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1. INLEIDING 
 
 
De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar om samen met het netwerk 'Boeren met Klasse' groepen op 
een levensechte manier vertrouwd te maken met het reilen en zeilen van een actief land- of 
tuinbouwbedrijf. Het leren kennen van het beroep van landbouw(st)er, van de oorsprong van onze 
voeding en andere landbouwproducten, zijn noodzakelijk om mensen een realistisch beeld te geven van 
de huidige actieve land- en tuinbouw. 

 
Deelname aan het netwerk 'Boeren met Klasse' biedt alle Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwbedrijven 
de mogelijkheid om een subsidie te ontvangen voor groepsbezoeken. De voordelen van 
landbouweducatie komen de volledige land- en tuinbouwsector ten goede. 

 
Voor de land- en tuinbouwbedrijven van het netwerk stellen we dit handboek ter beschikking. Het is 
bedoeld als praktische leidraad en is tevens een bundeling van alle nuttige documenten en formulieren. 
De provincie verbindt er zich toe dit document te optimaliseren en bij de start van elk jaar een 
aangepaste versie aan u te bezorgen. 

 
Alvast aangename en leerrijke bezoeken toegewenst! 

 
 
 
 
Tom Dehaene, 
gedeputeerde voor land- en tuinbouw 
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2. PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING 
VAN SUBSIDIES VOOR GROEPSBEZOEKEN AAN LAND- 
EN TUINBOUWBEDRIJVEN 

 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten 
en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen aan land- en 
tuinbouwbedrijven die groepsbezoeken verzorgen. 

 
Artikel 2 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het ontvangen van groepsbezoeken, moet de 
subsidieaanvrager deel uitmaken van het netwerk 'Boeren met Klasse'. Alle land- en tuinbouwbedrijven in hoofd- 
of bijberoep, gevestigd in Vlaams-Brabant komen in aanmerking om deel uit te maken van het netwerk 'Boeren 
met Klasse'. 

 
Artikel 3 
Kandidaten voor het netwerk 'Boeren met Klasse' geven blijk van een goede sociale en professionele 
onderlegdheid. Hij/zij staat in voor de ontvangst van de groepen en verstrekt alle nuttige informatie of 
technische toelichting betreffende de werking van het bedrijf. De bedrijfsgebouwen zijn ingericht en 
uitgerust overeenkomstig wat nodig is voor het ontvangen van groepsbezoeken, met inachtneming van 
de nodige beveiliging. In dit verband dient de exploitant een verzekering af te sluiten tegen ieder risico 
dat, in het kader van de groepsbezoeken met didactisch karakter, enige schade kan inhouden voor 
derden. Als leidraad voor het verzorgen van groeps- en klasbezoeken wordt een handboek ter 
beschikking gesteld door de provincie (www.vlaamsbrabant.be/subsidie-boerenmetklasse). 

 
Artikel 4 
Onder een groep wordt verstaan: een klas, een jeugdbeweging, een groep in familieverband, 
andere groepen (verenigingen, in werkverband ...). Een groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 30 
personen. 

 
Artikel 5 
Alle rondleidingen vinden uitsluitend in het Nederlands plaats. 

 
Artikel 6 
Het bedrijf van het netwerk 'Boeren met Klasse' houdt een register bij met de ingevulde en ondertekende 
reserverings- en bezoekformulieren van elk bezoek. 

 
Artikel 7 
Aan het bedrijf worden de volgende vergoedingen toegekend: 

• een vergoeding van 75 euro per klasbezoek (minimumduur van 1,5 uur); 
• een vergoeding van 35 euro voor elk ander groepsbezoek (minimumduur van 1 uur). 

De maximum vergoeding wordt per bedrijf en per jaar bepaald op 2.800 euro. 
De vergoedingen zullen tweemaal per jaar aan de exploitanten van het bedrijf vereffend worden op 
basis van het reserverings- en bezoekregister van het bedrijf. De uitbetaling gebeurt door 
overschrijving op de financiële rekening van de aanvrager overeenkomstig de regels van de 
provinciebegroting. 

 
Artikel 8 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de 
daartoe bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. Op straffe van verval moet dit gebeuren uiterlijk op 1 november 
van het jaar dat voorafgaat aan de volgende twee jaren waarop de subsidie betrekking hebben. 
De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), gemaild, of 
afgegeven tegen ontvangstbewijs. 

 
Artikel 9 

De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement en erkent de bedrijven 
voor het netwerk 'Boeren met Klasse' op basis van het verslag van de dienst land- en tuinbouw. 

 
 
 

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidie-boerenmetklasse
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Artikel 10 
Alle subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van het toepasselijk reglement werden niet nageleefd; 
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
kan de deputatie één of meerdere van de volgende sancties opleggen: 

• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
• de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet; 
• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
Artikel 11 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing van de 
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 
toelagen, ertoe gehouden om: 
de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde verplichtingen tot het indienen van 
een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na 
afloop van het werkjaar. 
 
Artikel 12 
De bepalingen met betrekking tot staatssteun worden opgenomen in het aanmeldingsformulier. 
 
Artikel 13 
Indien in een semester slechts een beperkt aantal bezoeken kunnen doorgaan omwille van overmacht door 
coronamaatregelen, dan ontvangt de begunstigde het volgende forfaitaire bedrag  

• 200 euro: voor bedrijven die 0-9 bezoeken hebben ontvangen tijdens het desbetreffende semester van 
het voorgaande jaar en ook in het jaar van subsidie lid zijn van het netwerk 

• 400 euro: voor bedrijven die meer dan 10 bezoeken hebben ontvangen tijdens het desbetreffende 
semester van het voorgaande jaar en ook in het jaar van subsidie lid zijn van het netwerk 

• 200 euro: voor bedrijven die nieuw zijn in het netwerk 
• De maximum vergoeding per bedrijf en per jaar blijft maximaal 2.800 euro. 

 
Artikel 14 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 

 
 
 
 
 

Contact 
Dienst land- en tuinbouw, 016 26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be

mailto:landbouw@vlaamsbrabant.be
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3. KWALITEITSRICHTLIJNEN 
De bedrijven die erkend willen worden als bedrijf van het netwerk 'Boeren met Klasse', vragen dit 
schriftelijk aan bij de dienst land- en tuinbouw (zie Bijlage 1). Kandidaten die erkend worden als lid van 
het netwerk 'Boeren met Klasse' krijgen hiervan een schriftelijk bewijs. 
De contactgegevens van de landbouwers die deel uitmaken van het netwerk mogen gebruikt worden 
voor publicaties van het netwerk 'Boeren met Klasse' en op de websites van de provincie Vlaams- 
Brabant en haar vzw’s. 
 
Ter verduidelijking van het reglement voor de kandidaten van het netwerk 'Boeren met Klasse' worden 
volgende kwaliteitsrichtlijnen meegegeven. 
 
 

3.1 Aard en kwaliteit van de educatieve activiteiten 
1. Het bedrijf gaat de verbintenis aan op zijn land- of tuinbouwbedrijf groepen te ontvangen en een 

land- of tuinbouweducatief programma aan te bieden. De uitbater, of zijn aangestelde, moet ten 
minste rondleidingen op en rond het bedrijf aanbieden die aangepast zijn aan de leeftijd en het 
interesseveld van de groepen. 
Indien mogelijk en bij voorkeur, worden aanvullende activiteiten aangeboden: 
• het proeven van een product van de hoeve 
• de mogelijkheid om aan bepaalde activiteiten op het bedrijf deel te nemen (bepaalde 

workshops, meehelpen op het bedrijf en/of andere educatieve activiteiten) 
 

2. De uitbater moet de ontvangst, de rondleiding en de bijkomende educatieve activiteiten ofwel 
persoonlijk uitvoeren ofwel door een daartoe speciaal aangestelde persoon laten uitvoeren. 

 
3. De uitbater of zijn daartoe aangestelde persoon moet alles in het werk stellen om een didactisch 

verantwoord bezoek aan het bedrijf en zijn omgeving mogelijk te maken. 
 

4. Indien de bezoekersgroep uit meer dan 30 personen bestaat, ziet de uitbater erop toe dat de groep 
kan gesplitst worden, en dit door een beroep te doen op één of meerdere helpers. Indien dit niet 
mogelijk is, worden geen groepen, groter dan 30 personen ontvangen. 

 
5. De uitbater of zijn daartoe aangestelde persoon moet elk bezoek en de verschillende activiteiten 

voldoende voorbereiden. 
 

6. De uitbater en/of zijn daartoe aangestelde persoon worden aangemoedigd om regelmatig 
basisvorming te volgen zowel met betrekking tot technische, juridische, hygiënische als educatieve 
en methodische aspecten van landbouweducatie. 

 
 

3.2 Inrichting van het bedrijf, de gebouwen en de omgeving 
Het erf en de gebouwen dienen net en aantrekkelijk te zijn en moeten altijd in veilige omstandigheden 
te bezoeken zijn. Het bedrijf stelt een gemakkelijke toegang en een veilige parkeerplaats voor fietsen 
in de nabijheid ter beschikking. Er wordt minimaal in 1 publiek toegankelijk toilet voorzien. 

 

3.3 Veiligheid en verzekering 
Van de uitbater wordt verwacht dat hij/zij een voldoende verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 
neemt zowel betreffende de eigen lichamelijke ongevallen als betreffende de aansprakelijkheid voor 
de bezoekers. 
De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het groepsbezoek. 

 
Enkele nuttige tips om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen: 
- Niet-toegankelijke gedeelten van het bedrijf blijven afgesloten tijdens het bezoek. Al het gevaarlijk 

materiaal (werktuigen, fyto- en andere producten …) worden buiten het bereik van de bezoekers 
opgeborgen voor de aanvang van het bezoek. 
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- Indien voedsel wordt verbruikt tijdens het bezoek dan wordt rekening gehouden met de wetgeving 
voedselveiligheid. 

- Een koffer met EHBO-materiaal dient te worden voorzien. 
 

3.4 Verbintenis tot openheid voor controle, advies en solidariteit 
1. De uitbater verbindt zich ertoe de kwaliteitsrichtlijnen, zoals hierboven beschreven, op te volgen. 

De uitbater en/of zijn daartoe aangestelde persoon zal bezoek en controle vanwege de provincie 
Vlaams-Brabant te allen tijde aanvaarden. 

 
2. De uitbater meldt één week op voorhand de bezoeken/activiteiten die werden gereserveerd aan de 

provincie Vlaams-Brabant. De uitbater houdt daartoe een register bij met de reserverings- en 
bezoekformulieren (zie bijlage 2 en 3). 

 
3. De provincie Vlaams-Brabant kan individuele raadgevingen geven aan het bedrijf. De uitbater moet 

daarbij een voldoende openheid vertonen voor de adviezen die gegeven worden en deze adviezen 
zo goed mogelijk opvolgen. 

 
4. De uitbaters stellen zich te allen tijde loyaal op ten opzichte van de provincie Vlaams-Brabant en 

ten opzichte van de andere leden van het netwerk. 
 

5. De controle op het naleven van het reglement kan door de provincie Vlaams-Brabant gedelegeerd 
worden aan een algemeen erkend centrum voor landbouweducatie. In dat geval geldt de 
verbintenis tot openheid voor controle, advies en solidariteit ook voor dit algemeen erkend centrum 
voor landbouweducatie. 
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4. INVULDOCUMENTEN 
Bijlage 1: Aanvraagformulier kandidaatstelling netwerk ‘Boeren 
met Klasse 2023-2024’ 
Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwbedrijven, in hoofd- of bijberoep, die toetreden tot het netwerk 
'Boeren met klasse' komen in aanmerking voor een subsidie voor het ontvangen van groeps- en 
klasbezoeken. 

 
Procedure 
Dien het aanvraagformulier in bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Dit moet uiterlijk op 1 
november van het jaar dat voorafgaat aan de volgende 2 jaren waarop de subsidie betrekking heeft. 
Pas na schriftelijke bevestiging dat de kandidatuur wordt aanvaard, komt het bedrijf in aanmerking voor 
het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor groepsbezoeken. 

 
Indieningstermijn 
Om in 2023 en 2024 deel te nemen, moet een land- of tuinbouwbedrijf voor 1 november 2022 een 
verzoek indienen via het aanvraagformulier. 

 

Bijlage 2: Reserverings- en bezoekformulier 
 
De subsidies worden uitbetaald op basis van de ontvangen reserverings- en bezoekformulieren. 
 
Reservering bezoek melden 
Vul voor het bezoek de gekende gegevens in op het formulier. Mail een scan of foto van het formulier of mail de 
gegevens van de groep, datum en bezoekuur naar landbouw@vlaamsbrabant.be 
Meld bezoeken 1 week vooraf. Voor ‘last minute’ reservaties (of een vergetelheid) kan er uitzonderlijk afgeweken 
worden van deze termijn. 
 
Invullen en indienen bezoekformulier 

• Vul onmiddellijk na het bezoek het formulier volledig en correct aan. 
• Gebruik voor elk bezoek 1 formulier. Ook wanneer een groep meermaals per jaar het bedrijf bezoekt en 

voor groepen die omwille van de groepsgrootte dienen gesplitst te worden. 
• Wanneer 2 of meer groepen gelijktijdig het bedrijf bezoeken en er vanuit het bedrijf 2 of meer begeleiders 

aangesteld zijn, moet voor elke groep een afzonderlijk formulier ingevuld en ondertekend worden. 
Vermeld telkens de verschillende namen van de aangestelde begeleiders vanuit uit het bedrijf op het 
formulier. 

• Zowel de landbouwer (-ster) of zijn aangestelde als de verantwoordelijke van de groep dienen het 
formulier te ondertekenen. 

• Mail zo snel mogelijk en ten laatste binnen de drie weken een kopie van het formulier naar 
landbouw@vlaamsbrabant.be 

• Zorg ervoor dat het formulier leesbaar is en het bestand niet te zwaar. 
• Ontvang je regelmatig groepen, dan kan je de getekende formulieren bundelen en deze per week of om 

de 2 weken mailen. 
PS Laat na het bezoek het formulier zeker ondertekenen door de groep. Sommige bedrijven laten het formulier 
vlak voor het bezoek onderteken om te vermijden dat dit (in de drukte) na een bezoek vergeten wordt (bv groep 
moet zich haasten om tijdig de bus te halen en het formulier ligt nog op je bureel). 
 
Onderscheid klas- en andere groepsbezoeken 
De subsidie voor klasbezoeken bedraagt 75 euro per bezoek (minstens 10 en maximaal 30 personen / 
minimumduur bezoek is 1,5 uur). 

• Bezoeken van kleuter, lager en secundair onderwijs en pedagogische opleidingen van het hoger 
onderwijs komen in aanmerking (maximumfactuur basisonderwijs). 

• Uitzonderlijk kan er afgeweken worden van het minimaal aantal personen (bv. klassen uit buitengewoon 
onderwijs: BuBaO, BuSO). 

 
Voor alle andere groepsbezoeken bedraagt de subsidie 35 euro per bezoek (minstens 10 en maximaal 30 
personen / minimumduur bezoek 1 uur). 

• Andere groepsbezoeken zijn bv.: (jeugd-)verenigingen, bedrijven, speelpleinwerkingen, IBO’s, diverse 

mailto:landbouw@vlaamsbrabant.be
mailto:landbouw@vlaamsbrabant.be
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organisaties, bezoeken in familieverband, een LG, boerderijkampen en kinderfeestjes met een educatieve 
insteek, verwelkoming nieuwe inwoners van de gemeente, opleidingsvormen zoals: Syntra, CVO… 

• Ook rondleidingen tijdens opendeurdagen, Dag van de Landbouw, … komen in aanmerking. Omdat er 
voor deze rondleidingen zelden een duidelijke groepsverantwoordelijke is, vragen we voor die 
rondleidingen een deelnemerslijst bij te houden en deze toe te voegen aan het (de) bezoekformulier(-en). 

• Cursussen, Groene Zorg … komen niet in aanmerking. 
 
Ook klas- en groepsbezoeken van buiten Vlaams-Brabant komen in aanmerking. 
 
Uitbetaling subsidies 
2x per jaar mailen we je een overzicht/onkostenstaat van de bezoeken aan je bedrijf op basis van de formulieren 
die we van jullie ontvangen. 
Indien er bezoeken, gegevens of ondertekende formulieren ontbreken, kan je ons die dan nog bezorgen. 

• De subsidies worden uitbetaald op basis van de ontvangen reserverings- en bezoekformulieren. 
• Enkel correct ingevulde, ondertekende en tijdig bezorgde formulier komen in aanmerking. 
• De uiterste indieningstermijn voor bezoekformulieren van het: 

o 1ste semester is 21 juli 
o 2de semester is 21 januari 

• Je ontvangt in augustus en februari een onkostenstaat met het overzicht van de formulieren van het 
voorgaande semester. 

Na controle, eventuele correcties en ondertekening van de onkostenstaat worden de subsidies uitbetaald. 
Het subsidieplafond bedraagt maximaal 2.800 euro per bedrijf, per jaar. 

 
Bijlage 3: Evaluatieformulier 
Het evaluatieformulier wordt door de landbouwer(-ster) bezorgd aan de school of de verantwoordelijke 
van de groep. De school of de verantwoordelijke van de groep bezorgt het ingevulde formulier aan de 
dienst land- en tuinbouw. Meerdere bezoeken aan hetzelfde bedrijf kunnen op één formulier ingevuld 
worden. Van de ontvangen evaluatieformulieren bezorgen we een kopie aan het bedrijf. 
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Kandidaatstelling netwerk ‘Boeren met Klasse’ 
AANVRAAG 2023-2024 

 
Er zijn 2 manieren om een subsidieaanvraag in te dienen, uiterlijk 1 november 2022. 
Het bedrijf houdt zelf een exemplaar bij en legt dit voor op verzoek van de provincie Vlaams-Brabant 
 Per mail  landbouw@vlaamsbrabant.be 

 Per post  Provincie Vlaams-Brabant, Dienst land-en tuinbouw, Provincieplein 1, 3010 Leuven 

   Poststempel geldt als bewijs voor tijdige indiening

 
BEDRIJFSGEGEVENS 

Naam          Voornaam        

Bedrijfsnaam       
Adres  

Straat en nummer          

Postcode en gemeente        
 
 
Indien het bezoekadres verschilt van de bedrijfszetel of het communicatieadres, gelieve dan hieronder ook 
het bezoekadres in te vullen. 
Bezoekadres 

Straat en nummer          

Postcode en gemeente        
 

Tel.       GSM       Fax       

E-mail       

Website, FaceBook       

Ondernemingsnummer        

Bankrekeningnummer (IBAN) BE        

Land- of tuinbouwer in: 

  hoofdberoep  

  bijberoep 

 

Omschrijving bedrijf: sector(-en), teelten en eventueel productiemethode 

 bv. gemengd, melkvee, akkerbouw, fruit, zelfoogst, bio, gangbaar, CSA,… 

      

Het bedrijf is ook lid van  
 Kijkboerderijen (Plattelandsklassen vzw) 
 Melk4kids (VLAM) 
 Straffe Streek (Streekproducten Vlaams-Brabant vzw) 
 Steunpunt Korte Keten (Ferm) 
 Recht van bij de boer (VLAM) 
 Steunpunt Groene Zorg 
 Logeren in Vlaanderen Vakantieland 

 
 

mailto:landbouw@vlaamsbrabant.be
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HET BEDRIJF WENST VOLGENDE GROEPEN TE ONTVANGEN 
 Klasbezoeken 

   Basisonderwijs kleuter 
   Basisonderwijs lager 
   Secundair onderwijs 

  Hoger onderwijs 
 

  Wenst enkel klasbezoeken uit de eigen gemeente te ontvangen (dus eerder sporadisch, 
nabijheidseducatie) 

 Wenst ook klasbezoeken uit andere gemeenten en provincies te ontvangen  
 

 Groepsbezoeken buiten schoolverband 
  Andere groepen van kinderen en jongeren (jeugdbewegingen, speelpleinen,…) 
  Andere groepen volwassenen (groepen in familieverband, verenigingen, bedrijven,…) 
  Wenst groepen te ontvangen in weekends en/of vakantieperiodes 
  Wenst geen groepen te ontvangen in weekends en/of vakantieperiodes 
 

KORTE OMSCHRIJVING VAN HET (EDUCATIEF) PROGRAMMA DAT WORDT AANGEBODEN 
      
 
Kostprijs van het bezoek 

0,00 euro per        per leerling of bezoeker 

0,00 euro per        per klas of groep 
 
Prijsomschrijving, eventuele kortingen en extra’s 

Bijvoorbeeld: prijsverschil voor verschillende doelgroepen of tijdens bepaalde dagen, degustaties,… 

      

 

BIJKOMENDE INFORMATIE 

Hoeveel personen kan het bedrijf maximaal ontvangen?        
Het bedrijf heeft een ontvangstruimte voor groepen? 

 Ja, de capaciteit is       
 Nee 

Het bedrijf is toegankelijk voor personen met een handicap?   Ja  Nee 
Het bedrijf is bereikbaar met het openbaar vervoer? 

  Ja, met volgende lijnen       
 Nee 

Het bedrijf ontvangt momenteel al: 
Groepen  Ja  Nee 
Klassen  Ja  Nee 
 
Andere activiteiten en verbredingstakken op het bedrijf: speeltuin, proeverij, zorgboerderij, hoevewinkel, 
thuisverkoop, automaat, kinderfeestjes, Picknick een Hoeve, hoeveterras, catering, hoevetoerisme, 
boerengolf, geschenkmanden, vergaderen op de boerderij, Tour de Crème, hoevezuivel,… 
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Ondergetekende, hierna genoemd het la   nd- of tuinbouwbedrijf, wenst zich kandidaat te stellen voor het 
netwerk 'Boeren met Klasse'. 

 

Het land- of tuinbouwbedrijf verklaart zich akkoord met het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies voor groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven en de kwaliteitsrichtlijnen van het 
handboek. 

 
De subsidie wordt gegeven onder de vorm van de-minimissteun, waarvan de voorwaarden bepaald worden 
in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun, PB L 352, 24 december 2013, p. 1-8. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van verordening (EU) 
nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 ligt het totale bedrag aan de-minimissteun dat 
wordt verleend, niet hoger dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. 
De subsidie wordt overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de voormelde verordening pas verleend nadat de 
begunstigde dit aanmeldingsformulier heeft ingevuld en ondertekend als verklaring op eer en bezorgd heeft 
aan de Provincie Vlaams-Brabant, dienst land- en tuinbouw. 
 
Datum           Plaats      

Handtekening 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy 
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Per bezoek één formulier gebruiken. Wanneer 2 of meer groepen gelijktijdig het bedrijf bezoeken en er vanuit het bedrijf 2 of 
meer verschillende begeleiders worden voorzien, dient er voor elke bezoek (groep/klas) een formulier ingevuld en ondertekend te 
worden. 

 

Bedrijfsgegevens 
bedrijfsnaam/naam/voornaam 
straat/huisnummer/postcode gemeente 
tel/gsm/fax 
e-mail/website 

 

Reservering bezoek 
In te vullen door de landbouwer voor het bezoek. Eén week op voorhand een kopie bezorgen aan de provincie Vlaams-Brabant, 
dienst land- en tuinbouw, Provincieplein 1 - 3010 Leuven, landbouw@vlaamsbrabant.be 

 
Naam groep (school, vereniging, familie, ...) .......................................................................................... 
Contactpersoon ........................................................................................................................................... 
Adres ........................................................................................................................................................... 
Postcode  .....................  Gemeente ............................................................................................................. 
Telefoon .................................. Fax ................................ E-mail ................................................................ 

Datum bezoek ........../........../.................... 
Bezoekuur van .................... tot ..................... uur 

Aantal personen .................... 
 

□ Basisonderwijs kleuter 
□ Basisonderwijs lager 
□ Buitengewoon onderwijs kleuter 
□ Buitengewoon onderwijs lager 

ο 1ste 
ο 1ste 
ο 1ste 
ο 1ste 

ο 2de 
ο 2de 
ο 2de 
ο 2de 

ο 3de 
ο 3de 
ο 3de 
ο 3de 

 
ο 4de 

 
ο 4de 

 
ο 5de 

 
ο 5de 

 
ο 6de 

 
ο 6de 

□ Secundair onderwijs □ ASO, □ TSO, □ KSO □ BSO 
 ο 1ste ο 2de ο 3de ο 4de ο 5de ο 6de 
□ Buitengewoon secundair onderwijs ο 1ste ο 2de ο 3de ο 4de ο5deο ο 6de 
□ Pedagogische opleidingen van het hoger onderwijs ο 1ste ο 2de ο 3de 

 
□ Ander bezoek van kinderen en jongeren ο tot 6 jaar ο tussen 6 en 12 jaar ο tussen 12 en 18 jaar 
□ Ander bezoek: ο familieverband ο vereniging ο bedrijf  

 
Voor andere bezoeken, verduidelijk (naam jeugdbeweging, vereniging, .... ) 

................................................................................................................................................................... 
 

Bezoekformulier 
In te vullen door de verantwoordelijke van de groep / begeleidende leerkracht en de landbouwer na het bezoek. Een kopie van het 
volledig ingevuld en ondertekend reserverings- en bezoekformulier bezorgen na het bezoek aan de provincie Vlaams- 
Brabant, dienst land- en tuinbouw, Provincieplein 1 - 3010 Leuven, e-mail landbouw@vlaamsbrabant.be 

 
Naam landbouwer die het bezoek heeft begeleid ...................................................................................... 
Naam verantwoordelijke groep / begeleidende leerkracht ......................................................................... 

 
 

Handtekening land- of tuinbouwer Handtekening verantwoordelijke 
groep / begeleidende leerkracht 

Korte samenvatting van de activiteiten: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Het landbouwbedrijf ontvangt 50 euro subsidie per klasbezoek en 30 euro subsidie voor elke ander bezoek, van de provincie Vlaams-Brabant 
volgens het reglement inzake de toekenning van subsidies voor groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven. 

 
 

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy 

BIJLAGE 2: RESERVERINGS- EN BEZOEKFORMULIER 
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Evaluatie van het bezoek(en): 

 

 
In te vullen door de verantwoordelijke van de groep. Meerdere bezoeken aan hetzelfde bedrijf kunnen 
gegroepeerd worden per formulier. 

 
Naam groep: .............................................................................................................................. 
Adres: ......................................................................................................................................... 
Contactpersoon: ......................................................................................................................... 

 
Deze groep ging naar het bedrijf: ..........................................…..in ............................................ 

 
Bezoekdatum: ............................................................................................................................ 

 

 
Hoe hebt u de rondleidingen ervaren? Omcirkel de passende woorden: 

 
interessant - leuk - eerder saai - een openbaring - gezellig en hartelijk - bracht nieuwe inzichten - 

rommelig tot chaotisch - duidelijk gestructureerd - soms wat onhandig - niets van verstaan 

……………........….....………………………………………………………..………………………… 

………………………….............……………………………………………..………………………… 
 

Waren er nog bijkomende activiteiten naast de rondleiding? 
 

Welke?........................................................................................................................................ 

Hoe hebt u deze extra activiteiten ervaren? ………….....................………..………………………. 
……………………………………………….......………………………...……………………............ 
………………………………………………………………………………..…………………............. 
Wat vond u heel goed aan deze bezoeken? ...................………………..…………………............. 
…………………………………………………………………………………..………………............. 
…………………………………………………………………………………..……………................ 
Hebt u interessante tips voor deze boerderij? ......……………………………..……………............. 
……………………………………………………………………………………..……………............. 
……………………………………………………………………………………..……………............. 

 
Voldeed dit bezoek aan uw verwachtingen? 

 
Ja, want ………………………………………………………............………………….......………… 

Nee, want ……………………………………………………………............………….……...……… 
 

Zou u in de toekomst ook een bezoek aan dit bedrijf overwegen ? ..……............…………......… 

…………………........................................................................................................................... 

Waarom wel: …………………………………………………………………………………............... 

................................................................................................…………………………................ 

Waarom niet: ………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………............... 
 

Bedankt om dit formulier in te vullen en door te sturen aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst land- 
en tuinbouw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, landbouw@vlaamsbrabant.be 

 

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy 

BIJLAGE 3: EVALUATIEFORMULIER GROEPSBEZOEK AAN 
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5. NUTTIGE ADRESSEN 
Provincie Vlaams-Brabant 
Dienst land- en tuinbouw 
016 26 72 72 
landbouw@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be/subsidie-boerenmetklasse 

 

Tom Dehaene 
Gedeputeerde voor land- en tuinbouw 
016 26 70 22 
 

mailto:landbouw@vlaamsbrabant.be
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidie-boerenmetklasse
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