
 

PROVINCIALE SUBSIDIES PROVINCIE ANTWERPEN  

 

MOS beschikt via de provincie Antwerpen over subsidies in functie van vergroening van 

de school. 

 

Er zijn 2 fases in het vergroeningstraject: 

1. Participatiefase op ritme van de school: voortraject van 1 of meerdere schooljaren. 

MOS begeleidt de scholen om tot een gedragen zoneplan (vlekkenplan) te komen.  

2. Uitvoeringsfase van 1 jaar: de Antwerpse Regionale Landschappen (RL’n) en 

Landschapspark Zuidrand (LPZ) begeleiden de scholen met de uitwerking van een 

definitief plan, een beplantingsplan en de effectieve uitvoering van deze plannen. 

Belangrijk binnen de aanvraag van provinciale subsidies: 

De subsidies moeten bijdragen tot het verhogen van de biodiversiteit (meer 

natuur/inheemse natuur) en het leren in van en met de natuur stimuleren. Zodat de 

buitenruimte een verlenging wordt van het klaslokaal.   

 

Je school is geregistreerd op de Groene Kaart van MOS www.mosvlaanderen.be.  

 

Hoe ziet een vergroeningstraject eruit?  

 

Schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 (dec2017): Voortraject begeleid door MOS: 

 

- een intakegesprek (waarom wil de school vergroenen – waarom subsidies 

aanvragen – wat is de beginsituatie)  

- 1 of meerdere MOS-sessies (PV, PS) en begeleiding van de werkgroep 

speelplaats/vergroening/MOS. 

- Tegen december 2017 heeft de school duidelijk zicht op de wensen ideeën van de 

leerkrachten, leerlingen en ouders - duidelijk uitgewerkt zoneplan - eerste raming 

kosten uit te voeren werken.  

Januari 2018:  

School dient zijn kandidatuur voor het in aanmerking komen van provinciale subsidies in  

tegen 12/01/2018 door het document ‘kandidaatsubsidiesvergroening2018-2019’ te 

mailen naar mos@provincieantwerpen.be.  

Aan de kandidaatschool wordt gevraagd om zich op te stellen als ‘ambassadeurschool’ 

(bijvoorbeeld: deuren 1x per jaar openen voor andere scholen, openstaan voor vragen 

van andere scholen,…). 

  

Februari 2018:  

MOS en de Regionale landschappen screenen de binnengekomen kandidaturen en 

bepalen de scholen die in aanmerking komen voor provinciale subsidies. En brengen deze 

op de hoogte.  

 

Maart-april 2018:  

Het betrokken Regionaal Landschap vertaalt, in overleg met de school, het zoneplan naar 

een gedetailleerd inrichtingsplan en stelt een kostenraming op. 

De school ondertekent een document waarin staat dat ze gedurende minimum 5 jaar zich 

engageren om hun vergroening in stand te houden (beheer, onderhoud, educatieve 

aanpak, …). 

 

April 2018:  

De Antwerpse Regionale Landschappen maken een subsidiedossier op om in mei in te 



dienen bij de provincie Antwerpen.  

 

Juni 2018:  

Goedkeuring ingediende dossiers door provincie Antwerpen. 

En afspraken maken tussen de Regionale landschappen en scholen voor de opstart van 

de uitvoering. 

 

September 2018 - juni 2019: 

Uitvoering van de vergroening in samenwerking met het Regionaal Landschap. 

MOS kan ondersteunen bij de educatieve inbedding van de vergroening in de lessen.  

 

Juni 2018:  

De school maakt een eindverslag (A4) met foto’s en korte toelichting van de realisaties. 

Ze mailt dit vrijdag 15 juni 2018 naar mos@provincieantwerpen.be en het desbetreffende 

Regionaal Landschap. Zodat de info beschikbaar is voor afronding (declaratie) van het 

dossier bij de provincie Antwerpen.  

 

 

 

 

 


