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Programma voor het versterken van de emotionele competenties van 

kinderen in Litouwen (VEIK - Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo 

programa) 

 

1. Aangepakte behoeften/uitdagingen  

 

De verslechtering van de basiscompetenties van leerlingen en voortijdig 

schoolverlaten blijven problemen. Er zijn aanwijzingen dat emotionele 

competenties de succesvolle aanpassing en schoolprestaties van leerlingen 

beïnvloeden.  

Volgens onderzoek zijn kinderen met een gebrek aan emotionele 

competenties minder goed in staat om zich op school aan te passen (hun 

schoolprestaties zijn slechter en ze spijbelen meer). Ze hebben moeite met het 

erkennen van medeleerlingen en het onder controle houden van hun eigen 

emoties, wat hen aanzet tot agressief gedrag. Scholen trachten deze 

problemen op verschillende manieren op te lossen, maar het VEIK-

programma is innovatief in die zin dat het kinderen over een vrij lange tijd 

leert om hun emoties te herkennen en te benoemen, te communiceren en 

andere sociale vaardigheden te gebruiken, sterke gevoelens onder controle 

te houden, en problemen in het dagelijkse leven op te lossen.  

 

2. Interventieniveau  

Universeel (gericht op alle leerlingen)  

 

3. Intensiteit van de interventie  

 

Het VEIK-programma is gericht op de voortdurende emotionele ontwikkeling 

van kinderen. Op basis van de kinderdagverblijfpraktijk van het Instituut voor 

gezinsrelaties bestaat de voorgestelde duur van het VEIK-programma uit 

33 sessies voor kinderen (3 keer per week) en 3 sessies voor ouders. Een sessie 

voor kinderen duurt 90 minuten, een sessie voor ouders 180 minuten.  

De belanghebbenden van de school (administratief personeel en 

leerkrachten) krijgen een opleiding van in totaal 360 minuten over de 

fundamenten van het VEIK-programma.  

 

4. Doelgroep en leeftijdsgroep  

 

De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met een 

gebrek aan sociaal-emotionele competenties en vaardigheden. Het 

programma richt zich ook op hun ouders en leerkrachten.  
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5. Voorwaarden en verschillende stappen voor de uitvoering van de 

maatregel  

1) Om te beginnen beslist de school of het programma nodig is.  

2) In een tweede stap verwerven schoolpsychologen en sociaal opvoeders 

(twee van elke school) de vaardigheden om de VEIK-groep van kinderen te 

leiden. Dit programma voor de opleiding van VEIK-opleiders omvat 96 uur 

opleiding en 20 uur supervisie.  

3) Na de opleiding zijn VEIK-opleiders verantwoordelijk voor het selecteren 

van de groep kinderen op school.  

 

Het criterium om kinderen voor de VEIK-groep te selecteren, is een gebrek 

aan emotionele en sociale vaardigheden van het kind. De kinderen in de 

VEIK-groep nemen deel op vrijwillige basis en op aanbeveling van sociaal 

pedagogen, psychologen en opvoeders die aan de school verbonden zijn. 

De motivatie van een kind om aan het programma deel te nemen is een van 

de belangrijkste elementen van VEIK.  

4) De VEIK-groepsactiviteiten voor kinderen vinden 3 keer per week plaats 

gedurende ongeveer 3 maanden. De activiteiten voor leerkrachten en 

ouders vinden parallel plaats.  

 

Het is belangrijk om voor de kinderen een informele, rustige en comfortabele 

omgeving te creëren: bescherming tegen de drukte, adequate verlichting en 

comfortabele stoelen (helpt om individuele grenzen te bewaren). Indien 

mogelijk zou de ruimte in twee delen kunnen worden verdeeld: één deel voor 

discussies, rollenspellen en probleemoplossing, en het andere deel voor 

spelen, tekenen enz.  

Elke school bepaalt het exacte tijdstip van de activiteiten: dit kan na de 

lessen zijn, of ervoor (als de lessen van het kind pas 's middags beginnen).  

 

6. Personen die beslissen over het type ondersteuning en mogelijke 

aanpassingen  

 

VEIK-opleiders bepalen samen met schoolprofessionals (psychologen, 

sociaal-pedagogen en leerkrachten) in welke mate een kind behoefte heeft 

aan het VEIK-programma. Er worden afspraken gemaakt tussen het kind en 

de VEIK-opleider en tussen de ouder(s) van het kind en de VEIK-opleider. De 

rol van het kind bestaat uit de actieve deelname aan het programma 

(rollenspel tijdens sessies, betrokkenheid bij discussies, opdrachten voor thuis 

enz.)  
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7. Uitvoering van de maatregel en belanghebbenden  

 

Het auteursrecht op het programma berust bij het Instituut voor gezinsrelaties 

(Kaunas, Litouwen). De medewerkers van dit instituut (psychotherapeuten, 

psychologen, maatschappelijk werkers) verzorgen opleidingen, superviseren, 

schrijven handleidingen voor VEIK-opleiders en stellen voorbeelden op voor 

de opdrachten die de kinderen thuis moeten uitvoeren.  

Het VEIK-programma wordt op systemische wijze binnen de 

schoolgemeenschap geïmplementeerd: ouders, kinderen, opvoeders, 

administratief personeel, ngo's.  

De VEIK-opleiders hebben verschillende taken, waaronder: selectie van de 

kinderen voor de groep en samenstelling van de groep; opleidingen voor 

andere belanghebbenden op school; samenwerking met de oudergroep en 

individueel werk met ouders en kinderen; evaluatie van competenties van 

kinderen; en onderhoud van de VEIK-groep en waarborging van de 

continuïteit van het programma.  

 

8. Algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering  

 

De houders van het auteursrecht op het programma zijn verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de maatregel en de scholen die het programma 

uitvoeren.  

 

9. Obstakels bij de invoering van de maatregel  

 

Moeilijkheden bij de uitvoering van het programma:  

1) Het VEIK-programma duurt behoorlijk lang (ongeveer 3 maanden) en het is 

de verantwoordelijkheid van de kinderen en de ouders om het hele 

programma te doorlopen.  

2) Het feit dat kinderen voor of na de lessen aan een programma 

deelnemen, maakt het voor leerkrachten en ouders soms moeilijk om 

activiteiten voor de hele dag te organiseren.  

3) De financiering van de uitvoering van het programma.  

 

Probleemoplossing:  

1) Voorafgaande gesprekken met ouders. Na één maand te hebben 

deelgenomen aan een VEIK-groep, merken ouders meestal positieve 

veranderingen in het gedrag van hun deelnemende kind. Dit motiveert de 

ouders om hun kind verder aan het programma te laten deelnemen en om 

hun eigen gedrag te veranderen.  

2) Het kost wat tijd en discussie, maar de school en de leerkrachten zijn 

gemotiveerd om alles te regelen omdat ze veranderingen zien in zowel het 

gedrag van de kinderen als in de communicatiecultuur op school.  
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3) De school beschikt niet altijd over voldoende financiële middelen. Soms 

gebruikt ze middelen die zijn toegewezen voor de professionele ontwikkeling 

van leerkrachten, en soms ontvangt de houder van het auteursrecht van het 

programma financiering uit verschillende fondsen.  

 

10. Monitoring en evaluatie van de maatregel  

 

De monitoring en evaluatie van het VEIK-programma worden georganiseerd 

door VEIK-opleiders en het Instituut voor gezinsrelaties. Voor en na de groep 

vullen elk kind, de ouders van het kind en de klasleerkracht een vragenlijst 

over sterkte punten en moeilijkheden in.  

 

11. Resultaat van de maatregel  

 

Uit de resultaten blijkt dat kinderen die het VEIK-programma hebben 

doorlopen minder lichamelijke en emotionele klachten hebben na afloop 

ervan. Ze klagen minder vaak over hoofdpijn en buikpijn, lijken minder 

bezorgd en minder bang te zijn, hebben minder vaak woede-uitbarstingen 

enz. De kinderen lijken minder gedragsproblemen te hebben (ze houden zich 

vaker aan de regels, vechten minder met andere kinderen en liegen en 

stelen ook minder vaak), hebben meer zelfvertrouwen, zijn geliefder bij 

medeleerlingen enz.  

 

12. Middelen en financiering  

 

EU-fondsen en staatsbegroting.  

De kosten voor één school bedragen ongeveer 3 800 euro. Dat geld gaat 

naar materiaalkosten en opleidingen voor VEIK-leerkrachten, 

adiministratiekosten van de school en andere leerkrachten.  

 

13. Huidige status van de maatregel  

 

Het VEIK-programma loopt momenteel in 25 scholen in Litouwen.  

 


