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Wellicht heb je het ook al meegemaakt: je hebt een goed idee,
maar de school beschikt niet over de nodige financiële middelen
om het idee uit te werken of te ondersteunen.
In deze fiche vind je een overzicht van waar je als school subsidies
kan aanvragen in het kader van het voedingsbeleid en waar je
projecten kan indienen en eventueel in aanmerking komt voor
projectgeld.

Subsidie voor schoolfruit en/of schoolmelk – Oog voor Lekkers

EN

en/of

1 portie groente/fruit en/of melk
per leerling/week

basisonderwijs

(= kleuter-en lagere school)

buitengewoon
lager + secundair onderwijs
basisonderwijs met min. 30%
kwetsbare leerlingen
(= leerlingen met schooltoelage)

10 weken

20 weken

Meer informatie
over hoe je de subsidie kan aanvragen, de voorwaarden, het bedrag en de procedure.
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Projectoproep Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie
Voedingsindustrie - Koning Boudewijnstichting
Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie verleent steun aan projecten in
België die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen bij kinderen en
jongeren. Hiervoor lanceert het Fonds een jaarlijkse projectoproep.

Meer informatie

Subsidies voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen.

Toelichting bij de subsidieregeling en de subsidieformulieren

Projectsubsidies bij provincie en gemeente
In het kader van het flankerend onderwijsbeleid bieden de provincie en de gemeente ook soms subsidies
aan. Neem hiervoor contact op met de bevoegde ambtenaar of neem een kijkje op de website van de
provincie of de gemeente.

Andere mogelijkheden
opbrengst van initiatieven
georganiseerd door bv. het oudercomité of de leerlingenraad

Organiseer een evenwichtig samengesteld
ontbijt voor ouders en familie (betalend).

Kies voor iets gezond bij de verkoop van lekkers.
bv. fruitmand, groetepakket ipv wafels
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