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Inclusief Onderwijs Het decembernummer wordt vanaf dit jaar vervangen
door een 'themaboek'. Dit jaar wordt 'Inclusief Onderwijs'(weer samen naar
school) wordt nader uitgewerkt.
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verschuiving van geldstromen door C.J.W. Meijer van de stuurgroep
evaluatie 'Weer samen naar school'.
149 Inclusief onderwijs: de ontwikkelingen gaan verder, maar hoe ? een
afronding en vooruitblik door R. de Groot, H. Kapinga en A. Ruijssenaars.
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De artikelen worden afgewisseld met korte interviews met betrokkenen uit
het speciaal onderwijs door Ineke de Groot.
Terug naar de index
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