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Goede praktijkvoorbeelden van Inclusief Onderwijs in Litouwen 
Casestudy 1: inclusieve praktijk in een dagcentrum 

Van de 378 mensen die in de Kirtimai Romanederzetting in Vilnius wonen, zijn 48 % kinderen 

jonger dan 18 jaar. Door laag zelfrespect, gebrek aan sociale vaardigheden, falen op school, 

pesterijen die ze moeten ondergaan, negatieve attitudes van leerkrachten naar hen toe en 

andere problemen, haken veel Romastudenten in het eerste of tweede jaar onderwijs af. Sinds 

2009 werkt een groep vrijwilligers met Romakinderen die in de Kirtimai nederzetting leven om 

voortijdige uitval te voorkomen. Uiteindelijk besloten ze een klein naschools - en 

dagopvangcentrum te openen, om zo een sterkere band tussen de kinderen en hun scholen 

te verzekeren. Het centrum verwelkomt zowel Romakinderen uit Kirtimai als niet-Roma 

kinderen die in het Naujininkai district van Vilnius leven, waar het centrum gevestigd is. 

Vrijwilligers in het centrum helpen Roma kinderen met hun huiswerk en met de 

schoolbenodigdheden die ze nodig hebben. Er worden ook naschoolse activiteiten 

georganiseerd om de sociale vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen. De vlotte 

communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt behouden. Volgens de initiatiefnemers van 

het project behalen kinderen die naar de dagopvang gaan betere resultaten op school. 

Nochtans blijft het risico op vervroegde schooluitval hoog omdat de dagopvang de structurele 

kwesties die een invloed hebben op het naar school gaan, zoals huisvestingsomstandigheden 

en extreme armoede van de families niet kan oplossen. De mensen die in het centrum werken, 

moedigen communicatie en samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten, sociaal 

werkers, Roma NGO's en verschillende instellingen van de gemeenten en de staat die op een 

of andere manier bij onderwijskwesties betrokken zijn, aan. Het personeel gaat op zoek naar 

een succesvolle inclusie van Roma kinderen en observeert op een holistische manier hun 

welzijn, gedrag, hun emoties en gevoelens en hun resultaten in de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen. De personeelsleden maken voortdurend individuele reflecties en 

reflecties in groep, met de medewerking van specialisten, ouders en kinderen. De 

personeelsleden willen de thuissituatie van elk kind leren kennen, net als zijn of haar 

capaciteiten. Leerinhoud, materialen, methodes en taken zijn aangepast aan elk kind volgens 

zijn/haar behoeften en zijn/haar ontwikkelingstempo. 

Casestudy 2: Lukas, een driejarige jongen 

In de kleuterklas werden er goede voorwaarden voor Lukas' ontwikkeling gecreëerd. Lukas is 

een driejarige jongen met een auditieve handicap. Om aan Lukas' behoeften te voldoen, 

werken leerkrachten niet enkel onderling samen, maar ook met Lukas' ouders en zijn 

doventolk. Er zijn twee samenwerkingsmodellen in deze case: interdisciplinair en 

transdisciplinair. Communicatie tussen alle deelnemers is open en duidelijk. Leerkrachten 

communiceren op een professionele manier met kinderen en ouders. Om succesvolle inclusie 

te bereiken, observeren de leerkrachten op een holistische manier zijn welzijn, gedrag, 

emoties en gevoelens, zijn resultaten en vooral zijn mondelinge communicatie. De 

leerkrachten maken voortdurend individuele reflecties en reflecties in groep, samen met 

specialisten, ouders en kinderen. Leerkrachten willen de sociale of etnische achtergrond, de 

cultuur en de talenten van elk kind leren kennen. Ze houden rekening met die kennis om 

inclusief onderwijs te implementeren. De eigenheid van een kind wordt als een mogelijkheid 
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beschouwd, niet als een probleem. Leerinhoud, materialen, methodes en taken zijn aangepast 

aan elk kind volgens zijn/haar behoeften en zijn/haar ontwikkelingstempo. 

 


