
STIMULERINGSBIJDRAGE JONG LEREN ETEN
LEKKER NAAR BUITEN!

Toegangskosten voor bijvoorbeeld 
stadslandbouw of kas

Vergoeding kosten voor bijvoorbeeld 
een tuinadviseur of moestuincoach

Indien niet op loop- of fietsafstand, 
toelage voor collectief vervoer

Kosten voor handgereedschap zoals 
schep, gieter, snoeischaar en 
schoffel

Kosten voor aanschaf m²-bak

Kosten voor bijvoorbeeld zaai- en 
plantgoed, aarde, mest, stokken

Toegangskosten voor 
demonstratiebedrijf

Kosten voor lesmateriaal erkende  
Gezonde School-activiteiten (thema 
Voeding en thema Milieu en natuur)

Kosten voor lesmateriaal over 
moestuinieren (bijvoorbeeld van 
NME-centrum in de buurt)

Toegangskosten voor bezoek 
kookstudio

Kosten voor lesmateriaal erkende 
Gezonde School-activiteiten 
(thema Voeding en thema Milieu en natuur)

Kosten voor lesmateriaal over koken 
(bijvoorbeeld van NME-centrum in de buurt) 

Vergoeding kosten voor het inzetten 
van een restauranthouder of kok

Indien niet op loop- of fietsafstand, 
toelage voor collectief vervoer

Kosten voor basaal kookgerei zoals 
pan, mixer, weegschaal en 
maatbeker

Kosten voor de aanschaf van 
bijvoorbeeld levensmiddelen, 
kruiden, bakpapier en folie

Toegangskosten voor bijvoorbeeld 
boerderij, molenaar, zaadveredelaar, 
ander bedrijf,  organisatie of instituut 
op gebied van voeding

Kosten voor lesmateriaal erkende 
Gezonde School-activiteiten (thema 
Voeding en thema Milieu en natuur)

Kosten voor lesmateriaal, behorende 
bij de excursie/gastles op gebied 
van voeding

Vergoeding kosten voor 
bijvoorbeeld een expert, molenaar, 
boer, wetenschapper of andere 
deskundige op gebied van voeding

Indien niet op loop- of  fietsafstand, 
toelage voor collectief vervoer

Niet van toepassing

Niet van toepassing

€100 per klas

€100 per klas €100 per klas €150 per klas

€50 per klas

€100 per klas

€50 per klas

€100 per klas

€50 per klas

€150 per klas €150 per klas

TOEGANG

A: MOESTUINIEREN B: KOKEN
C: EXCURSIE OF GASTLES 
OP GEBIED VAN VOEDING

VERVOER

GEREEDSCHAPPEN

MATERIALEN

LESMATERIAAL

€500 per klas €550 per klas €450 per klasMaximum bedrag

GASTDOCENT

ONTVANG EEN 
BIJDRAGE VOOR:

ACTIVITEITEN

€100 per klas €100 per klas €100 per klas

€50 per klas€50 per klas

Gebruik de tabel om je als schoolteam te oriënteren op de mogelijkheden.
Per onderdeel staat het maximum bedrag (incl. btw) per activiteit of 
ondersteunend middel aangegeven.

Het programma Jong Leren Eten geeft alleen informatie. Wij benaderen een school nooit vóór of ná 
toekenning van de subsidie om producten of diensten af te nemen. Mocht je wel benaderd worden door 
commerciële partijen, neem dan contact met ons op.
Een schoollocatie kan in totaal voor alle klassen gezamenlijk een stimuleringsbijdrage van maximaal €2.000 
aanvragen.
Een school met veel schoollocaties kan in totaal maximaal €10.000 aanvragen.  
Is de bijdrage toegekend en wijzigen jullie plannen? Dat mag! Het toegekende budget blijft gelijk. Vermeld de 
wijziging na afloop in de verantwoording. Vragen hierover? Mail naar subsidiejle@gezondeschool.nl.

Kijk op de website voor meer uitleg 
over de bijdrage Jong Leren Eten
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www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten
mailto:subsidiejle@gezondeschool.nl



