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Sleutelelement: ethiek van inclusief 
onderwijs (gebaseerd op de praktijk in Litouwen) 

Inclusief onderwijs streeft er per definitie naar gelijke onderwijskansen voor elk kind te bieden. 
De term 'inclusie' heeft de term 'integratie' grotendeels vervangen en is bedoeld om een 
verschillend concept voor te stellen. De verandering van de terminologie geeft een 
verschuiving weer van een op behoeften gebaseerde agenda naar een op rechten gebaseerde 
agenda. De rol van leerkrachten bij de ontwikkeling van inclusief onderwijs speelt een centrale 
rol bij de doeltreffendheid ervan. Bijgevolg spelen de attitudes en de gedragingen van de 
leerkrachten een cruciale rol in de succesvolle implementatie van inclusief onderwijs. De 
sleutelelementen zijn positieve ethiek, met een op waarden gebaseerd engagement van de 
leerkrachten voor inclusie. 

Het European Agency for Development in Special Needs Education (2012) gaf een Profile of 
Inclusive Teachers uit, een kader voor de kernwaarden van een inclusieve leerkracht. De 
eerste kernwaarde is ‘Valuing Learner Diversity’. Ze impliceert de ontwikkeling van de 
interculturele competentie van de leerkracht die een fundamentele basis voor ethiek in inclusief 
onderwijs vormt. 
Culturele diversiteit kan worden gevonden in de context van etniciteit, cultuur, geslacht, 
verscheidenheid aan talen en godsdiensten, leeftijd, sociale klasse, seksuele geaardheid, 
beroepscategorie, onderwijsachtergrond, mentale en fysieke vaardigheden, gezondheid. Om 
deze culturele variabelen bij een groep kinderen te kunnen herkennen, moeten leerkrachten 
culturele gevoeligheid, cultureel bewustzijn of zogenaamd cultureel kritisch besef 
ontwikkelen. Dat besef houdt zelfreflectie in, de vaardigheid om vanop een afstand naar 
zichzelf te kijken en kritisch te reflecteren over hun eigen culturele waarden, normen, 
overtuigingen en attitudes. Zelfreflectie en cultureel kritisch besef zijn ook de beste manieren 
om cultuurverschillen bij studenten op een zo positief mogelijke manier op te vangen. Gebrek 
aan zelfreflectie en cultureel kritisch besef leiden tot onachtzaamheid, gebrek aan begrip, 
categorisatie en labeling van kinderen, wat daarna een negatieve impact op hun ontwikkelings 
- en leerkansen kan hebben. 

Een inclusieve leerkracht respecteert culturele verschillen en is zich bewust van de mijlpalen 
van etnocentrische attitudes. Binnen de waardenattitude van etnocentrisme beoordelen 
individuele personen andere groepen vanuit hun eigen specifieke cultuur. Hun eigen cultuur 
wordt gezien als de standaard vooral wat waarden, sociale normen, overtuigingen, gedrag, 
gewoontes en godsdienst betreft. De tegenovergestelde waardenattitude wordt cultureel 
relativisme genoemd, wat gebaseerd is op het idee dat alle normen, overtuigingen en 
waarden van hun culturele context afhangen en dus ook zo moeten worden behandeld. 

Een andere belemmering voor inclusief onderwijs is de tendens om culturele verschillen te 
essentialiseren en een betuttelende houding naar kinderen van minderheidsgroepen toe te 
ontwikkelen. Essentialistische opvattingen over cultuur leiden tot de veelgemaakte denkfout 
dat iedereen uit een bepaalde cultuur hetzelfde is. Het verklaart het gedrag van mensen op 
het gebied van cultuur, waardoor 'cultuur' eigenlijk groter wordt dan de mensen zelf. Daarom 
is het voor een inclusieve leerkracht belangrijk te vermijden in de culturaliserende valkuil 
te trappen waarbij kinderen tot minder dan wat ze zijn, worden gereduceerd , zoals het 
ook nodig is racistische en seksistische valkuilen te vermijden. 

De interculturele competentie van de leerkracht impliceert besef van de sociale 
ongelijkheden die vaak overeenstemmen met culturele diversiteit. In de maatschappij leidt 
diversiteit tot ongelijkheid. Inclusieve leerkrachten begrijpen de problemen die samenhangen 
met sociale ongelijkheid en zijn zich bewust van de hoofdrol die zijzelf en het onderwijs spelen 
in de vestiging van democratie en sociale rechtvaardigheid in de maatschappij. Ze neemt haar 
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verantwoordelijkheid op om onderwijsgelijkheid in de klas te promoten, door elk kind als even 
belangrijk en gewaardeerd individu te behandelen. Door ouders als gelijken te zien, 
streeft een inclusieve leerkracht ernaar positieve relaties met hen te creëren en te 
onderhouden. 
Omdat de emoties van kinderen invloed hebben op de manier waarop ze ontwikkelen en leren, 
wordt een inclusieve leerkracht verondersteld in staat te zijn verbinding te maken met zijn 
studenten en ze te begrijpen om aan de behoeften van de kinderen tegemoet te komen. Een 
leerkracht moet met andere woorden empathisch zijn en zich focussen op een warme 
leeromgeving in plaats van op het beoordelen van prestaties. Empathie weert labels af, 
overstijgt stereotypes en breekt doorheen de sociale constructie van de andere. Daarom is het 
een essentieel onderdeel van cultureel responsieve pedagogie. 
 


