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PERSBERICHT: PROVINCIAAL ONDERWIJS 

VLAANDEREN LANCEERT TEST: ‘IS JOUW SCHOOL 

KLAAR VOOR HET M-DECREET?’ 

Het nieuwe M-decreet baart menig directeur, zorgcoördinator en leerkracht kopzorgen. Toch hoeft dit niet zo 

te zijn: vele scholen hebben immers al een goed uitgewerkt zorgbeleid en zijn klaar om het M-decreet in 

werking te laten treden. De pedagogische begeleiding van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde nu 

een online test voor scholen zodat ze kunnen meten hoe inclusief ze al werken.  

De test geeft een beeld over welke domeinen de school nog kan versterken, verdiepen of verbreden om nog 

beter voorbereid te zijn op het M-decreet. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ziet de test als een vorm van 

zelfreflectie voor schoolteams. Zo kunnen ze zelf inschatten welke professionaliseringsbehoeften zij hebben en 

welke initiatieven nodig zijn om hun competenties te verhogen en zo nog beter in te spelen op de noden en 

behoeften van elke individuele leerling. 

Vele scholen hebben al heel wat expertise opgebouwd in het werken met leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. “Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft steeds geïnvesteerd in kwaliteitsvol onderwijs 

en innovatie. Dat blijven we nu ook doen om nog beter te kunnen inzetten op de talenten van alle leerlingen. 

Elke leerling heeft immers recht op onderwijs dat beantwoordt aan zijn/haar behoeften,” aldus Patrick Weyn, 

directeur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. 

Toch stellen directeurs en leerkrachten zichzelf heel wat vragen: zijn de leerkrachten er zelf klaar voor en 

kunnen zij die leerlingen in het regulier onderwijs genoeg begeleiden in hun leerproces? Scholen willen 

bevestiging en willen vooral ook weten in welke competenties het schoolteam zich nog kan ontwikkelen om 

klaar te zijn voor het M-decreet. 

Om een antwoord te krijgen op die vraag, ontwikkelde de pedagogische begeleiding van Provinciaal Onderwijs 

Vlaanderen een test op basis van de ‘Index voor Inclusie’ (ontwikkeld door CSIE en Perspectief). De school 

krijgt na het invullen van een vragenlijst onmiddellijk een eerste beeld geschetst van de mate waarin en op 

welke domeinen de school reeds inclusief is en waar er groeimogelijkheden zijn. 

De test wordt gratis ter beschikking gesteld op volgende link: Zelftest ‘Hoe inclusief is onze school reeds?’ 

De scholen staan er niet alleen voor, want de pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs 

Vlaanderen heeft begeleiders die gespecialiseerd zijn in deze materie en scholen met raad en daad 

ondersteuning kunnen bieden. Die ondersteuning kan bestaan uit een (sensibiliserende) nascholing, 

professionalisering over bepaalde thema’s, hulp bij een specifieke casus, een trajectbegeleiding of een 

combinatie hiervan. 

De test staat open voor alle onderwijsinstellingen, maar enkel provinciale scholen kunnen beroep doen op de 

ondersteuningsinitiatieven van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. 

 
 

https://qtrial2014.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1R0cJ2G7tZaNGTz

