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SUBSIDIEREGLEMENT
voor klasbezoeken

Situering
De Provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw stimuleren klasbezoeken aan een actief land- of
tuinbedrijf. Klassen die een hoeve uit het aanbod ‘Met de klas de boer op’ bezoeken genieten een
financiële tussenkomst. De subsidie heeft als doel om de drempel voor een boerderijbezoek voor
scholen te verlagen. De tussenkomst stimuleert scholen om, ondanks hun beperkte budgetten,
leerlingen levensecht kennis te laten maken met de hedendaagse landbouw.
Enkel het meest recente reglement is geldig en is terug te vinden op de website
www.metdeklasdeboerop.be. De precieze bepalingen en voorwaarden zijn hieronder beschreven:

Welke hoeves komen in aanmerking1?
-

De klasbezoeken moeten doorgaan op hoeves van het Netwerk West-Vlaamse
Bezoekboerderijen.
Deze hoeves voldoen daarenboven aan de voorwaarden om opgenomen te worden in de
promotie ‘Met de klas de boer op’.
Bezoeken aan aangesloten melkveebedrijven kunnen ook gesubsidieerd zijn als
zuivelambassadeur door Melk4kids. Via de online-aanvraag wordt de keuze automatisch
gemaakt:
o Inagro: enkel bezoeken in klasverband, ook secundair en hoger onderwijs
o VLAM: enkel bezoeken aan melkveebedrijven, kinderen van lagere schoolleeftijd in
georganiseerd verband.

Welke klassen/bezoekers komen in aanmerking?
-

-

De subsidie kan enkel voor scholen. (Jeugddiensten, kinderopvang, jeugd-verenigingen,
verjaardagsfeestjes zijn vanzelfsprekend welkom maar kunnen geen aanspraak maken op deze
subsidie.)
Alle scholen komen in aanmerking: van leerplicht- tot hoger onderwijs; het reguliere en het
bijzondere onderwijs; scholen gelegen buiten West-Vlaanderen.
Schoolgroepen komen in klasverband. Dus geen groepen van het internaat of naschoolse
opvang.
De bezoekende klassen behoren niet tot de klassieke land- en tuinbouwrichtingen van het
land- of tuinbouw onderwijs. Het project beoogt immers niet-landbouwbevolking in contact
te brengen met de hedendaagse land- en tuinbouw. Dierenzorg, biotechniek en de eerste twee
oriëntatiejaren land- en tuinbouw zijn randgevallen die aanspraak hebben op de subsidie.

1

De nadere bepalingen voor de landbouwers zijn omschreven in het handboek van het Netwerk West-Vlaamse
Bezoekboerderijen. Elk aangesloten bedrijf ondertekende dit handboek.
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Voorwaarden om de subsidie te ontvangen
-

-

-

-

Het landbouweducatieve gedeelte van het bezoek duurt minimaal een uur.
De landbouw(st)er verzorgt zelf het bezoek.
De inhoud van het bezoek is landbouweducatief. D.w.z. de hedendaagse landbouw in al haar
facetten vormt de rode draad van het bezoek. Onder andere het leven op de boerderij, het
beroep en de dagindeling van de landbouwer, levensechte kennismaking landbouwproducten,
landbouwactiviteiten zelf ervaren en doen … vallen hieronder. De landbouw als bron van ons
voedsel en gesitueerd in een maatschappelijk en duurzaam perspectief behoren hier ook toe.
Volgende bezoeken komen niet in aanmerking voor de subsidie:
o Uitsluitend/hoofdzakelijk recreatieve activiteiten (boerengolf, speeltuigen, …)
o Uitsluitend/hoofdzakelijk knutsel- of kookworkshops op de hoeve of in de omgeving
ervan.
o Uitsluitend/hoofdzakelijk niet-landbouw georiënteerde educatieve activiteiten (sloot- en
poelonderzoek; weidevogels; hygiëne bij voedselverwerking, …)
Een school kan één subsidie per boerderijbezoek ontvangen. Het door de school betaalde
bedrag aan de hoeve moet minimaal 30 euro bedragen.
Scholen kunnen ook subsidie krijgen voor een tweede bezoek op dezelfde hoeve op voorwaarde
dat het een andere klas is en het bezoek doorgaat op een ander dagdeel. De school kan echter
maximaal 60 euro subsidie per dag per hoeve ontvangen.
Een school kan maximum vier keer per jaar een subsidie aanvragen voor een bezoek van
éénzelfde klas aan eenzelfde hoeve. Dit vrijwaart kansen voor alle scholen en stimuleert
herhaalde kennismaking (vb. bezoek per seizoen).

Procedure en voorwaarden om de subsidie te ontvangen
-

Voor het bezoek:
o De leerkracht selecteert en contacteert een hoeve uit het actuele aanbod ‘Met de klas
de boer op’ (zie meest recente brochure of www.metdeklasdeboerop.be).
o De leerkracht vraagt vooraf het bezoek aan via de website (bij voorkeur 2 weken op
voorhand).
o Na bevestiging van de landbouw(st)er ontvangt de leerkracht per email een
bezoekformulier om de subsidie aan te vragen.
o De leerkracht print dit formulier af en brengt het mee op boerderijbezoek.

-

Na het bezoek:
o De leerkracht betaalt het volledige bedrag aan de landbouwer.
o De leerkracht geeft het bezoekformulier aan de landbouw(st)er. De landbouw(st)er
tekent het formulier af.
o De leerkracht vult het formulier verder en volledig aan (incl. schuldvordering).
o De leerkracht/school stuurt het originele formulier met originele handtekening per
post op naar het netwerk (Inagro - Landbouweducatie, Ieperseweg 87, 8800 RumbekeBeitem) ten laatste 3 maanden na het bezoek.
o Nadat het netwerk het correct ingevulde en originele bezoekformulier ontvangen heeft,
wordt de subsidie gestort op het rekeningnummer van de school.

Bij betwisting
-

Inagro houdt zich het recht toe deze subsidie ten allen tijde op te heffen of de voorwaarden te
wijzigen.
De subsidie is geen recht maar een gunst. Bij betwisting zal Inagro eenzijdig kunnen beslissen
de subsidie niet uit te betalen.
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