevulde aanvraagformulier, dat je via mail ontvangt na melding, niet uit te printen en 
mee te nemen naar het bedrijf. 
Controleer zeker je gegevens. Zijn ze NIET juist, dan pas je deze manueel aan op het formulier.
De bedrijfsleider moet, net als jij, het formulier ondertekenen. 

De gegevens op het aanvraagformulier stemmen niet meer overeen met 
de gegevens die je doorgaf bij melding.
Bijvoorbeeld:

Het bezoek gaat door op een andere dag dan aangegeven bij melding.  
Wat nu?
of
Er zijn een aantal leerlingen afwezig tijdens het bezoek. Wat nu?
Vooraleer je het formulier doorstuurt naar de provincie breng je duidelijk de wijzigingen aan op het 
formulier. Doorstreep de datum of het aantal leerlingen en noteer de exacte datum of het juiste aantal.



Boerderij of 
serre KIEZEN

Bezoek 
MELDEN

Bedrijfsbezoek Subsidie 
AANVRAGEN

Geld  
ONTVANGEN

1 2 3 4 5

?

AANVRAAGFORMULIER 

INDIENEN

Bezorg het 
ondertekende 
aanvraagformulier 
binnen de maand na 
het bezoek. 

Hoe?
➔ Scan het formulier 
en laad het HIER op.

➔ of stuur het per 
post naar
Deputatie Provincie Oost-

Vlaanderen,
p.a. dienst Landbouw

en Platteland 
Gouvernementstraat 1
9000 Gent.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
subsidie LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE

Stap 4: aanvraagformulier

Kan ik verschillende documenten opladen die bij 1 bezoek horen?
Neen. 
Scan je ondertekende aanvraagformulier in één document (recto/verso via pdf of jpg) en sla het op. 
Nadien kan je dat bestand opladen.

Mag ik het ondertekende aanvraagformulier per post opsturen?
Ja dat mag. 
Ben je in de mogelijkheid om het document op te laden, doe dat dan. Het levert je heel wat voordelen op

-tijdsbesparing
-document kan niet verloren gaan tijdens zending
-geen envelop/geenpostzegel
-…



Boerderij of 
serre KIEZEN

Bezoek 
MELDEN

Bedrijfsbezoek Subsidie 
AANVRAGEN

Geld  
ONTVANGEN

1 2 3 4 5

?

maximum  

€ 50/klas/bezoek
ONTVANGEN 

Voldoet je aanvraag 
aan de 
voorwaarden
dan krijg je
binnen de 2 
maanden het 
toegekende bedrag 
op de rekening 
gestort.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
subsidie LANDBOUW- en PLATTELANDSEDUCATIE

Stap 5: uitbetaling

Kan ik centen op mijn privérekening gestort krijgen?
Neen. 
Het reglement schrijft voor dat er enkel op schoolrekeningen kan gestort worden.


