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ADDENDUM HORIZON 
Versie november 2016 

  

 

p. 18: Personeel van de school – Nascholing – Erasmus+ KA1: cross-sectorale strategische 

partnerschappen 

p. 20: Hoe? – 1 Richt een Europese cel of kerngroep op – (…) Indien mogelijk en wenselijk 

kan de kerngroep ook een vertegenwoordiger van de directie, de leerlingen of ouders 

bevatten. 

p. 23: Hoe? – Online partnerfindingtools: www.prins-filipfonds.be. 

p. 51: Geschikte stageplaatsen - Als je op zoek gaat naar goede stageplaatsen in het 

buitenland, dan kunnen dit nuttige kanalen zijn: 

� (…) 

� Euroguidance: http://euroguidance.wikispaces.com/weindex 

p. 67: ECVET – Meer info: www.ecvet.nl/1_1012_Wat_is_ECVET.aspx 

p. 69: EU: KA1 voor schoolonderwijs – Duur? 1 tot 2 jaar. 

p. 69: EU: KA1 voor beroepsonderwijs – Duur? het mobiliteitsproject: 1 tot 2 jaar. 

p. 69: EU: KA2 voor schoolonderwijs: schoolpartnerschappen – Duur? 1 tot 3 jaar. 

p. 69: EU: KA2 strategische partnerschappen voor schoolonderwijs – Duur? 1 tot 3 jaar. 

p. 69: EU: KA2 strategische partnerschappen voor beroepsonderwijs – Duur? 1 tot 3 jaar. 

p. 71: voetnoot: de coördinerende organisatie kan geen personeel uitsturen op nascholing. 

p. 71: Duur? 1 tot 2 jaar. 

p. 72: Duur? 1 tot 2 jaar. 

p. 73: Meer info: http://erasmusintern.org/, een website waar scholen en assistenten elkaar 

kunnen vinden. 

p. 74:  

� Wat? Binnen deze actie stelt de Europese Commissie prioriteiten voorop: zie 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_nl.pdf, p. 

126-127. 

� Duur: minimum 1 tot maximum 3 jaar. 

� Beurs: uitzonderlijke kosten (80% van de reële kosten) 

� Beurs: Opmerking: voorbereidende bezoeken kunnen niet meer voor Vlaamse scholen. 

p. 75:  

� Wat? Binnen deze actie stelt de Europese Commissie prioriteiten voorop: zie 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_nl.pdf, p. 

126-127. 

� Duur: minimum 1 tot maximum 3 jaar. 

� Beurs: uitzonderlijke kosten (80% van de reële kosten) 

� Beurs: Opmerking: Er is geen budget meer beschikbaar voor voorbereidende bezoeken 

voor Vlaamse scholen. 
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p. 76:  

� Wat? Binnen deze actie stelt de Europese Commissie prioriteiten voorop: zie 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_nl.pdf, p. 

126-127. 

� Duur: minimum 1 tot maximum 3 jaar. 

� Beurs: uitzonderlijke kosten (80% van de reële kosten) 

� Beurs: Opmerking: Er is geen budget meer beschikbaar voor voorbereidende bezoeken 

voor Vlaamse scholen. 

p. 77: Voor 2016 is er een budget voor voorbereidende bezoeken in december 2016: meer 

info.  

p. 82: Vlaamse scholen kunnen geen beroep meer doen op de Vlaams-Marokkaanse 

Twinnings. 

p. 84: Meer info: De informatie vind je niet meer op de website van de Koning 

Boudewijnstichting. Je ontvangt de nodige info wel door in te tekenen op het e-news (zie 

onderaan de homepage): www.kbs-frb.be. 

p. 85: Meer info: www.onderwijsinbrussel.be/ondersteuning/subsidies-voor-educatieve-

initiatieven-van-nederlandstalige-scholen-brussel. 

p. 86: Vanaf 01/01/2017 treedt het vernieuwde subsidiereglement in werking. Beurs: De 

subsidie bedraagt 2.000 euro voor projecten met een Europese partner en 2.500 euro voor 

projecten met een buurregio. Het basisonderwijs krijgt een extra tegemoetkoming van 250 

euro.  

p. 87: Binnen het VSKO:  

� voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 

Rik.Vanderhauwaert@katholiekonderwijs.vlaanderen.  

� bij de begeleiding: 

� Gert Kentane (Oost-Vlaanderen) 

� Diane Van Hove (Antwerpen) 

� Annick Keunen (Mechelen-Brussel) 

� Jean Jacobs (Limburg) 

� Johan Vankeersbilck (West-Vlaanderen).  

E-mailadres: voornaam.achternaaminéénwoord@katholiekonderwijs.vlaanderen   

 

 

 


