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Inclusief onderwijs in Litouwen 

Definitie. In Litouwen wordt Inclusief Onderwijs gedefinieerd als het proces waarbij kwalitatief 

onderwijs voor alle kinderen wordt gegarandeerd. De aandacht wordt gefocust op 

verwachtingen van een kind en zijn ouders, op bijzonderheden van de behoeften van elk kind, 

op nood aan speciale hulp en speciale diensten. Er wordt ook naar gestreefd dat kinderen niet 

buiten het onderwijssysteem vallen (Actieplan voor de ontwikkeling van inclusief onderwijs 

voor de periode van 2014-2016; goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschap, 2014-09-05). 

Beleid. Inclusief Onderwijs in Litouwen is vooral gebaseerd op internationale documenten: de 

VN conventie voor kinderrechten (1989), de Salamancaverklaring en Aanbevelingen voor de 

verbetering van speciaal onderwijs (1994) bijvoorbeeld. De belangrijkste wettelijke 

documenten die onderwijs voor kinderen met SEN in Litouwen regelen, zijn de volgende: 

De Law on the Social Integration of the Disabled (1996) - mensen met een beperking hebben 

recht op werk, studie en opleiding. Los van de oorzaak, het karakter en de graad van hun 

beperking hebben ze dezelfde rechten als de andere inwoners van de Republiek van Litouwen. 

De Wet op Onderwijs van de Republiek van Litouwen (2011) - onderwijs voor speciale 

behoeften is voorzien door alle verplichte en uitgebreide onderwijsprogramma's. Om aan de 

behoeften van de kinderen tegemoet te komen, moeten deze programma’s worden gewijzigd 

of aangepast. Ofwel moeten er nieuwe speciale onderwijsprogramma's worden gecreëerd en 

moet er extra hulp worden voorzien. 

Implementatie van het beleid. Inclusief Onderwijs in Litouwen wordt hoofdzakelijk gezien als 

de inclusie van kinderen met niet-standaard mentale en/of fysieke vaardigheden in gewone 

school- en klasstructuren. Recent werd het concept 'speciale behoeften' uitgebreid en werd 

het een overkoepelende term voor kinderen met leerproblemen van welke aard dan ook, 

waarbij er ook rekening gehouden wordt met de sociale of etnische achtergrond van het kind. 

De leerkracht van het kind doet de initiële ontdekking van de behoeften van het kind. De 

leerkracht brengt de ouders hiervan op de hoogte en pas daarna kan er een initiële evaluatie 

van de speciale onderwijsbehoeften van het kind door specialisten gebeuren. Deze 

specialisten geven aanbevelingen aan de ouders en aan de school van het kind over welke 

speciale hulp en welk speciaal onderwijsplan of -programma er moet worden 

geïmplementeerd. En ook over welke speciale voorzieningen er moeten worden getroffen om 

het leer- en onderwijsproces van het kind te ondersteunen. 

Behoeften en uitdagingen. Door het homogeen karakter van de onderwijscultuur, wordt ze 

gekenmerkt door een gebrek aan interculturele oriëntatie en wordt er geen rekening gehouden met 

sociale -, etnische - en genderfactoren. Bovendien beschikt het personeel over onvoldoende 

vaardigheden om in sociocultureel diverse groepen te werken. Het onderwijsbeleid schiet tekort in het 

erkennen van sociale ongelijkheid als een centrale kwestie gebaseerd op culturele en economische 

verschillen in het onderwijssysteem. De lerarenopleiding heeft zich niet consequent gehouden aan het 

inclusiebeleid in Litouwen. Intercultureel onderwijs was integendeel zelden een onderwerp in de 

curricula van de lerarenopleiding. 


