2 september 2019

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten 2019/2020
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten:
moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is
een bedrag van maximaal €2.000 beschikbaar.
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen
stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten
over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.
Schooljaar 2018/2019 maakten al 370 scholen gebruik van deze subsidie.
De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het programma Gezonde School.
De subsidie kan een mooi opstapje zijn om Gezonde School te worden. Scholen kunnen via
www.mijngezondeschool.nl de subsidie aanvragen. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden
verbonden.
Kijk op de website van Jong Leren Eten voor informatie en voorbeelden
www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten.
Subsidie Jong Leren Eten in vier stappen
1. BELANGSTELLINGSREGISTRATIE, 2 t/m 30 september 2019
a. Wil jouw school gebruik maken de subsidieregeling Jong Leren Eten - Lekker naar
buiten? Registreer de school dan op www.mijngezondeschool.nl. Dit doe je met het
BRIN-nummer van de school. Is jouw school al bekend binnen mijngezondeschool.nl?
Vraag dan de inloggegevens op bij de contactpersoon op jouw school. Na het inloggen
vind je de knop voor de belangstellingsregistratie voor de subsidie Jong Leren Eten.
b. Geef vervolgens je belangstelling aan door het beantwoorden van de vragen en dien
de registratie in. Je kan als school(locatie) één keer je belangstelling aangeven. Een
ingediende belangstellingsregistratie kan niet meer worden gewijzigd. Je ontvangt een
bevestiging van de ontvangst van de belangstellingsregistratie van jouw school. Check
ook je spam-box als je geen bevestiging ontvangen hebt.
2. SELECTIE & TOEWIJZING op basis van criteria, 30 september t/m 8 oktober 2019
a. Voor het schooljaar 2019-2020 is er voor minimaal 315 scholen subsidie
beschikbaar. Bij over-inschrijving gelden toekenningscriteria. De aanvragen worden
beoordeeld door betrokken projectleiders van Jong Leren Eten en Gezonde School.
b. Scholen die de meeste kans maken om van de subsidieregeling gebruik te maken, zijn:
- Scholen die nog niet eerder een JLE-subsidie ontvingen (alle scholen die
schooljaar 2018-2019 subsidie ontvingen, kunnen niet meedoen);
- Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO (dit vervangt de
lage SES-regeling);
- Scholen voor speciaal onderwijs (so en vso);
- We zorgen voor een verdeling van de subsidies over po, vo en mbo;
- We zorgen voor een verdeling van de subsidies over de 12 provincies
(geografische spreiding).
c. Uiterlijk 8 oktober 2019 ontvangen alle scholen die hun belangstelling kenbaar hebben
gemaakt per mail bericht of zij de subsidie Jong Leren Eten toegekend krijgen of niet.
d. School(locaties) die de subsidieregeling toegekend hebben gekregen moeten
vervolgens via www.mijngezondeschool.nl verder en de aanvraag volledig invullen.
Selecteer de activiteiten die voor jouw school interessant zijn en waarvoor je de
subsidie wilt gebruiken. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix. Dit doe je eenmalig, dus
bedenk goed met welke klassen je welke activiteiten gaat doen. Ga je een moestuin
aanleggen, wil je een gastles bij een boer organiseren of ga je met jouw klas(sen) een
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gezonde kookworkshop volgen? Per activiteit kun je subsidie aanvragen voor
bijvoorbeeld vervoer, gereedschap en lesmateriaal. Let wel op dat je voor het lopende
schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je de activiteiten uiterlijk op 30 juni van dat
schooljaar kunt uitvoeren én verantwoorden.
Met deze stap maak je jouw subsidieaanvraag volledig. Doe dit zo snel mogelijk, maar
uiterlijk december 2019. Van deze aanvraag ontvang je een bevestiging op het bij ons
bekende emailadres (tip: check je spam-box).
N.B. Door het proces anders in te richten zijn de notificaties ook aangepast. De school
krijgt een notificaties bij het aanmelden (belangstelling registratie) en bij
toekenning/niet-toekenning. Na toekenning kan de school de matrix invullen. Nadat
die is ingediend ziet de school de bestelling als pdf in hun dashboard terug. Er
verschijnt alleen een melding dat de bestelling succesvol is ingediend. De school heeft
immers al een toekenning dus er is vanuit de beheerder geen handeling nodig.
3. LEKKER NAAR BUITEN!
a. Maak (eventueel) afspraken met derden over jullie geplande JLE-activiteiten. Je schiet
als school zelf de kosten voor. Bewaar bonnetjes van gemaakte kosten.
b. Ga lekker naar buiten! en laat de leerlingen in de praktijk ervaring opdoen met
gezonde en duurzame voeding. Maak foto’s of een filmpje voor de verantwoording in
stap 4.
4. VERANTWOORDEN & DECLAREREN, uiterlijk 30 juni 2020
a. Na afloop van de JLE-activiteiten beantwoord je op www.mijngezondeschool.nl een
aantal vragen en laat je met een foto of filmpje zien hoe jouw school of klas de
subsidie heeft gebruikt.
b. Na goedkeuring van de vragen krijg je via je dashboard op www.mijngezondeschool.nl
de mogelijkheid je declaratie in te dienen. Die wordt vervolgens binnen enkele weken
betaald.
c. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd, tenzij
je daar in de verantwoordingsvragen toestemming voor hebt gegeven. We gebruiken
het beeldmateriaal dan alleen voor communicatieve doeleinden en om andere scholen
te inspireren.
Hoeveel subsidie kan mijn school aanvragen?
Een schoollocatie kan in totaal tot €2.000 aanvragen. Er zijn maximumbedragen per klas. Voor
moestuinieren is het maximumbedrag per klas €500, voor koken €550 en voor een excursie of
gastles op het gebied van voeding €450. Een school met veel locaties kan voor de klassen van
maximaal vijf locaties subsidie aanvragen, dus tot een totaal van €10.000. Alle bedragen zijn
inclusief btw.
Wat wordt wel/niet gesubsidieerd?
De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat de subsidie soms
kostendekkend zal zijn, soms ook niet.
Kosten die onder de subsidie vallen zijn: vergoeding voor toegangskosten, vervoer (indien niet op
loop- of fietsafstand), gastdocenten, gereedschappen, gebruiksmaterialen en lesmateriaal.
Kosten die niet onder de subsidie vallen zijn: een (buiten)oven, koelkast, televisie, laptop,
fototoestel, keukenblok, moestuin-kas, en dergelijke investeringen.
Wanneer ontvang ik het subsidiebedrag?
Elke school die een subsidieaanvraag heeft ingediend, ontvangt een mail waarin de toekenning
wordt bevestigd. Daarin staat het bedrag en de activiteiten en middelen die je hebt aangevraagd.
Als school schiet je de kosten eerst voor. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal
verantwoordingsvragen en declareer je de kosten. Daarna krijgt de school dan het geld gestort op
de opgegeven IBAN van de school.
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Tips!
- Oriënteer je op de mogelijkheden en bedenk waarvoor je de subsidie wilt aanvragen. Laat je
hierbij inspireren door andere scholen.
-

Oriënteren op Moestuinieren? Gebruik de handreiking ‘Moestuinieren met kinderen’ van Oase
op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten.

-

Oriënteren op Kooklessen? Gebruik de handreiking ‘Duurzaam koken met kinderen’ van het
Voedingscentrum op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten.

-

Oriënteren op Bezoek aan een boer in de buurt? Kijk voor informatie en adressen op
www.boerderijeducatienederland.nl.

-

De makelaar Jong Leren Eten in jouw regio kan meedenken over geschikte activiteiten in de
buurt. Betrek eventueel ook de educatiemedewerker van het NME-centrum in de buurt. Zie:
https://www.jonglereneten.nl/provincie

-

De gegevens die je invult op www.mijngezondeschool.nl blijven bewaard. Je hoeft dus niet in
één keer alles in te vullen. Nadat je uitlogt en weer inlogt ga je verder waar je gebleven bent.

-

Liever volgend jaar meedoen? Dat kan! Een 3e subsidieronde opent begin september 2020.

-

Bewaar de bonnetjes van alle gemaakte kosten goed, steekproefsgewijs vinden namelijk
controles plaats!

-

Bij de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kun je terecht voor vragen over
Gezonde School. Niet alleen over het thema Voeding, maar bijvoorbeeld ook over ‘Bewegen en
Sport’, ‘Welbevinden’ of ‘Roken, alcohol en drugspreventie’. Wanneer je een aanvraag doet,
informeren we de Gezonde School-adviseur in jouw regio hierover.

-

Heb je de smaak te pakken en wil je als school structureel en planmatig werken aan een
gezonde leefstijl op school? Dat kan me de Gezonde School-aanpak. Kijk voor meer informatie
over Gezonde School op www.gezondeschool.nl

Matrix activiteiten voor Subsidie Jong Leren Eten
Gebruik de matrix (hierna) om je te oriënteren op de mogelijkheden en bedenk met het team voor
welke activiteit jouw school de subsidie wil aanvragen. Op de website van JLE vind je de originele
pdf van deze matrix: www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten
Voor de Kinderopvang gelden andere subsidievoorwaarden. Zie daarvoor:
https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten-voor-kinderopvang
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Q&A’s subsidie Jong Leren Eten
De informatie in dit document actualiseren we voortdurend (bijgewerkt tot 28-08-2019).
Wat is Jong Leren Eten?
Jong Leren Eten (JLE) staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in
aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel en voeding. Doel hiervan is dat
zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020
is een initiatief van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd in samenwerking met het
ministerie van VWS. Jong Leren Eten begeeft zich op het snijvlak van gezondheidseducatie en
natuur- en milieueducatie en is gericht op het thema voeding.
Wat is het doel van de subsidie JLE?
Met de subsidie Lekker naar buiten! wil Jong Leren Eten kinderen en jongeren in aanraking laten
komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij in de praktijk leren gezonde en
duurzame keuzes te maken. Het doel is dat de reguliere lessen worden verrijkt met
ervaringsgerichte activiteiten die buiten het klaslokaal of de school plaatsvinden, zoals
moestuinieren, koken of excursies naar de boer, een kas, supermarkt of de voedselverwerkende
industrie.
Voor welke doelgroepen is de subsidie bedoeld?
De subsidie is bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten en docenten in het basisonderwijs (po/so),
voortgezet onderwijs (vo/vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor de kinderopvang is
een vergelijkbare regeling ontwikkeld.
Wie kan er subsidie aanvragen?
Alle schoolleiders, leerkrachten en docenten van po-, vo- en mbo-scholen kunnen subsidie
aanvragen. Uiteraard kunnen ook scholen in het speciaal onderwijs de subsidie aanvragen.
Per schoollocatie kan één JLE-aanvraag worden gedaan.
Wat is het maximaal aan te vragen bedrag?
Het maximum bedrag per klas is voor moestuinieren €500, voor koken €550 en voor een excursie
of gastles op het gebied van voeding €450.
Een schoollocatie kan in totaal voor alle klassen gezamenlijk tot €2000 subsidie Jong Leren Eten
aanvragen. Een school met veel schoollocaties kan in totaal maximaal €10.000 subsidie Jong Leren
Eten aanvragen. De bedragen zijn inclusief btw.
Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?
De subsidie is bedoeld voor drie soorten van activiteiten die allemaal aan voeding zijn gekoppeld:
moestuinieren, koken of een excursie of gastles. Ook kun je subsidie voor ondersteunende
middelen aanvragen. Denk aan de kosten van vervoer, gereedschap, gebruiksartikelen of
lesmateriaal. Per onderdeel is een maximumbedrag beschikbaar.
Zaken die niet onder de subsidie vallen zijn: een (buiten)oven, koelkast, televisie, laptop,
fototoestel, keukenblok, moestuin-kas, en dergelijke investeringen.
Is de subsidie kostendekkend?
Dat hangt ervan af wat je als school gaat doen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten.
Dus als je ermee uitkomt, is het goed, maar je kunt ook zelf bijpassen als je meer wilt doen.
Mocht je geld overhouden op een onderdeel, dan verwachten wij dat de school dat restant
besteedt aan andere activiteiten op het gebied van gezonde en duurzame voeding
(voedingseducatie).
Waar vraag ik de subsidie Jong Leren Eten aan?
Dit doe je online via www.mijngezondeschool.nl
Hoe weet ik of mijn school een account heeft op www.mijngezondeschool.nl?
Is jouw school een Gezonde School of krijgt jouw school ondersteuning uit het
Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Dan beschikt de Gezonde School-coördinator van jouw
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school over de inloggegevens. Is jouw school nog geen Gezonde School, dan kun je gemakkelijk
een account aanmaken. Hiervoor heb je het BRIN-nummer van de school nodig. Zorg voor één
contactpersoon. Dat kan de schooleider/directeur zijn, maar dat hoeft niet.
Hoe verantwoord ik de besteding van het subsidiegeld?
Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal vragen op jouw account op
www.mijngezondeschool.nl. Ook upload je daar een foto of filmpje van de activiteit. Je
verantwoordt per aangevraagd bedrag en per klas en –indien van toepassing- per school. Heb je
voor vier klassen subsidie aangevraagd, dan laat je vier keer zien hoe de middelen zijn gebruikt.
Welke vragen moet ik na afloop beantwoorden als verantwoording?
Je beantwoordt een aantal vragen die te maken hebben met de uitgevoerde activiteit; welke
activiteit is uitgevoerd, hoeveel kinderen waren betrokken en is er samengewerkt met een
organisatie om de activiteit uit te voeren? Ook willen we graag weten of de school al bekend is met
het programma Gezonde School en/of er contact is geweest met de Gezonde School-adviseur van
de GGD. Hieronder zie je alvast de vragen die je via jouw account op
www.mijngezondeschool.nl moet beantwoorden.
Blok Algemene vragen:
1. Hoe ben je over de subsidieregeling Jong Leren Eten geïnformeerd?
2. Waarom heb je gebruik gemaakt van de subsidieregeling Jong Leren Eten?
3. Is de subsidieregeling Jong Leren Eten de aanleiding geweest om de
betreffende activiteit(en) uit te voeren of in te plannen?
4. Is de hoogte van het bedrag van de subsidieregeling kostendekkend voor jullie
activiteit(en)?
5. Hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan de activiteit(en)? Geef een getal.
6. Heb je samengewerkt met organisatie(s)/derde(n) voor de uitvoering van de activiteit(en)?
7. Met welke organisatie(s)/derde(n) heb je samengewerkt? Beschrijf kort de samenwerking.
Blok Bewijsvoering:
8. Geef een korte beschrijving van de activiteit(en) die jouw school(locatie) heeft uitgevoerd
in het kader van de subsidie Jong Leren Eten. Beschrijf welke activiteit(en) in welke
groepen/klassen zijn uitgevoerd en noem de datum/periode. Het is verplicht hierbij een
foto of filmpje te uploaden.
Blok Gezonde School:
9. Werkt jouw school al met de Gezonde School-aanpak?
10. Heeft jouw school interesse om verder te gaan met de Gezonde School-aanpak?
11. Is de subsidieregeling Jong Leren Eten aanleiding om verder te gaan met het thema
Voeding binnen de school?
12. Was de Gezonde School-adviseur van de GGD betrokken bij de subsidieaanvraag en/of de
Jong Leren Eten-activiteit(en)?
Blok Tips & Afronding
13. Heb je tips of adviezen waarmee we de subsidieregeling Jong Leren Eten voor volgend
schooljaar kunnen verbeteren?
14. Mogen wij contact met jou opnemen over jullie activiteit(en) die eventueel ter inspiratie
voor andere scholen kunnen dienen? ja/nee
15. Geef je toestemming om het beeldmateriaal dat je hebt toegevoegd bij vraag 8. te
gebruiken voor inspiratie aan andere scholen? ja/nee
16. Ik verklaar dat de vragen naar waarheid zijn ingevuld. ja/nee
Wanneer ontvang ik het subsidiebedrag?
Elke school die een subsidieaanvraag heeft ingediend, ontvangt een mail waarin de toekenning
wordt bevestigd. Daarin staat het bedrag en de activiteiten en middelen die je hebt aangevraagd.
Als school schiet je de kosten eerst voor. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal
verantwoordingsvragen en declareer je de kosten. Daarna krijgt de school dan het geld gestort op
de opgegeven IBAN van de school.
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Waarom moet ik een foto of filmpje uploaden?
Hierdoor weten we dat de school de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd ook daadwerkelijk
heeft uitgevoerd. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd,
tenzij je daar in de verantwoordingsvragen toestemming voor hebt gegeven. We gebruiken het
beeldmateriaal dan alleen voor communicatieve doeleinden en om andere scholen te inspireren.
Naast de foto of het filmpje beantwoord je ook verantwoordingsvragen via
www.mijngezondeschool.nl.
Waarom moet ik bonnetjes van de kosten bewaren?
Elk schooljaar controleren we bij een aantal scholen of de subsidie op de juiste manier is gebruikt.
Daarbij gaat het gesprek over de besteding van de JLE-subsidie en wat de ervaringen zijn. Er
wordt in dat gesprek ook gevraagd naar de bonnetjes of andere bewijsstukken.
Wat is de link met Gezonde School?
Gezonde School stimuleert scholen om structureel en planmatig te werken aan een gezonde
leefstijl op school. Voeding is een van de thema’s binnen Gezonde School. Binnen Gezonde School
werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM. De
landelijke kennis- en thema-instituten zijn de inhoudelijke leveranciers van kennis. Scholen
kunnen via www.mijngezondeschool.nl ondersteuning aanvragen via het Ondersteuningsaanbod
Gezonde School. Ook is het mogelijk hier een vignet Gezonde School aan te vragen. Om het
scholen zo makkelijk mogelijk te maken, wordt de infrastructuur van www.mijngezondeschool.nl
ook gebruikt voor de subsidie Jong Leren Eten. Waar mogelijk wordt vanuit de activiteiten die Jong
Leren Eten subsidieert een logische verbinding gemaakt met Gezonde Schoolactiviteiten. De
subsidie Jong Leren Eten helpt de school zodoende om (verder) met Gezonde School aan de slag
te gaan.
Mag ik de subsidie gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-adviseur van de
GGD?
Nee, daar is de subsidie JLE niet voor bedoeld. De subsidie is voor moestuinieren, koken of een
excursie of gastles op het gebied van voeding.
Mag ik de subsidie gebruiken voor mijn uren die ik als leerkracht/docent aan de
activiteit besteed?
Nee. De subsidie is bedoeld voor eventuele entreekosten, vervoerskosten (indien de te bezoeken
locatie niet op loop- of fietsafstand is), als vergoeding voor een gastdocent (expert) en voor
ondersteunende materialen zoals kookgerei, boodschappen, tuinmaterialen en –gereedschap en
voor lesmateriaal.
Weet mijn Gezonde School-adviseur van deze subsidieregeling?
Ja. Als jouw school een aanvraag doet, dan krijgt de Gezonde School-adviseur van de GGD
hierover bericht.
Hoe weet ik of er nog voldoende subsidiegeld beschikbaar is?
Voor schooljaar 2019-2020 vullen scholen eerst een belangstellingsregistratie formulier in. Deze
inschrijving sluit op 30 september 2019. Daarna worden scholen geselecteerd op basis van criteria.
Alle scholen die belangstelling hebben getoond ontvangen uiterlijk 8 oktober 2019 een bericht of
zij subsidie toegewezen krijgen of niet. Daarna is de subsidieronde gesloten.
Voor schooljaar 2020-2021 start een nieuwe subsidieronde.
Als er teveel scholen subsidie aanvragen, welke volgorde van toekennen geldt dan?
- Scholen die nog niet eerder een JLE-subsidie ontvingen (alle scholen die schooljaar 2018-2019
subsidie ontvingen, kunnen niet meedoen);
- Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO (dit vervangt de lage SESregeling);
- Scholen voor speciaal onderwijs (so en vso);
- We zorgen voor een verdeling van de subsidies over po, vo en mbo;
- We zorgen voor een verdeling van de subsidies over de 12 provincies (geografische spreiding).
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Hoe vaak mag ik een subsidieaanvraag doen?
Een school (of kinderopvanglocatie) mag één keer een aanvraag doen. Voor scholen is het daarom
van belang dat zij van tevoren in een teamoverleg inventariseren welke klassen welke activiteiten
zullen gaan doen. Met die gegevens kun je het belangstellingsregistratie formulier invullen en tot
het maximale bedrag een aanvraag doen.
Mag je in hetzelfde schooljaar twee keer een aanvraag doen voor de subsidie JLE als je
nog niet het maximale bedrag hebt aangevraagd?
Nee, dat is niet mogelijk. Bedenk daarom goed wanneer en waarvoor je de subsidie aanvraagt en
voor welke klas(sen). Gebruik de matrix met activiteiten om het gesprek te voeren in het
schoolteam. Je vindt deze matrix op de website: https://www.jonglereneten.nl/activiteiten-matrixsubsidie-jong-leren-eten
Hoeveel scholen kunnen gebruik maken van de subsidie?
Dat hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag dat scholen zullen aanvragen. Elk
schooljaar kunnen minimaal 315 po-, vo- en mbo-scholen gebruik maken van de subsidie JLE (ter
vergelijking: in schooljaar 2018/2019 hebben in totaal 370 scholen de subsidie JLE ontvangen).
Als ik de subsidie JLE aanvraag, kan ik dan volgend schooljaar ook gebruik maken van
het Ondersteuningsaanbod Gezonde School?
Ja, dat kan. Gebruik maken van de subsidieregeling JLE heeft geen gevolgen voor een aanvraag
voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Omgekeerd ook niet. Ook kunnen scholen
gebruik maken van andere subsidieregelingen die via het programma Gezonde School worden
uitgevoerd.
Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?
Staat jouw vraag hier niet bij en vind je ook het antwoord niet op de website
https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten? Mail ons dan, we helpen je graag.
Een bericht kun je sturen naar subsidiejle@gezondeschool.nl. We streven ernaar je binnen drie
werkdagen antwoord te geven. Dat kan per mail zijn of telefonisch, dus geef ook het
telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.
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