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Basis : tijdschrift aanwezig in Mediatheek Kattenberg (plaastnr. 470) én in Mediatheek 
Sint-Amandsberg 
 

 
 

"Het belang en de kracht van verbindend samenwerken" / Van Rompaey, L. In : Basis, 

122(2015)8, p. 15-18  
 

"Iedereen mee in de boot van het M-decreet : bekommerd om het beste voor elk kind" / De 

Smet, Marijke. In : Basis, 123(2016)5, p. 17-20  
 

"Het M-decreet in een gewone dorpsschool : de M van Meer Mensen en Meer Middelen? 

Of de M van Miserie?" / Tiquet, Eva. In : Basis, 122(2015)8, p. 22-24  
 

"Samen het M-decreet mogelijk maken : het verhaal van een Leuvense samenwerking" / 

Van Rompaey, Lies. In : Basis, 123(2016)5, p. 21-24  
 

"Samenwerken zit in onze schoolcultuur ingebakken : het verhaal van De Wingerd en De 

Zon" / Tiquet, Eva. In : Basis, 122(2015)8, p. 19-21  
 

 
 

De gids op maatschappelijk gebied: tijdschrift aanwezig in Mediatheek Sint-
Annaplein en Mediatheek Kantienberg 
 

 
"Investeren in kansengroepen (deel 3) : onderwijs" / Nicaise, Ides. In : De gids op 

maatschappelijk gebied, 107(2016)6, p. 21-27  
 

 
 
 

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9781162175898


Nascholingsproject  

M-DECREET: 
motor, motivatie, mogelijkheden 

 

   

 pedagogische begeleiding 

Stedelijk Onderwijs Gent 

Klasse magazine: tijdschrift aanwezig in Mediatheek Kattenberg en Mediatheek 
Sint-Amansberg en online raadpleegbaar via https://www.klasse.be/abonnementen/ 
 

 
 

"Differentiëren, dat gaat niet : hoezo, je doet het al" / Beerens, Nele ; Bulckaert, Wouter ; 

De Wilde, Bart. In : Klasse magazine, (2015-2016)1, p. 10-21  
 

 
 

Sterk! in autisme: tijdschrift aanwezig in Mediatheek Kattenberg (plaatsnr. : 462.4) 
en Mediatheek Kantienberg 
 

 
 

"M-decreet voor kinderen met autisme : tussen queeste en quatsch" / Fraihi, Hind. In : 

Sterk! in autisme, 35(2016)3, p. 29-31 - ISSN 0774-9228  
 

 
 

Onderwijskrant: tijdschrift aanwezig in Mediatheek Kattenberg en online 
raadpleegbaar via http://www.onderwijskrant.be/ 

 
"Dossier M-decreet : evaluatie 1 jaar M-decreet ; een schrijnende balans ; Crevits durft 

bevraging leerkrachten nog niet prijsgeven ; maar evaluatie & bijsturing zijn dringend! Ook 

onderwijskoepels, VLOR en onderwijsvakbonden verkiezen stilzwijgen." / Feys, Raf ; 

Brasseur, Stella. In : Onderwijskrant, (2016)178, p. 21  

 

https://www.klasse.be/abonnementen/
http://www.onderwijskrant.be/
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"Leidinggevenden onderwijs heel kritisch over M-decreet : resultaten VLVO-bevraging bij 

leidinggevenden - juni 2016 Minister Crevits repliceert dat conservatieve onderwijsmensen 

nog vastzitten in deficit-visie" In : Onderwijskrant, (2016)178, p. 22-23  

 

"Lifestream-flopdebat Klasse over M-decreet : juni 2016: scherpe kritiek ; kritische reacties 

van leerkrachten, enkele ouders, CLB-adviseurs ..." In : Onderwijskrant, (2016)178, p. 25-

28  

 

"M-decreet bezorgt extra taakbelasting en planlast volgens Rapport operatie Tarra : 

Minister Crevits beloofde, minder planlast, maar door M-decreet e.d. neemt planlast toe." 

In : Onderwijskrant, (2016)178, p. 24  

 

"M-decreet : ontwrichting (buitengewoon) onderwijs in stroomversnelling : dubbelzinnige 

uitspraken Crevits over rechtstreekse toegang tot b.o.- basisaanbod" In : Onderwijskrant, 

(2016)177, p. 51  

 

"M-decreet : vernietigende kritiek in commissie onderwijs - 21 april 2016, maar decreet 

wordt niet bijgestuurd en Crevits ontwijkt kritieken en nog steeds geen recht op 

buitengewoon onderwijs" In : Onderwijskrant, (2016)178, p. 33-36  

 

"Minister Crevits over zorgzame invoering M-decreet, eerste graad, aso & B-attest, zinloos 

zittenblijven, grote schooluitval & duaal leren, meerstemmige STEM : learning park & 

ontscholing, ontstoffing leerplannen ... Een eerste balans" In : Onderwijskrant, (2015)175, 

p. 14-21  

 

 
 
 

Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten (TJK): tijdschrift aanwezig in 
Mediatheek Kattenberg (plaatnr.: 397.13), Mediatheek Sint-Amandsberg en Mediatheek 
Sint-Annaplein 
 

 
 

"Zijn kinderen met een beperking beter af met het M-decreet?" / Verbruggen, Machteld. In 

: Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten (TJK), 17(2016)2, p. 155-161  
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Welwijs: tijdschrift aanwezig in Mediatheek Kattenberg en Mediatheek Sint-Annaplein 
 

 
 

"Inclusief onderwijs : een zoektocht naar kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen" / 

Van Hove, Geert ; De Schauwer, Elisabeth. In : Welwijs, 25(2015)jubileumnummer, p. 40-

45  

 

"Ontplooien door duaal leren : professionalisering van leerkrachten en therapeuten via 

theorie en praktijk" / Vanpeperstraete, Lies ; Stevens, Liesbeth. In : Welwijs, 27(2016)3, p. 

29-31  

 

"Van draagkrachtafweging naar redelijke aanpassingen : het inschrijvingsrecht voor 

leerlingen met een beperking in het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen 

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ('M-decreet')" / Mardulier, Theo. In : 

Welwijs, 26(2015)3, p. 22-26  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


