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INTRODUCTIE

Hey!

In je handen ligt een infomap om je speelpleinwerking inclusiever te maken voor  
kinderen met een handicap. Misschien vlieg je er meteen in. Misschien blader je er 
even door. Met een beetje chance lees je deze inleiding. Waarvoor dank!

Deze infomap is een praktisch en concreet instrument. Stap voor stap helpen we je 
om je werking toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren met een  
handicap. Naast deze infomap krijg je ook een werkmap.  
Je kan er je eigen documenten in bijhouden. 

In jouw handen ligt ook de kans om kinderen met een handicap een fijne vakantie 
te bezorgen. Kinderen met een handicap willen doodgraag vriendjes maken in hun 
buurt. Net zoals alle kinderen. Het speelplein kan voor hen een echte 
ontmoetingsplaats worden. Dat gebeurt wel niet zomaar.  
Hoe je het aanpakt, ontdek je in deze map.

Inclusie is zeker nog niet ingeburgerd. Maar het heeft geen zin om daarop te wachten. 
Integendeel. Het is pas door het te doen dat je mensen overtuigt. Momenteel is  
inclusie een soort ‘gunst’ die je al dan niet kan verlenen, een ‘optie’ die je al dan niet 
aanbiedt. Sommigen beschouwen het zelfs als een soort ‘luxeprobleem’ dat ze wel 
eens zullen aanpakken als ze alle andere problemen aangepakt hebben.  
Nochtans is het een fundamenteel recht van elk kind om erbij te horen en opgenomen 
te worden in de samenleving. Toegankelijkheid is voor ons een essentieel onderdeel 
van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking. Een speelplein dat kinderen uitsluit of 
kwetst kan nooit een echt goeie speelpleinwerking zijn. Het speelpleinwerk heeft veel 
straffe pioniers nodig om deze kwaliteit te realiseren.

Zin om mee pionier te zijn?
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OPBOUW

Deze infomap is opgebouwd volgens het SpeelpleinBasisschema. 
Dit schema kan je op elke speelpleinwerking leggen. Het is een schematische voor-
stelling van de verschillende pijlers waarop een speelplein steunt. 
Een kwalitatieve speelpleinwerking werkt op structurele wijze aan elke pijler.

De pijlers ‘VISIE’ en ‘BELEID’
In deze pijlers gaat het over de kern van een speelpleinwerking. Als je het basisschema 
vergelijkt met een lichaam, dan zijn deze pijlers het hoofd. Hier wordt er nagedacht 
over het speelplein: wat willen we bereiken? Wat willen we doen? Alle veranderingen 
en verbeteringen die een werking doet begint en eindigt bij een visie. 

De pijler ‘SPEELMOGELIJKHEDEN’
In deze pijler gaat het over een aantrekkelijk speelaanbod. We onderzoeken of er din-
gen moeten aangepast worden en geven input over leuke spelen.

De pijler ‘SPEELPLEINPLOEG’
In deze pijler gaat het over de mensen achter en op het speelplein. Hoe organiseren 
we ons vrijwilligersbeleid? Hoe begeleiden en ondersteunen we alle medewerkers?  
In deze map bekijken we hoe animatoren inzetten in een inclusief speelplein en be-
spreken we welke specifieke vragen dat oproept.

De pijler ‘ORGANISATORISCHE ONDERBOUW’
In deze pijler gaat het over hoe alles praktisch wordt georganiseerd. Een kwalitatieve 
organisatie is constant in ontwikkeling. We bekijken op welke vlakken het speelplein 
veranderingen kan toepassen.

De pijler ‘EXTERNE RELATIES’
In deze pijler wordt er verder gekeken dan de grenzen van het speelplein. 
Welke samenwerkingsvormen zijn aangewezen om een inclusieve speelpleinwerking 
uit te bouwen?

De pijler ‘TOEGANKELIJKHEID’
Deze pijler loopt over alle ander pijlers heen. Dat betekent dat op alle andere pijlers er 
een aantal keuzes te maken zijn die de toegankelijkheid verhogen. In deze map is de 
pijler toegankelijkheid ook belangrijk. Men zou kunnen redeneren dat alles wat in deze 
map staat over toegankelijkheid gaat. Klopt. Maar er is wel meer te zeggen. Een aantal 
belangrijke ingrepen in het proces van een inclusief speelplein hebben betrekking op 
het insluiten van een specifieke doelgroep. Een groot aantal ingrepen zijn ter bevor-
dering van de toegankelijkheid over alle doelgroepen heen. Een aantal ingrepen zijn 
voor alle kinderen goed. We gaan daar op in onder de pijler toegankelijkheid. Tevens 
voorzien we informatie specifiek over de meest voorkomende en zichtbare handicaps.
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EEN EIGEN VISIE OP INCLUSIE

“It is difficult for children to grow up emotionally stable if they are denied space and  
freedom to take and overcome risks, and if they are denied the opportunity to make friends 
with others of their own age.” 
[Lady Allen of Hurtwoord, Britse voorvechtster van kinderrechten]

“An, heb jij nog een boodschap voor de gouverneur? Zo van: “ Ik, An, zou graag hebben dat 
er in Stekene…” “… een vriendin zal zijn…”  
[An, meisje met een handicap, aan het woord in het onderzoek van Giselinde Bracke naar vrijetijds-
besteding van kinderen en jongeren met een handicap]

INTRO 

Kinderen en jongeren met een handicap. Horen ze thuis op een ‘gewoon’ speelplein? 
Of is het fijner voor hen om te spelen in een aparte werking, die helemaal op hun 
noden en wensen is afgestemd? Wat is ‘idealistisch’ en wat is ‘realistisch’? Moeten jonge 
vrijwilligers wakker liggen van inclusie? Of is het meer een zaak voor de politiek? 
Moeilijke woorden, moeilijke discussies. Ga daar als sympathieke speelpleinmens maar 
eens aan staan. 

In deze tekst willen we je assisteren om een begrijpelijke visie uit te werken over  
speelpleinwerk en kinderen met een handicap. 

De tekst bestaat uit vier delen.

1. We starten bij je kijk op handicap.
2. En onderzoeken waarom diversiteit op een speelplein belangrijk is.
3. Daarna bekijken we hoe het aanbod van een speelplein hierop kan inspelen.
4. Tot slot zeggen we nog iets over het opbouwen van een eigen visietekst.
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HOE KIJK JE NAAR KINDEREN MET EEN HANDICAP?

EEN GEBREK-KIJK? 

Als we kijken naar kinderen en jongeren met een handicap zien we meestal eerst 
- en vaak ook alleen - wat het kind allemaal níet kan. Het kind wijkt af van de normen 
die onzichtbaar maar stevig ingebakken zitten in ons hoofd. We zien meteen moeilijk-
heden, problemen, obstakels, …. Dit deficitdenken is bijzonder hardnekkig. 
Maar het is een gebrekkige kijk. Natuurlijk hebben deze kinderen beperkingen. Het 
heeft weinig  zin om te doen alsof die niet bestaan. Maar het is een zeer eenzijdige kijk 
op mensen met een handicap. 

EEN GEBREKKIGE KIJK! 

Ten eerste letten we zelden of nooit op de mogelijkheden en de sterke kanten van 
kinderen met een handicap. We staren ons blind op wat het kind niet kan. Maar ook 
kinderen met een handicap hebben heel wat in hun mars. 

voorbeeld

Kinderen met ADHD zijn niet alleen impulsief en druk. Ze zijn zeer creatief en een kei in het 
verzinnen van oplossingen. Ze zijn spontaan, openhartig en rechtvaardig. Ze zijn  
ontzettend enthousiast wanneer ze iets graag doen. Ze zijn origineel en humoristisch. 
Het zijn gangmakers en showbeesten. 
[Bron: Centrum Zit Stil]

Ten tweede blijven onze onzichtbare normen helemaal buiten schot. Hier wringt nu 
net het schoentje. Mensen zijn niet gehandicapt. Wij maken hen gehandicapt door ze 
tegenover bepaalde normen te houden.

Een handicap is geen eigenschap van een persoon. 
Een handicap wordt sociaal en cultureel bepaald. We maken een spel bijvoorbeeld, op 
basis van een beeld dat in ons hoofd zit van wat een ‘doorsnee’ kind van een bepaalde 
leeftijd kan. 
Het gevolg is dat wie niet aan dit beeld voldoet, niet kan meedoen.  
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Een handicap is dan ook de sociale hinder, de belemmering die iemand ondervindt in 
een bepaalde situatie, omwille van zijn of haar beperkingen.

Als je de sociale hinder voor iemand kan wegnemen, dan neem je ook de handicap 
weg. Dit doe je door kritisch naar je eigen normen en verwachtingen te kijken en deze 
proberen bij te stellen.

praktIjkvoorbeeld

Op een speelplein woedt een discussie of Tom, een jongen met autisme, animator mag 
worden. Vooral zijn beperkingen komen aan bod. Hij heeft weinig fantasie, hij heeft 
houvast nodig, je kan hem nooit alleen laten bij de groep, … Binnen de normen die het 
speelplein hanteert, is animator worden niet mogelijk. Het is een kwestie van alles of niets: 
ofwel heb je alle nodige capaciteiten en word je animator. Ofwel kan je ‘het’ niet en word je 
het ook niet. Je kan echter ook naar een animatorenploeg kijken als een groep van mensen 
met allemaal verschillende competenties. Sámen proberen ze kinderen een fijne vrije tijd te 
bezorgen. Ze vullen elkaar aan. Ook Tom beschikt over competenties die de animatoren-
ploeg kunnen versterken. Hij kan goed tekenen, hij heeft een sterk geheugen, … De ploeg 
besteedt dankzij Tom ook extra aandacht aan alle afspraken die gemaakt worden. Ieder-
een wint hierbij. Tom neemt een bepaalde rol op in de animatorenploeg. Zoals iedereen. 

Niet de persoon met een handicap moet veranderen om erbij te horen. De omgeving 
moet andere eisen stellen of extra ondersteuning bieden. We vonden een heel simpel 
kinderverhaaltje dat deze visie perfect illustreert.

verhaaltje

Vierkantje speelt buiten met zijn vrienden, de rondjes. Als de bel gaat wil iedereen naar bin-
nen. Maar Vierkantje kan niet mee. De deur is rond. De rondjes gaan samen op zoek naar 
een oplossing. Eerst vragen ze Vierkantje om rond te worden. Maar dat gaat niet. Het zou 
teveel pijn doen om haar hoeken af te zagen. Uiteindelijk komen ze tot een oplossing. 
Met de  zaag maken ze deur vierkant.
[Vrij naar Jérome Ruiller, Quatre petits coins de rien du tout, Bilboquet-Valbert, 2004]  

Ten derde zorgt een brede kijk op diversiteit voor een grotere waardering van 
mensen met handicap. Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Het is voor veel 
mensen een kleine kunst om die verscheidenheid te zien als een meerwaarde, het is 
wel degelijk een kans. Die waardering gaat dan over het erkennen en waarderen van 
verschillen tussen mensen. Meestal willen we verschillen wegwerken. Of zoeken we 
‘gelijkgezinden’ op. Maar om écht andere meningen te krijgen, hebben we verschillen 
nodig. Dat is lastig, maar het vormt ook een verrijking. Het is zelfs noodzakelijk om te 
blijven evolueren.  
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Als we iets doen voor, of met mensen met een handicap bekijken we dat nu nog te 
vaak als liefdadigheid. Wij doen extra moeite om hen een plezier te doen. Omgaan met 
diversiteit laat zien dat het om een win-win situatie gaat. 
De aanwezigheid van kinderen met een handicap versterkt de kwaliteit van het 
speelplein. Net omdat ze van ons verschillen, stellen kinderen met een handicap onze 
evidenties in vraag. Dit kan leiden tot een betere werking. 

Vanuit de kijk op diversiteit is het ook zeer belangrijk om kinderen met een handicap 
niet als één groep te zien. Ook de verschillen tussen deze kinderen zijn zeer groot. 
Zelfs al hebben ze dezelfde ‘soort’ handicap, elke persoon met een handicap is uniek. 

Daarop komen we nog terug later in de map. Er is veel vraag naar ‘fiches’ over de 
verschillende handicaps. Deze bieden echter maar af en toe een echt antwoord. Een 
bepaalde handicap kan zich helemaal anders uiten bij verschillende personen. Om een 
handicap beter te begrijpen kijk je niet op een fiche, maar spreek je met de ouders, de 
klasgenoten, het kind zelf… Het gaat er dus over om kinderen echt te leren kennen.  

Ten slotte willen we dit benadrukken: kinderen met een handicap zijn in de eerste 
plaats gewoon kinderen. Ze vallen niet samen met hun beperkingen. Daarom ook de 
woordkeuze. Het zijn kínderen. Met een handicap, weliswaar. Als maatschappij hebben 
we een verantwoordelijkheid te dragen om die handicap zo klein mogelijk te maken. 
Aan de beperking op zich kunnen we niets doen. Een handicap ontstaat in interactie 
met andere personen en organisaties. 
De handicap kunnen we verkleinen, de beperking niet.
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Kinderen met een handicap hebben dezelfde noden als alle kinderen. 
Geert Van Hove (2005) probeert die noden concreet te maken. Voor kinderen met een 
handicap is het even belangrijk om:

•  Erbij te horen. Dat betekent meer dan ‘erbij zijn’. ‘Erbij horen’ houdt in dat je op-
   genomen bent in de groep, dat je samen werkt aan hetzelfde ‘project’, elk vanuit zijn 
   eigen sterke punten. 

•  Gewaardeerd te worden voor wat je kunt en wie je bent. Iedereen wil graag gezien 
    worden. Het is belangrijk om samen met anderen dingen te doen waar je achteraf  
    fier op kan terug kijken. 

•  Een bijdrage te leveren tot de vriendschap, de sfeer in de groep. Het is voor 
    kinderen met een handicap extra belangrijk om ook te kunnen ‘geven’ en niet alleen  
    afhankelijk te zijn van anderen. 

•  Echte relaties aan te gaan. Kinderen zijn op zoek naar gelijkwaardige relaties waar 
    mensen onderling van elkaar afhankelijk zijn. 

Mensen met een handicap stellen hun omgeving basisvragen. Wil je mij leren kennen? 
Mag ik meedoen? Wil jij mij helpen? Kan ik iets doen voor jou? 
Kinderen met een handicap brengen ons back to basics.  Het speelplein is immers in de 
eerste plaats een ontmoetingsplaats tussen kinderen onderling en met begeleiders. 
Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig om relaties aan te gaan. Maar 
ze hebben er niet minder nood aan.

Het onderzoek van Giselinde Bracke (2006) toont aan dat kinderen met een handicap 
ook in hun vrije tijd dezelfde wensen en interesses hebben als ‘gewone’ kinderen. 
Filip Coussé (2005) stelde vast dat kinderen in hun vrije tijd graag vrienden ontmoeten, 
dingen doen die aansluiten bij hun leefwereld en van daaruit hun leefwereld verbre-
den. Ze willen volwassenen leren kennen als een interessant ‘model’. Ook kinderen met 
een handicap hebben deze wensen. 

Vrienden

Dikwijls gaan kinderen met een handicap (ver) buiten hun gemeente naar school. Ze 
maken wel vrienden op school. Maar in hun vrije tijd hebben ze weinig kans om hun 
vrienden te zien. Die wonen immers vaak te ver weg. Kinderen met een handicap wil-
len in hun vrije tijd dan ook in hun buurt vrienden maken. 

Leefwereld verbreden

Ook kinderen met een handicap willen avontuur beleven. Dit komt niet altijd meteen 
tot uiting omdat ze in het begin nog veel nood hebben aan veiligheid en voorspel-
baarheid. Het kost hen meer tijd om zich ergens goed te voelen. Soms is er ook meer 
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van brugfiguren, om kinderen met een handicap 
op hun gemak te stellen. 
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Interessante begeleiders

Ook kinderen met een handicap hechten meer belang aan hoe de begeleiding met 
hen om gaat dan welke activiteiten hij/zij aanbiedt. Het is belangrijk dat ze zich ook 
door de begeleiding aanvaard weten, om zich goed te voelen. 

CONCLUSIE

Wij zien kinderen met een handicap in de eerste plaats als kinderen. 
Met hun mogelijkheden en beperkingen. Door onze eisen aan te passen en extra on-
dersteuning te bieden kunnen we hun handicap wegnemen. Zo kunnen ze volwaardig 
participeren en hun unieke bijdrage leveren. 

Kinderen met een handicap zijn in de eerste plaats gewoon kinderen. Ook in hun vrije 
tijd wensen kinderen met een handicap niets anders dan alle kinderen: vrienden ma-
ken, je leefwereld uitbreiden, volwassen ‘modellen’ leren kennen. 
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WAAROM IS DIVERSITEIT BELANGRIJK OP EEN SPEELPLEIN?

De visie op diversiteit in het speelpleinwerk steunt op principes die zijn verdeeld 
tussen de organisatie (de speelpleinwerking), de begeleiders (de animatoren) en de 
deelnemers (de kinderen). Alle niveaus kunnen de voordelen ervaren van diversiteit. 

We leggen 9 principes voor die ons waardevol lijken om mee te nemen. 

OP ORGANISATIENIVEAU [de speelpleinwerking]

1.  Speelpleinwerk is één van de meest toegankelijke jeugdwerkvormen 
Doordat het lokale speelplein zich expliciet richt naar élk kind uit de buurt staat het 
speelpleinwerk bekend als één van de meest laagdrempelige vormen van jeugdwerk. 
Het speelpleinwerk richt zich niet tot ‘bepaalde’ groepen van kinderen maar is een 
open ontmoetingsplaats waar alle kinderen uit de buurt met elkaar komen spelen. 

2.  Diversiteitsdenken bevordert het samenwerken
Het diversiteitsdenken stimuleert een organisatie om zijn externe relaties te onder-
houden. Omdat je soms partners nodig hebt, is het aangewezen de juiste mensen te 
kennen en te kunnen aanspreken op het moment dat het nodig is. 

3.  Toegankelijk jeugdwerk is goed voor iedereen 
Goed voor iedereen, niet alleen voor kansengroepen. Het speelpleinwerk vertrekt 
vanuit de speelfunctie, niet vanuit de opvangfunctie zoals sommige andere vakantie-
initiatieven. Daardoor trekken ze nog meer kinderen aan om te komen spelen. 
 ‘Meer’ betekent ook vaak ‘meer divers’.

OP BEGELEIDERSNIVEAU [de animatoren]

4.  Een diverse ploeg heeft diverse gezichtspunten
Mensen met verschillende achtergronden hebben verschillende inzichten. Iemand die 
zelf kansarmoede kent of heeft gekend, zal andere zaken belangrijk vinden bij het be-
geleiden van de kinderen. Personen met een handicap  zullen automatisch de werking 
vanuit hun bril bekijken en werkpunten meegeven die iemand anders misschien niet 
meteen ziet of in vraag zou stellen.

5.  Alle jongeren verdienen een kans om hun competenties te ontplooien
Voor jongeren kan een stage leiden naar een attest dat hen later voordelen oplevert. 
Iedereen zou deze kans moeten hebben. De VDS pleit ervoor om iedereen attest-
waardig te maken, ook personen die belemmerd worden om aanzien te worden als 
volwaardig animator: personen die de taal nog niet volledig beheersen, een handicap 
hebben, e.a.

6.  Speeltraditie verder zetten met doorgroeiende tieners
Op een speelpleinwerking is het publiek vaak zeer divers, en is de begeleiderploeg dat 
veel minder. Het is daarom van cruciaal belang om de kinderen en jongeren te binden 
aan de werking. Zo zullen zij doorgroeien van deelnemer naar begeleider en dat heeft 
zijn voordelen: je houdt dezelfde ‘diversiteitgraad’ en er is continuïteit in de speel-
traditie van de werking. Het is daarom aangeraden om in een stevige tienerwerking te 
investeren in functie van de diversiteit van je werking. 
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OP DEELNEMERSNIVEAU [de kinderen]

7.  Een divers publiek is een verrijking voor een speelpleinwerking
Een divers publiek op je speelplein is een kwaliteitskenmerk. Enerzijds beïnvloedt de 
kwaliteit van het spelen de diversiteit. Maar omgekeerd werkt het even sterk: hoe meer 
divers het publiek, hoe beter het spelen wordt. In het samen spelen zitten invloeden 
van overal. Niet alleen materiaal, infrastructuur en begeleiders geven speelimpulsen 
maar ook de andere kinderen. Hoe meer divers je medespelers, hoe groter het potenti-
eel plezier als je elkaar vindt!

8.  Respect voor de eigenheid van elk kind is vanzelfsprekend
Waarom is diversiteit dan niet vanzelfsprekend, want het is fundamenteel toch het-
zelfde? Elk kind is anders, dit merken we bovenal in het spel. Elk kind speelt anders, of 
het nu een handicap heeft, een andere afkomst, een andere achtergrond of gewoon 
andere interesses of vaardigheden. Speelpleinwerkers staan op de eerste rij om te zien 
hoe anders elk kind is. Dat we daarvoor respect hebben, betekent dat we ruimte geven 
aan de eigenheid van elk kind. En dat kan op het speelplein. 

9.  Elk kind heeft recht op avontuurlijk spelen
Elk kind heeft het recht op spelen, dat weten we sinds het Europees Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. De VDS gaat nog een stap verder door te zeggen dat elk kind 
recht heeft op avontuurlijk spelen: recht op builen en blutsen, het recht om zich vuil te 
maken, het recht om te ontdekken, het recht om risico’s in te schatten en om ze niet uit 
de weg te gaan … Maar spelen moet ook avontuurlijk mogen zijn! Ook voor kinderen 
voor wie avontuurlijk spelen niet evident lijkt, omdat ze bvb. een fysieke beperking 
hebben of die de impulsen door taalproblemen niet begrijpen. We spreken binnen het 
speelpleinwerk van een gelijke speelkansenbeleid!

HOE CREËER JE EEN AANBOD OP MAAT VAN ELK KIND?

Het aanbod aan jeugdwerk in Vlaanderen is zeer groot en zeer gevarieerd. Of je nu 
een kleuter of een puistige tiener bent, geïnteresseerd in sport, in wetenschap of in 
vleermuizen, … Of je nu een avontuurlijk kind bent, een creatieve duizendpoot of een 
kasplantje, er bestaat wel een vorm van jeugdwerk op jouw lijf geschreven.
Maar welke mogelijkheden hebben kinderen met een handicap? 

Er bestaan vakantiekampen, jeugdbewegingen en speelpleinen op maat van  
kinderen en jongeren met een handicap. We noemen deze werkingen doelgroep- 
specifiek jeugdwerk. Kinderen zonder handicap zul je er, met uitzondering van een 
aantal broertjes en zusjes, zelden of nooit tegen het lijf lopen. 

De laatste jaren maakt inclusief jeugdwerk sterke opgang. Daarbij komt het er op neer 
dat jeugdwerkorganisaties hun werking  zo aanpassen dat kinderen en jongeren met 
een handicap niet meer op de toppen van hun tenen moeten lopen om erbij te horen. 
De werking voert stap voor stap een aantal veranderingen door (extra begeleiding, 
aangepaste activiteiten, soms een duidelijkere structuur …) zodat meer kinderen aan 
hun trekken kunnen komen. 

We onderzoeken de voor- en nadelen van beide manieren van werken aan de hand 
van concrete voorbeelden uit de speelpleinwereld.
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DOELGROEPSPECIFIEK ALS VEILIGE HAVEN

’t Balanske in St-Joris-Winge (Vlaams-Brabant) is een doelgroepspecifieke speelplein-
werking. ’t Balanske is in feite een gezinswerking die dus ook diensten aanbiedt aan 
de ouders en de broertjes en zusjes van het kind met een handicap en dus veel ruimer 
gaat dan een speelpleinwerking. Ouders zijn dus al vertrouwd met de werking en de 
stap om hun kind naar het speelplein te sturen - wat voor veel ouders niet  
vanzelf-sprekend is - wordt kleiner en gemakkelijker.   

Doelgroepspecifieke werkingen bieden dan ook volgende voordelen:

•  ze hebben over de jaren heel wat knowhow ontwikkeld, het zijn ‘specialisten’ ter zake
•  ze bieden een ‘veilige’ omgeving waar het kind zich thuis kan voelen
•  ze kunnen kinderen met een handicap en hun ouders heel wat vertrouwen bieden
•  ze bieden een aanbod dat op maat is van kinderen en jongeren met een handicap

Maar er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden:

•  doelgroepspecifiek jeugdwerk is niet dik gezaaid, ouders moeten soms grote  
   afstanden afleggen
•  kinderen met een handicap komen zo in een ‘parallel circuit’ terecht (apart onderwijs,  
   eigen ontspanning, eigen werkomgeving …), ze hebben weinig kans om kinderen  
   zonder handicap te ontmoeten
•  de maatschappij evolueert niet mee. Ondanks de hoge kwaliteit van de hulpver- 
   lening, blijven kinderen met een handicap iets ‘vreemds’ waarvan niemand weet wat  
   je ermee kan aanvangen.

Enkele andere doelgroepspecifieke speelpleinen waar je eens je licht kunt opsteken:

INCLUSIEF ALS EVENWICHTSOEFENING

Toen men een zevental jaar terug een speelplein wilde oprichten binnen het 
 ‘Ganspoelinstituut’ (een voorziening voor blinde en slechtziende kinderen in  
Huldenberg) koos men meteen voor een inclusiewerking: kinderen met en kinderen 
zonder handicap laten samenspelen. De activiteiten van speelplein ’t Gansspel werden 
zo ingericht dat álle kinderen er konden aan meedoen. De animatoren kregen een ex-
tra vorming en verder werd het vooral uitproberen. Het project blijkt een succes, zowel 
voor de kinderen met als zonder handicap, die graag blijven komen. De periode werd 
uitgebreid en het initiatief straalt af op de omliggende gemeenten.
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’t Zonnetje (Oostende), Spelewijs (Ieper en Poperinge), Sproetel (Menen),  
VOC Op stap (Kortrijk), Levensvreugde (Aalst), Speloke+ (Lokeren), Ruimte 
(Zoutleeuw),Kiekeboe! (Rijkevorsel), Voluntas (Antwerpen), De regenboog (Genk),  
De Kraanvogel (Zellik). ’t Balanske (St-Joris-Winge).



Inclusie heeft dan ook een aantal voordelen:

•  Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘inclusie’ positieve effecten heeft op de  
   ontwikkeling van kinderen met een handicap. 
•  Inclusie zorgt er ook voor dat kinderen zonder handicap een sterke waardering  
   hebben voor kinderen met een handicap.
•  Door inclusie kan de sociale uitsluiting van mensen met een handicap worden  
   verminderd.
•  Een aantal ‘reguliere’ werkingen verwelkomen nu al kinderen met een handicap,  
   zonder daar expliciet hun werking voor aan te passen. Door de aandacht voor  
   inclusie wordt het voor deze kinderen een stuk aangenamer.
•  Daarnaast zorgt de aanwezigheid van kinderen met een handicap er ook voor dat  
   een aantal ‘gewone’ kinderen zich beter gaan thuis voelen op het speelplein.  
   Een activiteit wordt nog eens uitgelegd, er ‘moet’ soms minder, er groeit respect en  
   begrip voor individuele verschillen tussen kinderen.

Maar inclusie  is natuurlijk ook niet perfect:

•  Inclusief jeugdwerk staat nog in z’n kinderschoenen en ook al zijn er geen ‘grote’  
   problemen, toch laten ze nog af en toe steken vallen, is er soms onvoldoende kennis  
   voor handen of werkt men soms onvoldoende op maat.
•  Soms is het ook zeer moeilijk om de ouders ervan te overtuigen dat de animatoren  
    op een goede manier voor hun kind zullen zorgen

Enkele inclusieve speelpleinen waar je eens je licht kunt opsteken:

VOOR ELK WAT WILS 

Soms hoor of lees je wel eens: inclusief waar het kan, doelgroepspecifiek waar het 
moet. Het lijkt alsof ‘doelgroepspecifiek’ een minder waardevol, maar wel realistisch 
alternatief is voor de idealistische inclusie. Maar volgens ons klopt dit niet. 
Inclusief en doelgroepspecifiek zijn complementair. 

Doelgroepspecifiek jeugdwerk is even veel waard als een inclusieve werking. 
Centraal staat immers de beleving van het kind met een handicap. Als kinderen met 
een handicap zich goed voelen in een bepaalde vereniging, dan zou het stom zijn om 
hen willens nillens naar een inclusief speelplein te sturen. 
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Sjelter (Aalter), Bartje (Beveren), Tuureluur (Destelbergen), ’t GES (Eeklo), Zonnepoort 
(Gent), Joepla (Lochristi), Oranje (Maldegem), De Suikerspin (Moerbeke-Waas), Spe-
noazi (Sinaai), ’t Speelanker (St-Niklaas), De Gouden Leeuw (St-Niklaas), Riebedebie 
(Stekene), WESP (Wetteren).  



Op termijn willen we dat een kind met een handicap wel écht de keuze heeft om naar 
het speelplein in de buurt kan gaan als hij of zij dat wil. De mensen die rechtstreeks 
betrokken zijn (kinderen, ouders en begeleiders) moeten kunnen kiezen voor dat 
speelplein waar ze zich goed bij voelen. Zoals ieder kind. Daartoe moeten speelpleinen 
stap voor stap hun werking inclusiever maken. Ze moeten kinderen met een handicap 
de ondersteuning bieden waar ze recht op hebben. Op termijn kan inclusie geen gunst 
meer zijn die een werking al dan niet verleent, maar een recht waar kinderen kunnen 
gebruik van maken als ze dat willen. Maar het is niet omdat het speelplein inclusief 
werkt, dat kinderen met een handicap er gebruik van moeten maken.

INCLUSIEF SPEELPLEIN OF TOEGANKELIJK SPEELPLEIN?

Inclusie betekent letterlijk ‘insluiting’. 
Wanneer men in het jeugdwerk spreekt over inclusie, heeft men het dus eigenlijk over 
het insluiten van kansengroepen in de werking. Het uitgangspunt daarbij is dat ieder-
een gelijkwaardige rechten (en plichten) heeft. 

Inclusief speelpleinwerk is dus speelpleinwerk dat zich aanpast aan de behoeften 
van het (beoogde) doelpubliek, hoe breed of specifiek dat ook is. Hoe inclusiever er 
gewerkt wordt, hoe breder de doelgroep is (of hoe meer bijzondere doelgroepen er 
aangetrokken worden). 

Misvatting! 
Er wordt wel eens gezegd dat het inclusief werken alleen betrekking heeft op de doel-
groep ‘personen met een handicap’. Inclusief werken is zoeken naar mechanismen die 
je kan aanpassen, om het de doelgroep gemakkelijker te maken.  
Inclusie gaat dus over meer dan ‘handicaps’.

Toegankelijkheid geeft de mate van het gemak aan, waarmee een plaats, product of 
dienst  kan worden bereikt. Wanneer het jeugdwerk toegankelijk is, spreken we van 
laagdrempeligheid. Het begrip ‘drempels’ is figuurlijk en gaat dus zowel over drempels 
van materiële (geld, vervoer van en naar), als van immateriële aard  
(gekende aanwezigen, bekend aanbod). 
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InclusIe Is geen gunst dIe een werkIng  
al dan nIet verleent. het Is een recht.
                                                    voor elk kInd.



Toegankelijk speelpleinwerk is dus speelpleinwerk waarbij de materiële en immateriële 
drempels zo laag zijn, dat ze uit zichzelf de doelgroep bereiken. Hoe toegankelijker je 
werking is, hoe meer je tegemoet komt aan de verschillende behoeften van je doelpu-
bliek. 

Inclusie is een weg die we kunnen gebruiken om toegankelijkheid te bereiken. 
Elk speelplein moet bewust bezig zijn met zijn toegankelijkheid en streven naar 
het betrekken van zoveel mogelijk kinderen en hun ouders. 

CONCLUSIE

Inclusieve en doelgroepspecifieke werkingen sluiten mekaar niet uit, in tegendeel. 

Hoe meer aanbod en ruimte er is voor kinderen met een handicap, hoe beter. 
Aanstormende inclusieve werkingen kunnen heel wat opsteken van hun ‘gespeciali-
seerde’ collega’s. Omgekeerd leggen inclusieve speelpleinen nieuwe mogelijkheden 
bloot voor kinderen met een handicap. 

Inclusie legt de verantwoordelijkheid voor het samenleven met mensen met een 
handicap terug bij ieder van ons en dat is niet te onderschatten. Het jeugdwerk kan 
hierin een belangrijke rol spelen. Want de praktijk toont het aan: het samenspelen van 
kinderen met én zonder handicap is helemaal niet zo onoverkomelijk. En het is een 
verrijking voor alle betrokken partijen. Kinderen met een handicap brengen ons bij de 
basics van het jeugdwerk. Ze horen er gewoon bij.

HOE MAAK IK MIJN EIGEN VISIETEKST?

STAP 1 : INHOUD BEPALEN

Wat is een visietekst?

Een visie is eenvoudig gezegd: “wat wij over iets denken”. 
Het is een kijk op een bepaald thema en vertelt dus een perceptie op de zaak. Het is 
gericht op de lange termijn en dus een duurzaam idee: het geeft weer waar we naar 
toe evolueren. Evengoed is een visie een dynamisch idee: het kan veranderen in de 
loop der tijd. Het lijkt tegenstrijdig met het duurzame aspect er van. Maar het één sluit 
het andere niet uit. De boodschap is nu en in de toekomst bruikbaar, vandaar duur-
zaam. Maar de realiteit verandert voortdurend. Daarom moeten elementen uit een 
visie soms bijgestuurd worden omdat ze een toetsing aan de realiteit nodig hebben. 
Een visie moet bruikbaar blijven.  
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Vaak is er verwarring met missie en strategie. Dit zinnetje kan je misschien helpen:

Anders gezegd: 
een missie is wat we doen, een visie is waarom we het doen en een strategie is hoe 
we het doen.

Een visietekst is een werkinstrument om een visie uit te leggen. Soms ontstaat de nood 
om een visie op papier te zetten. Een visietekst heeft drie functies:

• Antwoord bieden op een vraag 
• Komen tot een beter begrip van een situatie
• Waarde geven aan een thema

Het laatste puntje is het onduidelijkst. 
Een visie is altijd een mening van een individu of groep. Een visie spreekt zich uit 
over wat belangrijk is en wat niet. Het neemt een stelling in. Deze kan verschillen van 
andere individuen of groepen. Daarom geef je een bepaalde waarde aan iets en deze 
zegt iets over de waarden van de organisatie. 
Als je dit niet doet en dus neutraal of objectief blijft, dan spreken we van achtergrond-
informatie.

Staat iedereen achter de visie?

Omdat je waarde geeft aan een bepaalde situatie of uitkomt voor een bepaald idee, is 
het niet ondenkbaar dat andere mensen er een andere mening op na houden. Dat kan 
je hen niet verwijten, iedereen heeft andere ervaringen en interpreteert deze ook nog 
eens anders. 

Het is wel belangrijk om als organisatie een draagvlak te hebben voor een visie omdat 
het anders geen visie is, dan is het gewoon een idee van een persoon. Dat heeft soms 
wat tijd en discussie nodig.

Door dit gesprek aan te gaan, kom je meestal uit op een beter uitgewerkte visie omdat 
er verschillende perspectieven inzitten die met elkaar interageren. Je kan er nuances 
inbrengen waardoor mensen de tekst niet fout gaan interpreteren. 

Wat is de kern van de boodschap?

Dit is de belangrijkste vraag in het opbouwen van een visietekst. Je moet met verschil-
lende mensen overeenkomen over wat de boodschap is die je wilt vertellen en wat de 
kern daarvan is. Als de lezer één ding onthoudt van deze tekst, wat moet dat dan zijn? 
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Een missie is waarvoor we staan,
een visie is waarvoor we gaan en

met de strategie pakken we het aan.



Na het beantwoorden van deze vraag (dit is echt stap 1!) kan je een aantal vragen  
stellen om de visie uit te werken:

•  Wat wil je allemaal nog vertellen?
•  Is het een samenhangend verhaal dat iedereen begrijpt?
•  Komt de boodschap over? (tip: dit kan je best al een paar keer testen)
•  Welke elementen maken de boodschap onduidelijk?
•  Kunnen we illustreren met een voorbeeldje, een foto, een filmpje?

Hoe kan je een visie ontwikkelen?

Er zijn drie manieren van visieontwikkeling op te tekenen. 

De eerste manier is ‘op vraag’. 
Men wordt gedwongen om zijn visie te geven op een bepaalde situatie. 

De tweede manier is gebaseerd op de ervaringen die er zijn en die men graag wil 
delen. 

De derde manier is vanuit een droombeeld. 
Het is de eerste stap in een veranderingsproces.

voorbeeld 1

De speelpleinverantwoordelijke krijgt een klacht van ouders. Hun kind zit in een rolstoel 
en die is vaak vuil, de banden zijn al een paar keer kapot geweest enz. Het kind is laatst 
met zijn rolstoel omvergevallen op het grasplein. De stuurgroep schrijft een visietekst over 
rolstoelgebruikers die op het speelplein meespelen op alle terreinen.  

voorbeeld 2

Het speelplein werkt al jaren met animatoren met een beperking en wil de sporadische 
vragen die zij krijgen van jongeren, ouders, andere speelpleinen e.d. op eigen initiatief eens 
op papier zetten.

voorbeeld 3

Het speelplein bereikt nu geen kinderen met een handicap en wil op een andere manier 
gaan spelen met kinderen. Er zijn aanpassingen nodig op vlak van begeleiderhouding, 
voorbereiden,  … Daarom wil men de gewenste situatie eens op papier zetten.
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Visieontwikkeling             -> soort informatie  
->dat geeft

Mogelijke valkuilen:  
deze visie vertrekt vanuit een probleem en niet vanuit het positieve, geeft een beperk-
te (bvb. op het brede thema inclusie), de visietekst kan te pragmatisch zijn, er staan 
vooroordelen in, op basis van foute of onvolledige informatie, kan soms bekrompen 
visie zijn, past niet in de brede visie van het speelplein, …

Mogelijke valkuilen: 
men is zich niet bewust van eigen waardeoordeel, de details zijn nog steeds niet 
vertaald, het schept geen duidelijkheid want de vraag naar deze tekst komt niet vanuit 
een bepaalde nood, de tekst veroudert snel omdat hij niet gebruikt wordt, de tekst is 
niet wijd verspreid, het verhaal is te eenzijdig rooskleurig en de moeilijke, negatieve 
elementen worden niet verteld, …

Mogelijke valkuilen:  
men spreekt in hypotheses, de weerstanden worden niet weerlegd maar bevestigd, er 
is geen samenhang, het kan een denkbeeld zijn van een paar individuen, de rest ziet 
het nog niet, het is moeilijk om alle implicaties in rekening te nemen, dit is de eerste 
stap in een proces maar de rest van het proces wordt niet voldoende opgevolgd,…

Om een visie te maken moet je dus goed stilstaan bij de mogelijke effecten die zo’n 
tekst kan hebben.

 Met deze kennis in het achterhoofd kan je jezelf de volgende vragen stellen: 

•  Wat is de ervaring van ons speelplein? 
•  Waar zijn we goed in?
•  Welke kennis hebben we? En hoe gaan we daar op het speelplein mee om? 
•  Ontwikkelen we onze visie verder of blijft ze stilstaan? 
•  Met welke waarden worstelen we?
•  Van welke waarden zijn we ons niet altijd bewust?
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…vanuit een situatie ( probleem!)     -> een mening     
-> een deel-visie

…vanuit een ervaring   -> kennis     
->een totaal-visie

…vanuit een wens   -> droom  
->een ideaal-visie



STAP 2: VORM BEPALEN

Waarvoor wil je deze visie gebruiken?

Het moet duidelijk zijn waarvoor je deze visie wil gebruiken. Soms is het antwoord 
evident. Dat vloeit voort uit de manier waarop de visieontwikkeling is gebeurd  
(zie hiervoor). In dat geval is het goed om te weten wat je er mee wil bereiken.  
De basisvraag daarbij is: “Wil je iemand informeren of wil je iemand overtuigen?” 
 Wanneer je weet waarvoor je deze visietekst wil gebruiken, dan wordt het makkelijker 
om hem te schrijven. 

Wie wil je er mee bereiken?

Een visietekst verschilt in stijl en woordgebruik alnaargelang de doelgroep die je wil 
bereiken. Een visie op inclusie zal anders klinken wanneer je je richt tot lokale beleid-
smakers of beginnende animatoren. Met een afgebakende doelgroep, krijg je een 
bepaalde lezer in gedachte en weet je wat je hem wil zeggen. Zo heb je een duidelijke 
boodschap. 

Hoe kan je een visietekst opbouwen? 

Daarover verschillen de meningen. Is het ons gepermitteerd om vanuit de buik, op 
niets anders gebaseerd dan onze ervaring, een standaardopbouw voorstellen:

1.  Situering: het plaatsen van de nood aan deze tekst en eventueel de logica die je in 
     de tekst gebruikt.
2.  De boodschap: de kern moet er duidelijk uitkomen.
3.  Argumenten die het bovenstaande versterken: gaande van ideologische tot  
     materiële aspecten, opsommen van troeven en uitdagingen, …
4.  Conclusie: enthousiasmeren over de boodschap 

STAP 3: UITHANGEN

Eens je een visie hebt, moet je ze natuurlijk gebruiken en uithangen. 
Zo weten de mensen dat je een visie hebt en actief toepast. Dat moet je zowel in de 
organisatie doen, als naar verschillende partners toe. We lanceren een aantal vragen 
waarmee je rekening kan houden bij het lanceren en uitdragen van je visietekst?

Interne communicatie

•  Weet iedereen dat er een visie is?
•  Kent iedereen de visie?
•  Is iedereen met de visie akkoord?
•  Hoe hou je hem up to date?
•  Hoe houden we hem gekend en gedragen?
•  Waar kunnen vrijwilligers/medewerkers de tekst terugvinden?
•  Bij wie kunnen ze terecht voor vragen omtrent de visietekst?
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Externe communicatie

•  Wanneer communiceren we het? Niet alleen bij lancering, maar hoe brengen we  
   deze visie ten gepaste tijde onder de aandacht?
•  In welke vorm communiceren we het? (Tekst, film, foto…)
•  Hoe/waar communiceren we het? (Website, folder, krantje van de gemeente, via de  
   gemeenteraad, briefje ouders, tijdschrift, nieuwsbrief…)
•  Moeten we hiervan een brede campagne maken die moet leiden tot gedrags- 
   verandering?
•  Welke partners kunnen we allemaal aanschrijven?
•  Welke partners kunnen de tekst mee uitdragen, de tekst mee ondertekenen, zich er  
   mee achter zetten?  

CONCLUSIE

Het is niet evident om op dit niveau na te denken over een speelpleinwerking. 
De doorsnee speelpleinwerker is een zotte, speelse spring-in-het-veld. Deze reflex om 
na te denken over iets en dat dan nog eens op papier te zetten wordt niet vaak ge-
maakt. Het is eigenlijk best moeilijk om een toekomstbeeld voor ogen te nemen.  
Een bepaald ideaalbeeld waarnaar je moet streven.
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FAQ ?DE MEEST GESTELDEVRAGEN OVER HANDICAPSOP HET SPEELPLEIN

INTRO 

Je zit met een heleboel vragen over kinderen met een handicap? 
Geen probleem, je bent niet alleen. Meer zelfs, dezelfde vragen komen dikwijls terug. 

In deze tekst vind je de 20 meest voorkomende vragen. We doen ook een moedige 
poging om een duidelijk antwoord te geven. We willen hier niet mee zeggen dat we de 
wijsheid in pacht hebben. We hebben wel door talloze discussies en vormingen deze 
antwoorden opgebouwd en bijgeschaafd. Maar “af” zijn ze natuurlijk nooit. 

Als je het niet eens bent of je hebt aanvullingen of andere vragen, voel je zeker vrij om 
te reageren. Spreek gerust één van de partners aan. Alvast bedankt!
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DE FAQ’S OP EEN RIJTJE
1.  Wat is dat eigenlijk, een handicap?
2.  Wat betekenen al die moeilijke woorden: diversiteit, toegankelijkheid,  
      inclusie …?
3.  Wat is jullie visie op inclusie?
4.  We hebben nu al eens een kind met een handicap op ons speelplein,  
     zonder dat we daar zoveel kak aan hangen. Is heel die inclusie niet wat  
     overroepen?
5.  Kinderen met ADHD of met moeilijk gedrag, zijn dat ook kinderen met een 
     handicap?
6.  Zijn onze animatoren wel bekwaam genoeg om te spelen met kinderen  
      met een handicap? 
7.  Onze animatoren zetten zich al zo hard in. Overvragen we hen niet als we  
     er ook nog eens kinderen met een handicap bijnemen?
8.  We hebben nog zoveel werk aan ons speelplein, aan onze ploeg,  
     onze infrastructuur. Je begint toch best met inclusie pas als je er helemaal  
     klaar voor bent? 
9.  Als we met inclusie beginnen, krijgen we dan geen toestroom van 
     ‘moeilijke kinderen’? Mogen we als speelplein grenzen stellen of moeten  
     we iedereen toelaten?
10.  Moet je voor kinderen met een handicap 1 op 1 begeleiding voorzien?
11.  Als kinderen met een handicap helemaal niet in een groep kunnen  
        meespelen, is dat nog inclusie?
12.  Moet heel onze ploeg achter inclusie staan om met inclusie te kunnen  
        starten?
13.  Moeten we extra financiële middelen hebben om aan inclusie te werken?
14.  Is er wel vraag naar in onze gemeente? Hoe kom je te weten of er  
        kinderen met een handicap zijn in je gemeente?
15.  Zullen sommige ouders hun kind niet weghalen als er kinderen met een  
        handicap komen?
16.  Zullen kinderen met een handicap niet gepest en uitgesloten worden?
17.  Moeten we altijd onze activiteiten aanpassen? Hoe pakken we dat aan?
18.  Kunnen we ook animatoren met een handicap inzetten op ons speel- 
        plein? Moeten we hen dan ook een Attest van animator geven?
19.  Oké, we zijn overtuigd van inclusie. Maar hoe beginnen we eraan?
20.  We werken al aan inclusie. Hoe kunnen we onze werking nog verbeteren?



VRAAG EN ANTWOORD

WAT IS DAT EIGENLIJK, EEN HANDICAP? [1]

Handicap kan je volgens ons het best omschrijven als beperking + belemmering. 
Mensen met een handicap hebben een aantal aangeboren of verworven beperkin-
gen. Ze kunnen een aantal dingen niet die de meeste mensen wel kunnen. Schoolse 
vaardigheden zoals lezen, rekenen, begrijpen … Sociale vaardigheden zoals contact 
leggen, inleven … En fysieke vaardigheden zoals kijken, lopen, horen …  Iedere mens 
heeft zijn beperkingen. Niemand is perfect. Maar mensen met een handicap hebben 
door hun beperkingen bijkomende problemen. Ze ondervinden belemmeringen om 
een ‘gewoon’ leven te leiden. Wij stellen hoge eisen aan mensen: op school, op het 
werk, in de omgang met elkaar. Mensen met een handicap kunnen niet aan al die ei-
sen voldoen. Ze kunnen niet mee. Ze vallen daardoor buiten de gewone samenleving. 

Je kan iemands handicap wegnemen op het moment dat je belemmeringen weg-
neemt. Door andere verwachtingen te stellen. Door extra ondersteuning te bieden. 
Door meer tijd te nemen om bepaalde vaardigheden aan te leren. 

WAT BETEKENEN AL DIE MOEILIJKE WOORDEN:  
DIVERSITEIT, TOEGANKELIJKHEID, INCLUSIE … ? [2]

Diversiteit betekent zo veel mogelijk rekening houden met het feit dat mensen van el-
kaar verschillen. Wij hebben de neiging om verschillen weg te werken. Iedereen gelijk 
voor de wet, je weet wel. Diversiteit betekent net dat je verschillen tussen mensen 
erkent en probeert een plaats te geven.  Sommige jongens spelen anders dan som-
mige meisjes, bijvoorbeeld. Sommige kinderen spelen graag met Lego, andere met 
Playmobil. Diversiteit is dus heel breed: het gaat over álle mensen en over álles. Maar 
diversiteit gaat ook heel diep.

Een aantal verschillen tussen mensen gaan diep. Ze zorgen ervoor dat mensen op heel 
veel domeinen sterk verschillen van anderen. Deze verschillen zijn soms -op het eerste 
gezicht- helemaal niet zichtbaar. De ene doet raar voor de andere en omgekeerd.  
We hebben allemaal een bepaalde bril op waarmee we de wereld zien. Deze bril wordt 
gevormd door je ouders, je omgeving en je opvoeding.
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Het is zeer moeilijk om je bewust te worden van je eigen gekleurde kijk. 
En het is nog moeilijker om de kijk van iemand anders te begrijpen. Wij kunnen er bij-
voorbeeld moeilijk inkomen waarom een meisje er zelf voor kiest om een hoofddoek 
te dragen of om te trouwen met een jongen die haar ouders voor haar hebben uitge-
kozen. Diversiteit betekent dus ook proberen rekening te houden met ‘onbegrijpelijke’ 
verschillen.

Omdat sommige mensen ‘raar’ zijn worden ze uitgesloten door wie zichzelf normaal 
vindt. Ze mogen of kunnen niet meedoen. Soms gebeurt dit openlijk en bewust. Maar 
dikwijls worden mensen uitgesloten, ook al is dat helemaal niet de bedoeling. 
Ze botsen tegen een aantal onzichtbare drempels. 

Eén van de oplossingen voor dit probleem is een doelgroepspecifiek aanbod te voor-
zien. Op basis van een aantal gemeenschappelijke kenmerken worden mensen onder 
gebracht in een bijzondere (doel)groep. Voor deze mensen wordt er een speciaal aan-
bod georganiseerd dat wel rekening houdt met hen. Dit aanbod is dikwijls exclusief 
voor de bijzondere doelgroep. 

praktIjkvoorbeeld

Onlangs werd een speciaal kamp ingericht, alleen voor kinderen met brandwonden. 
Deze kinderen voelen zich bekeken en geremd door andere kinderen.  
Door alleen ‘onder elkaar’ op kamp te gaan konden ze ongegeneerd gaan zwemmen, zich 
ongegeneerd omkleden, … 

Een andere oplossing is dat het gewone, reguliere aanbod zijn drempels probeert weg 
te nemen zodat ook mensen die ‘anders’ zijn er zich op hun gemak kunnen voelen. Je 
drempels wegwerken noemen we werken aan toegankelijkheid. Specifiek voor men-
sen met een handicap wordt de term ‘inclusie’ gebruikt.
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 Onder inclusie op het speelplein verstaan we dus:

Specifiek voor mensen met een andere ‘etnisch-culturele’ achtergrond wordt de term 
‘interculturaliseren’ gebruikt. 

Werken aan toegankelijkheid betekent dus rekening te houden met diepere en soms 
moeilijker zichtbare verschillen tussen mensen. En maatregelen nemen om de mensen 
waarmee je verschilt niet te uit te sluiten.

WAT IS JULLIE VISIE OP INCLUSIE? [3]

We zijn heel sterk gewonnen voor een ‘en/en’ verhaal. 
Deze visie pleit voor ‘toegankelijk’ regulier jeugdwerk én voor een doelgroepspecifiek 
jeugdwerk. Elk speelpleinen moet gestimuleerd worden om echt werk te maken van 
toegankelijkheid. Want toegankelijkheid is een verrijking voor alle betrokken partijen. 

Tegelijkertijd hebben alle kinderen en jongeren het recht om zich te verenigen op 
basis van wat hen bindt, of je nu skater, postzegelverzamelaar of allochtoon bent. 

Uiteindelijk moet het resultaat een zo groot mogelijke keuzevrijheid zijn voor kinde-
ren en jongeren. In hun vrije tijd moeten ze kunnen doen waar ze écht zin in hebben. 
Ze hebben het recht om daarvoor in een vereniging terecht te komen waar ze zich 
goed voelen en waar ze zich volop kunnen ontplooien.  

We willen speelpleinen stimuleren. We willen concreet en bruikbaar materiaal aan-
reiken. We willen vooral ook een positieve boodschap uitstralen. 
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het speelpleIn Zet actIef en doelgerIcht stappen oM 
ZIjn dreMpels weg te werken en de nodIge onder- 
steunIng te bIeden. Zo ondervInden kInderen en  
jongeren Met een handIcap geen beleMMerIngen Meer 
oM ‘GeWoon’ Mee te spelen. Het speelplein Zet ook 
actIef stappen oM effectIef kInderen en jongeren Met 
een handIcap te bereIken.
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WE HEBBEN NU AL EENS EEN KIND MET EEN HANDICAP OP ONS SPEELPLEIN, 
ZONDER DAT WE DAAR ZOVEEL KAK AAN HANGEN.
IS HEEL DIE INCLUSIE NIET WAT OVERROEPEN? [4]

Het is best mogelijk dat je kinderen met een handicap bereikt zonder echte aanpas-
singen aan je werking  te doen. De kans is wel groot dat die kinderen serieuze inspan-
ningen moeten doen om mee te kunnen. Dikwijls moeten ze echt op de toppen van 
hun tenen lopen. Ze houden het dan ook niet altijd lang vol. Ga maar ‘ns na hoeveel 
van die kinderen met een handicap na een tijdje ook terug hebben afgehaakt. Dikwijls 
verdwijnen ze even mysterieus als ze verschenen zijn. Wil je op een duurzame manier 
mensen met een handicap blijvend bereiken, dan moet ‘de liefde van twee kanten ko-
men’ en moet het speelplein zelf ook tegemoet komen aan mensen met een handicap. 

Aan de andere kant moet je kinderen en jongeren met een handicap ook niet nog 
meer bijzonder maken dan ze al zijn. Je moet er ook geen eieren onderleggen wan-
neer het niet nodig is. Het is een voortdurende evenwichtsoefening om mensen met 
een handicap niet te onderschatten maar hen ook niet te overschatten. 

KINDEREN MET ADHD OF MOEILIJK GEDRAG, ZIJN DAT OOK KINDEREN MET EEN 
HANDICAP? [5]

Je hebt strikt genomen een handicap wanneer er sprake is van een aangeboren of 
verworven beperking in je functioneren. Soms kunnen kinderen niet mee op het 
speelplein omdat ze zich rot voelen of omdat het thuis moeilijk gaat. Ze kunnen het 
hierdoor knap lastig hebben. Maar ze hebben strikt gezien geen handicap omdat ze 
geen aangeboren of verworven beperkingen hebben in hun functioneren.

ADHD en autisme liggen in die zin ook moeilijk. De wetenschap heeft sterke vermoe-
dens dat de oorzaak voor ADHD en autisme ligt in het functioneren van de hersenen. 
Maar dat is tot nu toe nog nooit echt bewezen. Omdat de oorzaak van ADHD en 
autisme nog niet helemaal vast ligt, ligt dus ook niet helemaal vast dat het hier om een 
handicap gaat.
Wat er ook van aan is, het staat als een paal boven water dat deze kinderen belem-
meringen ervaren om voluit te spelen. Een speelplein kan ook voor deze kinderen aan 
inclusie werken door deze belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. Ook al kan 
je er dus over discussiëren of ze volgens de strikte definitie een ‘handicap’ hebben. 
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ZIJN ONZE ANIMATOREN WEL BEKWAAM GENOEG OM TE SPELEN MET KINDEREN 
MET EEN HANDICAP? [6]

Veel mensen denken bij handicap spontaan aan beperkingen, verzorging, allerlei 
problemen. Ze menen dat alleen gespecialiseerde hulpverleners op een goeie manier 
kunnen omgaan met mensen met een handicap. Nochtans moet je geen specialist zijn 
om te spelen met kinderen met een handicap. Zonder dat je het besefte heb je waar-
schijnlijk als eens aanpassingen doorgevoerd: als een kind z’n been gebroken had, bij 
een dove jongen of voor een kind dat je spel niet begreep. 

Als je kinderen met een handicap benadert met een open houding, als je hen graag 
ziet en vanuit de buik probeert met hen om te gaan, dan kan je niet veel fout doen. 
Het belangrijkste wat je moet doen, is de kinderen met een handicap zo goed mogelijk 
persoonlijk leren kennen. Ouders kunnen hierbij helpen door zoveel mogelijk bruik-
bare informatie te geven, voor en tijdens de vakantie. Je hebt ook heel veel mogelijk-
heden om jezelf en je ploeg voortdurend te vormen. Een aantal organisaties bieden 
zeer veel bruikbare vorming aan. In sommige moeilijke situaties kan je ook deskundi-
gen betrekken. Het kan geen kwaad dat je iemand hebt die af en toe eens bijspringt 
als je in de knoop zit met een kind. Er zijn in je provincie maar ook in je gemeente vast 
en zeker personen en/of organisaties waarbij je terecht kan. 

ONZE ANIMATOREN ZETTEN ZICH AL ZO HARD IN. OVERVRAGEN WE HEN NIET 
ALS WE ER OOK NOG EENS KINDEREN MET EEN HANDICAP BIJNEMEN? [7]

Met deze vraag lijkt het alsof mensen met een handicap enkel en alleen een 
extra belasting zijn voor je speelplein. Mensen met een handicap zijn evenzeer 
een sterke verrijking voor je speelplein.
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Kinderen met een handicap stimuleren je om je gewoontes in vraag te stellen, om 
creatief te denken, om te leren uitzonderingen maken,… Inclusie kan leiden tot een fij-
nere en gemoedelijkere sfeer op het speelplein. Het geeft animatoren ook een intense 
voldoening om kinderen met een handicap een fijne vakantie te bieden. 

We vinden dat je animatoren ook niet moet betuttelen en in hun plaats moet beslissen 
wat ze al dan niet aankunnen. Probeer hen te betrekken bij de keuze, leg hen de pro’s 
en contra’s voor. Soms trek je net nieuwe animatoren aan voor je speelplein, omdat je 
inclusief gaat werken. 

We willen tenslotte ook niet prekerig doen. Maar we vinden het niet fijn voor mensen 
met een handicap dat andere mensen hun neus ophalen voor hen omdat ze zogezegd 
te lastig zijn. Natuurlijk mag je als speelplein grenzen stellen. Daar gaan we verder 
dieper op in. 

WE HEBBEN NOG ZOVEEL WERK AAN ONS SPEELPLEIN, AAN ONZE PLOEG,  
ONZE INFRASTRUCTUUR. JE BEGINT TOCH BEST MET INCLUSIE PAS ALS JE ER  
HELEMAAL KLAAR VOOR BENT? [8]

Werken aan inclusie vergt een aantal inspanningen van het speelplein. Het is best mo-
gelijk dat de ploeg animatoren nu al de ‘maximale’ inspanningen levert. Aan de andere 
kant zijn er misschien (ervaren) animatoren die net omwille van inclusie meer hooi op 
hun vork willen nemen. Inclusie betekent zoals gezegd niet alleen extra inspanningen 
maar zorgt ook voor mooie momenten én het heeft een positieve invloed op de sfeer 
van je speelpleinwerking. Natuurlijk kan je als speelplein niet anders dan prioriteiten 
stellen. Maar inclusie kan ook een hefboom zijn om aan de kwaliteit van je werking te 
sleutelen. 

ALS WE MET INCLUSIE BEGINNEN, KRIJGEN WE DAN GEEN TOESTROOM VAN 
‘MOEILIJKE KINDEREN’? MOGEN WE ALS SPEELPLEIN GRENZEN STELLEN OF  
MOETEN WE IEDEREEN TOELATEN? [9]

In de praktijk valt de ‘massale’ toestroom best mee. Ook al heb je hard gewerkt om je 
drempels weg te werken, dat betekent nog niet dat ouders je meteen blindelings zul-
len vertrouwen. Kinderen met een handicap zijn soms het ‘zorgenkind’. Ouders gelo-
ven niet meteen dat jonge animatoren de nodige zorg willen en kunnen opnemen. 
Ze hebben in het verleden al ontgoochelingen opgelopen door ontwijkende of nega-
tieve reacties op hun kind.
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Persoonlijk contact met ouders is de beste manier om aan dit vertrouwen te werken. 
Inclusie van mensen met een handicap blijft meestal zeer kleinschalig. Het is een ver-
haal van kleine successen. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat je als speelplein grenzen kan bepalen. 
Je kan de periode afbakenen, je kan een ‘maximum’ zetten op ‘extra aandacht’ die je 
kan bieden, …  Probeer dit zoveel mogelijk te objectiveren. Inclusie is bijvoorbeeld 
afhankelijk van het aantal extra begeleiding die beschikbaar is. Probeer wel bij voor-
baat nooit bepaalde ‘types’ van handicap uit te sluiten. Integendeel, probeer telkens 
de persoonlijke vraag van het kind in kaart te brengen en ga samen met de ouders op 
zoek naar oplossingen. 

praktIjkvoorbeeld

Een speelplein werd zonder veel tekst en uitleg geconfronteerd met een autistische jongen 
met ernstige gedragsproblemen. De alleenstaande, werkende vader had maar één alter-
natief, het speelplein. Een patstelling voor het speelplein. Na overleg met de vader kon het 
speelplein toch een aantal afspraken maken.  Met de vader werd afgesproken om samen 
met hem en zijn zoon op zondagavond het programma voor de volgende week te overlo-
pen. Als er activiteiten gepland waren die echt onhaalbaar waren voor de jongen en er was 
geen alternatief, moest de vader verlof nemen om voor zijn zoon te zorgen.

Blijf goed communiceren met de ouders, geef hen snel duidelijkheid en laat hen geen 
weken wachten. Blijf ook actief werken om je ‘grenzen’ te verleggen, door bijvoorbeeld 
actief op zoek te gaan naar extra animatoren.

MOET JE VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP 1 OP 1 BEGELEIDING VOORZIEN? [10]

Zeker niet alle kinderen met een handicap hebben 1 op 1 begeleiding nodig. Soms 
kan een animator twee à drie ‘bijzondere’ kinderen extra in het oog houden. Pas als 
het nodig is, springt de animator bij. Een kind dat in het begin nog ‘1 op 1 begeleiding’ 
nodig heeft, kan na verloop van tijd ook meer op eigen benen spelen. De keuze hangt 
af van kind tot kind. Probeer het kind zo goed mogelijk persoonlijk te leren kennen, zo 
kan je de beste keuzes maken. Stuur op tijd en stond de ondersteuning ook bij en durf 
nieuwe dingen uit te proberen.

Let wel op. Soms wordt door een ploeg 1 op 1 begeleiding wel als gemakkelijkheids-
oplossing gebruikt. Ze geven het snel op of ze schuiven het probleem door naar de 
individuele begeleider. Het blijft wel de taak van de héle animatorenploeg om het 
kind een fijne vakantie te bieden. Ook kinderen met een individuele begeleider spelen 
meestal gewoon mee met de activiteiten. Ze krijgen geen apart, individueel program-
ma. De rol van de individuele begeleider bestaat er net in om het kind en de andere 
animatoren te ondersteunen zodat het kind zo gewoon mogelijk kan meespelen. 
Soms kan de begeleider even individueel spelen met het kind als het aan de groep wil 
ontsnappen.
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ALS KINDEREN MET EEN HANDICAP HELEMAAL NIET IN EEN GROEP KUNNEN MEE-
SPELEN, IS DAT NOG INCLUSIE? [11]

De meeste kinderen met een handicap kunnen met de nodige aanpassingen en een 
goede ondersteuning gewoon participeren aan het speelplein. Sommige kinderen met 
een handicap kunnen door fysieke of psychische beperkingen moeilijk tot niet mee-
spelen met andere kinderen. 

De maatstaf lijkt ons hier het plezier van de persoon met de handicap. Heeft het kind 
een fijne tijd op het speelplein? Geniet hij of zij ervan om op het speelplein te zijn? 
Indien ja, dan is het volgens ons altijd de moeite waard en is de extra investering van 
het speelplein terecht en zinvol. 

Natuurlijk hebben de omgeving van het kind en het speelplein zelf ook hun zeg. 
De omgeving kan van oordeel zijn dat er nog betere ontwikkelingskansen zijn voor 
hun kind. Het speelplein kan aangeven dat de individuele zorg hen te zwaar valt of 
praktisch niet haalbaar is. In dat laatste geval loont het zeker de moeite om te kijken of 
er toch geen praktische oplossingen gezocht kunnen worden. 

Zo is er een speelplein waar dagelijks een verpleegster van het wit-geel kruis langs 
komt voor de nodige verzorging. Of misschien kan het kind een ‘persoonlijke assistent’ 
meebrengen die instaat voor de individuele begeleiding van het kind?  
Hou ook in het achterhoofd dat sommige kinderen met een handicap pas na een lan-
gere periode openbloeien op het speelplein!

InclusIef speelpleInwerk 38faQ handIcap op het speelpleIn

 

fo
to

: B
o

ri
s V

a
n

 a
ck

er
 • 

sp
ee

lp
le

in
 ‘ t

 G
a

n
ss

pe
l



MOET HEEL ONZE PLOEG ACHTER INCLUSIE STAAN OM MET INCLUSIE TE KUNNEN 
STARTEN? [12]

Het is goed dat je op het speelplein verschillende meningen hebt. Ook over de inclusie 
van mensen met een handicap kunnen er verschillende meningen zijn. Inclusie mag 
wel geen splijtzwam worden die je werking in meerdere kampen verdeelt. Na verloop 
moet er een soort ‘basis’consensus zijn in je ploeg. Ook naar derden probeer je één 
boodschap uit te stralen. 

Om te starten met inclusie heb je genoeg aan een klein ploegje enthousiastelingen. 
Maar ook hier moet je erover waken dat je geen eilandje vormt met je inclusieploegje. 
Ook hier moet er een ‘basis’consensus groeien. De hele ploeg moet zich al dan niet 
achter ‘inclusie’ scharen en er zich voldoende betrokken bij weten. Natuurlijk moet het 
speelplein dan wel voldoende stappen zetten om de hele ploeg te betrekken bij het 
inclusieproject!

MOETEN WE EXTRA FINANCIËLE MIDDELEN HEBBEN OM AAN INCLUSIE TE  
WERKEN? [13]

Sommige speelpleinen werken met een bepaald vast ‘maximum’ aan animatoren. 
Wil je extra animatoren inzetten dan moet je natuurlijk extra budget begroten om die 
animatoren te vergoeden. Je kan ook investeren in extra materiaal en/of in de inrich-
ting van een rustige hoek of snoezelruimte. Maar een gebrek aan financiële middelen 
mag geen reden zijn om niet aan inclusie te beginnen. Je kan steeds proberen vrijwil-
ligers in te schakelen, veel leuk snoezelmateriaal kan je gewoon zelf knutselen. Een 
extra financiële ondersteuning kan op termijn helpen om de continuïteit te garande-
ren of om de kwaliteit te verhogen. Maar het is geen noodzakelijke voorwaarde om 
met inclusie te beginnen. 

IS ER WEL VRAAG NAAR IN ONZE GEMEENTE? HOE KOM JE TE WETEN OF ER KIN-
DEREN MET EEN HANDICAP ZIJN IN JE GEMEENTE? [14]

Mensen met een handicap zie je niet zo vaak in het straatbeeld.  
Ze leven vaak in een ‘parallel circuit’ met hun eigen voorzieningen (instellingen, scho-
len voor Buitengewoon Onderwijs, beschutte werkplaatsen). Je zal nergens een lijst 
of een database vinden van personen met een handicap en hun ouders. De website 
www.lokalestatistieken.be geeft een indicatie, maar geen persoonlijke informatie. Hoe 
kan je dan mensen met een handicap leren kennen? Hiervoor moet je werken aan het 
netwerk van je speelplein. Op de sociale kaart (www.desocialekaart.be) kom je te weten 
welke welzijnsorganisaties actief zijn in jouw (of de omliggende) gemeente(n). Het 
loont de moeite om persoonlijk contact te zoeken. Met een school voor Buitengewoon 
onderwijs, een MPI voor kinderen met een handicap, een oudervereniging, de wel-
zijnsraad. Misschien mag je het speelplein voorstellen op een infoavond en leer je zo 
ouders persoonlijk kennen. Zo kan je ook je netwerk verder uitbreiden. 
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ZULLEN SOMMIGE OUDERS HUN KIND NIET WEGHALEN ALS ER KINDEREN MET 
EEN HANDICAP KOMEN? [15]

De meeste ouders hebben geen problemen met kinderen met een handicap op het 
speelplein. Velen beschouwen het zelfs als een verrijking voor hun kind. Je kan natuur-
lijk nooit uitsluiten dat een ouder vreest dat zijn ‘normaal’ kind benadeeld zal worden. 
De vraag is of je het daarvoor moet laten? Het is belangrijk dat alle ouders basisinfor-
matie krijgen over wat het speelplein doet en waar het speelplein voor staat. Probeer 
steeds een positieve boodschap uit te dragen. Wij zouden echt niet weten waar je de 
ouders zou moeten voor ‘waarschuwen’. De ouders van kinderen met een handicap 
hebben natuurlijk meer gedetailleerde informatie nodig. Die moet je dan ook heel 
gericht gaan verspreiden.

ZULLEN KINDEREN MET EEN HANDICAP NIET GEPEST EN UITGESLOTEN  
WORDEN? [16]

We kunnen niet uitsluiten dat een kind met een handicap gepest of uitgesloten zal 
worden. Mensen kunnen afwijzend en soms zeer gemeen reageren op iemand die 
‘anders’ is. Maar een speelplein heeft wel veel mogelijkheden om deze situatie te  
voorkomen. 

Je kan aan de hand van ‘simulatiespelen’ kinderen laten aanvoelen wat het betekent 
om een handicap te hebben. Het loont ook de moeite om te werken aan een 
groepssfeer waarbij kinderen leren positief staan tegenover elkaar.

Onderschat zeker je eigen voorbeeldfunctie niet. Kinderen nemen dikwijls jouw ge-
drag over. Zorg ervoor dat je zelf op een positieve, open, normale manier omgaat met 
kinderen met een handicap. Probeer leidersfiguren of haantjes-de-voorste te betrek-
ken bij de inclusie. Zorg ervoor dat openheid cool is. 

Zorg ervoor dat de kinderen zo volwaardig mogelijk kunnen meespelen (zie verder). 

Ga vragen van kinderen zeker niet uit de weg en creëer geen taboesfeer. Probeer 
eerlijk en duidelijk te antwoorden, liefst samen met het kind. 

Hou een oogje in het zeil als het kind wat geplaagd wordt. Kijk eens of het kind vol-
doende weerbaar reageert. Geef het kind eventueel zetjes om iets terug te zeggen of 
te doen. 
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MOETEN WE ALTIJD ONZE ACTIVITEITEN AANPASSEN?  
HOE PAKKEN WE DAT AAN? [17]

Kinderen met een handicap willen er graag bijhoren, zoals alle kinderen. Als je niet 
kan meedoen met de activiteiten wordt het moeilijker om erbij te horen. Soms zijn 
kinderen met een handicap teveel ‘supporter’ of ‘mede-scheidsrechter’. Geef kinderen 
met een handicap zoveel mogelijk een actieve rol zodat ze niet langs de kant moeten 
blijven. Probeer hen te betrekken en laat hen een echte bijdrage leveren. 
Hoe pak je zoiets aan?

Maak niet alleen activiteiten die draaien rond ‘competitie’ of rond het behalen van een 
vooropgesteld doel. Gewoon spelen met water en zand, fantasiespel, toneel spelen, 
dansen, spelen met krijtjes of met een winkelkarretje. 
Gewoon DOEN, pret BELEVEN, DOEN ALSOF.

Overloop eens alle spelregels en ga na wat het spel moeilijk maakt. Zoek hoe je het 
spel meer haalbaar maakt door de spelregels aan te passen, ander materiaal te gebrui-
ken, het terrein te verkleinen. 

Zoek eventueel ook naar manieren om het kind met een handicap te ondersteunen. Je 
kan samen opdrachten uitvoeren, het kind voorbereiden, hulp bieden.

praktIjkvoorbeeld

Het spel ‘Stratego’ bleek te moeilijk voor een kind met een mentale handicap. We hebben de 
‘militaire’ rangen vervangen door stripfiguren van Suske en Wiske. Alle kinderen kregen een 
kaartje mee met de tekeningen in volgorde (van de hoogste naar de laagste). Zo hadden 
ze een geheugensteuntje. De moeilijkste regels (de spion) hebben we weggelaten. De bom 
bleef en de vlag werd ‘Schanulleke’. Op voorhand hebben we de verschillende stripfiguren 
nog eens samen met het kind in kwestie overlopen. 
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Blijf er ook over waken dat je aanbod aantrekkelijk genoeg blijft voor de speel- 
kameraadjes. Ook dat is perfect haalbaar. Je kan keuzemogelijkheden bieden, hun 
creativiteit uitdagen (probeer samen met… toch…), ook moeilijkere opdrachten in je 
aanbod steken, een uitlaatklep geven om ‘ns goed uit te leven,…

KUNNEN WE OOK ANIMATOREN MET EEN HANDICAP INZETTEN OP ONS SPEEL-
PLEIN? MOETEN WE HEN DAN OOK EEN ATTEST VAN ANIMATOR GEVEN? [18]

Ook animatoren met een handicap kunnen zeker aan de slag op het speelplein. 
Op één speelplein worden ze surplus animatoren genoemd. Het denken over anima-
toren met een handicap staat nog in zijn kinderschoenen. We gaan er nu van uit dat 
deze animatoren een aantal taken wel en aantal taken niet kunnen opnemen. Op-
nieuw moet er hier persoonlijk met de animator gekeken worden welke rol en welke 
taken hij of zij kan opnemen. We denken nu dat een aantal van hen niet de volledige 
verantwoordelijkheid en rol als animator kan opnemen. Ze kunnen wel als mee-speel-
animator functioneren of praktisch-organisatorische taken op zich nemen. 
Momenteel lopen er ook projecten om na te gaan welke ondersteuning je kan bieden 
aan deze animatoren. 

Wat het attest betreft stellen we voor dat het speelplein zelf een soort ‘surplus’ attest 
uitreikt, eventueel samen met een koepel of een andere organisatie We kunnen dit 
document wel niet hetzelfde ‘gewicht’ geven als het algemene attest.  

OKÉ, WE ZIJN OVERTUIGD VAN INCLUSIE! MAAR HOE BEGINNEN WE ERAAN? [19]

Een echte handleiding hebben we (nog) niet. Maar er groeit steeds meer consensus 
over welke stappen je als werking moet zetten. Ook de volgorde waarin je best die 
stappen zet, wordt duidelijker. Al moet je dit niet te strikt zien. We lichten hier de stap-
pen toe in grote lijnen. In het deel ‘Handicap stap voor stap’ gaan we er dieper op in. 

Een eerste stap is de vraag bespreekbaar maken binnen je animatorenploeg. Daarbij 
is het belangrijk jezelf en je ploeg goed te informeren en te vormen. Probeer als ploeg 
te vertrekken van een respectvolle houding. Dat betekent dat je de kinderen niet gaat 
catalogeren onder een bepaalde handicap. Bekijk hen gewoon als kinderen en probeer 
hen gelijkwaardig te behandelen. 

Zorg er ook voor dat het beleid (de raad van bestuur, de stuurgroep, de schepen) mee 
is én voldoende achter inclusie staat. Dat helpt om inclusie langer te laten leven. 

Vervolgens moet je aan de slag om je netwerk uit te breiden. Zo kan je kinderen met 
een handicap en hun ouders persoonlijk leren kennen. Kinderen met een handicap 
vergen, meer dan andere kinderen, een persoonlijke aanpak. Het is ook belangrijk om 
een vertrouwensrelatie uit te bouwen met de ouders. Persoonlijk contact is daarbij 
onontbeerlijk.

Na de eerste contacten word je je meer bewust van de mogelijke drempels. Nu kan je 
gaan sleutelen aan je werking .
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Dat betekent vooral actief uitproberen wat er werkt en niet werkt. Op zich heb je niet 
veel nodig om met inclusie te beginnen. Een financiële steun in de rug is welkom maar 
niet noodzakelijk. Met minimale aanpassingen, zoals een privé-ruimte voor eventuele 
verzorging en een ruimte waar kinderen op hun plooi kunnen komen, kom je al een 
heel eind. Het loont zeker de moeite om extra begeleiding in te zetten. Dat is voor 
de meeste initiatieven in het begin zowat de enige effectieve meerkost. Tijdens de 
werking heeft de animatorenploeg de opdracht om intense speelkansen te bieden 
aan álle kinderen. De animatoren moeten er ook over waken dat de kinderen met een 
handicap goed opgenomen worden door hun leeftijdsgenoten.

Na de probeerperiode kan je de inclusie evalueren en bijsturen, samen met je ploeg. 
Hopelijk slaat het aan en kan je verder je grenzen verleggen. 

WE WERKEN AL AAN INCLUSIE.  
HOE KUNNEN WE ONZE WERKING NOG VERBETEREN? [20]

We geven je een aantal prikkelende vragen mee om je inclusiewerking te evalueren. 

De animatorenploeg
•  Leeft het thema in de hele ploeg?
•  Is er nog veel ‘koudwatervrees’?
•  Is de ploeg voldoende bekwaam/competent?
•  Voelt de ploeg zich voldoende bekwaam/competent?
•  Kunnen jullie een beroep doen op deskundige hulp?
•  Is er continuïteit of hangt alles af van personen?
•  Het beleid
•  Staat het bestuur van het speelplein achter inclusie?
•  Komt inclusie op de agenda? 
•  Wil het bestuur geld vrij maken voor inclusie?
•  Is er hier continuïteit of hangt alles af van personen?

Het netwerk
•  Is er een aanspreekpunt/gezicht?
•  Hebben jullie een goed contact met de ouders van kinderen met een handicap?
•  Gaan jullie op huisbezoek?
•  Hebben jullie goede partners om mee inclusie bekend te maken? (BO School,  
   oudervereniging, doelgroepspecifieke vereniging,…)
•  Weet ‘men’ in de gemeente voldoende dat jullie werking inclusief is?

De werking
•  Is het activiteitenaanbod op maat gemaakt?
•  Maken jullie de nodige ‘uitzonderingen’?
•  Slagen jullie erin om de organisatie van het speelplein af te stemmen op kinderen  
   met een handicap?

De kinderen met en zonder handicap
•  Hebben jullie een goed persoonlijk contact met de kinderen met een handicap?
•  Voelen kinderen met een handicap zich goed in hun vel bij jullie?
•  Kunnen ze intens spelen bij jullie?
•  Zijn kinderen zonder handicap genoeg voorbereid?
•  Reageren zij op een goede manier op kinderen met een handicap?
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HANDICAP STAP VOOR STAP

INTRO

Kinderen met een handicap op je speelplein ... Slik. 

Hoe begin je daar aan? Welke stappen moet je zetten? Hoe overwin je weerstanden? 
Hoe moet het praktisch? Om je te helpen het bos door de bomen te zien, hebben we 
een kort en simpel stappenplan uitgewerkt. Zo weet je wat eerst gedaan. Zo zie je de 
rode draad. Dit is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het is geen vast parcours dat je 
móet volgen. Het is een voorzet om je op weg te helpen. 

Succes !
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Gezocht: initiatiefnemer(s) (m/v)   [1]

Elk proces van diversiteit start met één of 
meerdere initiatiefnemers. Misschien ben jij 
dat. Of moet je gericht mensen aanspreken 
om (samen met jou) initiatief te nemen.

Op de agenda   [2]

Werken aan diversiteit heeft weinig succes 

als het een soloproject is. Probeer van bij het 

begin andere animatoren en het bestuur te 
betrekken. Zet het op de agenda.

Onder de loep   [3]

Onderzoek jullie sterke en minder sterke 
kanten. Bepaal hoever je wil en kan gaan. 
Onderzoek ook de omgeving van jullie 
werking. Zo kan je diversiteit concreet 
vorm geven. Ditis ook het moment om 
zelf bij te leren.

Keuzes en plannen maken   [4]

Nu kan je concrete keuzes maken en een 
stappenplan uittekenen. Wie doet wat? 

Welke timing stellen we voorop?  
Wie houdt alles in de gaten?

Je werking voorbereiden   [5]

Voor je effectief een diverser publiek 
bereikt, kan je al een aantal veranderingen 
doen in je speelaanbod, je animatoren-
ploeg, je organisatie en je communicatie.

Netwerken  [6]

Om een diverser publiek te bereiken, moet 
je uit je kot komen. Het vertrouwen van 

ouders moet je verdienen. Het is er niet zo-
maar. Je moet heel veel persoonlijke  

contacten leggen.

Diversiteit in de praktijk   [7]

Werk aan een goed onthaal voor kinderen 
en ouders. Zorg ook dat je de kinderen 
en hun ouders persoonlijk leert kennen. 
Besteed aandacht aan de reacties van de 
andere kinderen.

Evalueren en bijsturen   [8]

Ten slotte ga je je eerste stappen evalueren 

en bijsturen. Gniet van je eerste ‘successen’. 
Maar verwacht niet dat werken aan  

diversiteit meteen perfect lukt.
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ACTIE PLANNEN

INTRO

Hoe zet je nu al die ambitie om in een concreet plan? 

In de vorige hoofdstukken vond je hopelijk al heel wat antwoorden op vragen die jullie 
werking had. In dit deel van de map bieden we je een fiche om je doelen om te zetten 
in een concrete actie. Je vindt hier ook een aantal actieplannen en een visietekst van 
andere werkingen om je te inspireren. 

Veel succes!
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ACTIEFICHE

WELK DOEL WIL JE GRAAG REALISEREN?

ACTIE N° ...

Wie?

Wat?

(tegen) Wanneer?

Wie volgt op?

CHECK? 

Is je actie specifiek genoeg? Heb je het concreet afgebakend?
Is je actie meetbaar? Kan je nagaan of de actie is doorgegaan en met welk ‘succes’.
Is je actie aanvaard? Staat iedereen hier achter?
Is je actie realistisch en haalbaar?
Plakt er een concrete timing op je actie?



WARM MAKEN VAN ALLE ANIMATOREN

Algemeen:
Alle animatoren moeten het zien zitten om inclusief te gaan werken. Het is geen 
opdracht voor een aantal enthousiastelingen. Iedereen zal er tijdens de eerste twee 
weken van augustus (en eventueel nadien) mee geconfronteerd worden.

Actie 1:
De aanwezig animatoren vertellen het al zo veel mogelijk door. Op de Algemene  
vergadering en in de andere werkgroepen wordt het project al kort toegelicht.

Actie 2: 
6 mei:  E.T (everybody together): 
Een ontmoetingsmoment voor alle animatoren van Speelplein Bartje. 

In de voormiddag: 
Kristel licht kort het project toe zodat iedereen haar ontmoet en een veilig gevoel 
krijgt.We staan ook eens stil bij de visie. Hoe gaan we om met kinderen met een  
handicap op ons speelplein?…  + gewoon programma

In de namiddag: 
Vormingsmoment van Oranje, (Kristel reserveert)
Inhoud: Kinderen met een handicap + Aangepast spelen
Anthony maakt de uitnodiging, stuurt eerst nog eens door naar Kristel

EXTERNE COMMUNICATIE

Algemeen:
Hoe communiceren we dat we voorlopig enkel tijdens de eerste twee weken van 
augustus openstaan voor kinderen met een handicap? Kunnen de kinderen met een 
handicap die nu reeds naar het speelplein kwamen, dan niet meer komen de andere 
weken? Moeten we dan iedereen naar het speelplein laten komen???

We communiceren: 
“De eerste twee weken van augustus voorzien we extra ondersteuning voor kinderen met 
een handicap.”

Dit wil zeggen:
-> Wanneer kinderen geen individuele begeleiding nodig hebben (de kinderen die nu  
     reeds kwamen), kunnen zij nog steeds tijdens de andere periodes komen ook!

->  We zijn in de positie dat we kinderen kunnen weigeren. Het eerste jaar mogen we  
      niet te veel hooi op de vork nemen. Naar de toekomst toe kunnen we eventueel wel  
      die kinderen dan uitnodigen…
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We vermelden het expliciet op flyers en in artikels. Het moet expliciet vermeld worden 
om ouders van kinderen met een handicap een gevoel van veiligheid te geven. Voor 
hen is het anders zeker niet evident om hun kind in het reguliere circuit te laten spelen.

Actie 1:
Bekendmaking in een BLO-school St-Raphaël. 
Sabine maakt flyers op, deze worden verdeeld in de school.

Actie 2:
Bekendmaking via de GON-begeleiders die uitgestuurd worden in de lagere scholen 
in Beveren ter ondersteuning van kinderen met een handicap in het reguliere circuit.  
Deze begeleiders worden uitgestuurd door de BLO-school St-Raphaël. Sabine neemt 
contact op met de school. Sabine maakt flyers op, deze worden bezorgd aan de school 
en verdeeld via de GON-begeleiders.

Actie 3:
Flyers opsturen naar organisaties die werken of vaak in contact komen met kinderen 
met een handicap (Akabe, Revalidatiecentrum, het CLB, de Klaproos, het Zonneke,…).
Sabine vraagt na bij de dienst welzijn, welke organisatie verder nog in aanmerking 
komen. Sabine maakt flyers op, deze worden opgestuurd.

Actie 4:
Artikel in de regionale kranten en de parochieblaadjes. Sabine schrijft een artikel, mailt 
het door naar Kristel en stuurt het nadien door naar de regionale pers.

Actie 5:
Bekendmaking op de Opendeurdag. De animatoren van de ‘stuurgroep inclusie’ orga-
niseren een inclusieve ludieke activiteit (rolwagenrace…). Er wordt een extra standje 
gemaakt met wat meer info.

Actie 6:
Op de website van Speelplein Bartje wordt een plekje voorzien, waar de nieuwe wen-
ding uit de doeken wordt gedaan.

COMMUNICATIE VOOR DE RECRUTERING VAN NIEUWE MONI’S

Algemeen:
Het expliciet communiceren op de flyers dat het speelplein de eerste twee weken van 
augustus openstaat voor kinderen met een handicap kan enerzijds stimuleren voor 
sommige animatoren om zich in te schrijven, maar anderzijds ook anderen afschrikken. 
Aangezien nu al een groot deel van de animatoren-werving achter de rug is, kiezen we 
ervoor om expliciet te werven op specifieke plaatsen.

Actie 1: 
Sabine maakt een flyer voor de animatorenwerving waar uitdrukkelijk opstaat dat 
het speelplein openstaat voor kinderen met een handicap. Deze wordt verdeeld in de 
scholen waar humane wetenschappen en sociaal-technische richtingen zijn.

Actie 2:
Aan het artikel in de regionale kranten wordt een oproep aan vrijwilligers gekoppeld.
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Actie 3:
Op de website van Speelplein Bartje wordt een extra oproep gedaan.

PRAKTISCHE VOORBEREIDING OP DE PERIODE

	 •		Kinderen	leren	kennen

Algemeen:
Om goed te kunnen inspelen op de specifieke noden van de kinderen met een handi-
cap die naar het speelplein komen, moeten we ze ook goed leren kennen. 
Eva ontfermt zich over dit luik!Wanneer we merken dat er een te grote ondersteuning 
nodig zal zijn, kunnen we dit ook zo communiceren naar de ouders toe.  
Open communicatie! En vooral onszelf niet forceren!

Actie 1:
We werken met inschrijvingen. Sabine kijkt na, waar deze kunnen terecht komen.

Actie 2:
Na de inschrijving krijgen de ouders een “speelfiche” toegestuurd. Kristel stuurt een 
voorbeeldje door. Deze wordt zo nodig aangepast door Eva en Sabine. 

Actie 3:
Met de ingevulde inschrijvingsfiche belt Eva alle ouders op. Zij bespreken kort de spe-
cifieke noden. Kristel ondersteunt Eva hierin van op afstand.

Actie 4:
Eva maakt per deelnemer een kort overzichtje van de weetjes die belangrijk zijn voor 
alle animatoren. Die worden dan overgedragen de zaterdag voor de speelpleinweek.

	 •		Structuur	op	het	plein

Algemeen:
De werkgroep “the A-team” was reeds bezig met een aantal aanpassingen te bedenken 
om het speelplein voor iedereen toegankelijker en meer gestructureerd te maken. Ook 
kindjes zonder handicap die voor de eerste keer naar het plein komen, hebben daar 
vaak nood aan.

Actie 1:
Kristel stuurt een aantal regeltjes (van een oranje speelplein) en andere tips door.

Actie 2:
The A-team werkt het verder uit.

	 •		Tijdens	de	vakantie

Actie 1: 
Animatorfestival dinsdag 4 juli 
Kristel licht het project nog eens toe.
We denken nog eens terug aan de vorming van 6 mei
We staan ook nog eens stil bij de visie rond spelen met kinderen met een handicap
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Actie 2:
Voorbereidingsnamiddag zaterdag 29 juli 
Overlopen van de deelnemers met een handicap van de komende week.
Samen denken over hoe de spelletjes kunnen aangepast worden.

Actie 3:
Voorbereidingsnamiddag zaterdag 5 augustus 
Overlopen van de deelnemers met een handicap van de komende week.
Samen denken over hoe de spelletjes kunnen aangepast worden.

Actie 4: 
Meespelende ruggesteun 
Kristel zal aanwezig zijn, meespelen en er zijn als er een dringende vraag is.

Evaluatiefreak
Tijdens de evaluatie staan we iedere avond stil bij de ervaringen die we hadden. De 
individuele begeleidingen, de zaken die goed waren en de zaken die beter konden. 

Op die manier worden we allemaal experts! En kunnen we enorm wat leren van elkaar!

	 •		Nadien	...

Evaluatie en planning
We komen nog eens samen om de werking te evalueren, en eens een blik op de toe-
komst te werpen.

Contact met externe partners
Met de goede resultaten stapt Sabine dan naar de gemeente om na te gaan of zij 
volgend jaar een extra steun kunnen voorzien zodat de inclusieve werking kan blijven 
gegarandeerd worden.
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De Speelplaneet wil in eerste instantie de stappen die vorig jaar reeds gezet zijn 
bestendigen en beter uitwerken. Dit wil zeggen dat we zeker de hanteerbaarheid tov 
kinderen die er reeds zijn willen optimaliseren. Het gaat hierbij vooral over kinderen 
met gedragsstoornissen en lichte beperkingen. Uiteraard worden er hiervoor ook 
nieuwe initiatieven en acties opgezet. Er heerst vooralsnog een beetje onzekerheid 
over toegankelijkheid voor kinderen met een zware of zwaardere beperking (wegens 
beperkt aantal animatoren, locatie,...). Ook hier willen we werk van maken, om hierop 
beter voorbereid te zijn, maar de lat niet té hoog leggen.

WARM MAKEN VAN ALLE ANIMATOREN

Algemeen:
Alle animatoren moeten het zien zitten om inclusief te gaan werken. Het is geen 
opdracht voor een aantal enthousiastelingen. Iedereen zal er tijdens 4 zomerweken 
(en eventueel nadien) mee geconfronteerd worden. Vorig jaar was niet iedereen even 
betrokken, alhoewel er wel voldoende openheid en enthousiasme is.

Actie 1:
Op de stuurgroepvergadering van 2 februari wordt dit actieplan voorgelegd en inten-
sief besproken. Er is mogelijkheid tot feedback, bedenkingen en aanvullingen, en in de 
mate van het mogelijke worden een aantal acties reeds concreet gepland.

Actie 2: 
We proberen de animatorenploeg nog beter in te lichten rond het project dan vorig 
jaar. We bekijken of een rondschrijven vóór de zomervakantie haalbaar is. In deze inter-
ne brief/folder kunnen we achtergrondinfo geven, concrete plannen,... Ook de interne 
nieuwsbrief is een belangrijk instrument voor de communicatie naar de ganse ploeg.

Actie 3: 
Er is een vormingssessie gepland, specifiek rond autisme en ADHD. De vorming is voor-
al bedoeld op animatorenniveau, de leden van de stuurgroep nemen echter ook actief 
deel. Nadruk ligt op wegnemen koudwatervrees, algemene houding, activiteitenaan-
bod en organisatorische tips. We vragen nog na of een deel van het geld voor de sessie 
wordt terugbetaald door het kadervormingsreglement van de provincie.

Actie 4:
Op het komende speelpleinweekend plannen we een praatcafé voor de hele ploeg 
rond inclusie. Hierop krijgt iedereen op een informele manier de kans om vragen te 
stellen, te discussiëren, ideeën uit te wisselen,... rond het thema inclusie.

Actie 5: 
Voor de coördinatie van het hele project wordt een werkgroepje samengesteld. In 
deze werkgroep zitten een 4-tal animatoren van de Speelplaneet, waaronder enkele 
stuurgroepleden, aangevuld met Bart van VDS. Zij komen enkele malen samen vóór 
de zomer en volgen op die manier de planning en uitvoering op van het hele project. 
Uiteraard koppelen zij steeds terug naar de stuurgroep. 
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EXTERNE COMMUNICATIE

Algemeen:
Hoe communiceren we alles naar de kinderen en de ouders? Op welke manier ver-
woorden we een aantal keuzes vanuit het speelplein? Hoe en wanneer pakken we het 
overleg aan met een aantal partners en instanties?
De contactpersonen zullen in eerste instantie vooral de mensen van de werkgroep zijn, 
aangevuld met Bart. Uiteraard willen zij niet op een eiland werken en zullen zij ook hier 
de stuurgroep en eventueel de ruimere ploeg proberen betrekken. 

Actie 1: 
We nemen opnieuw de folder van vorig jaar als basis, die we screenen en bijwerken. 
Eén van de opmerkingen was alvast dat de folder vorig jaar misschien iets te veel ge-
richt was op kinderen met een zware beperking en dat we meer de nadruk mogen of 
moeten leggen op alle mogelijke beperkingen. Hierdoor komt de folder misschien iets 
‘softer’, maar wel toegankelijker over. 

Actie 2: 
We proberen de folder zo ruim mogelijk te verspreiden én vroeger dan vorig jaar, bij 
voorkeur in de loop van april! We richten ons hiervoor tot (BULO-)scholen, instellingen, 
andere organisaties,...

Actie 3: 
Naast deze gebruikelijke folder bekijken we ook de mogelijkheden om in andere publi-
catievormen de mensen in te lichten over dit project: stadsmagazine, website van de 
Speelplaneet, boekjes externe organisaties,...

Actie 4: 
Naast het verspreiden van de folder, lichten we het project ook toe bij mogelijke ex-
terne partners (Het Laar, CLB, Blijdorp, Klaverblad,...). We verduidelijken de plannen van 
de Speelplaneet en vragen naar mogelijke ondersteuning of samenwerking. 

Actie 5:
De samenwerking met CM die vorig jaar reeds gestart was, moeten we terug opne-
men. De basis was gelegd, maar de concrete acties moeten verder uitgewerkt worden. 
De samenwerking en ondersteuning zou op meerdere vlakke mogelijk zijn: contact 
met ouders en kinderen, aanleveren van animatoren, inhoudelijke en praktische on-
dersteuning (teksten, tips,...).

PRAKTISCHE VOORBEREIDING OP DE PERIODE

	 •		Kinderen	leren	kennen

Algemeen: 
Om goed te kunnen inspelen op de specifieke noden van de kinderen met een beper-
king die naar het speelplein komen, moeten we ze ook goed leren kennen. We opteren 
voor inschrijvingen op voorhand, en de mogelijkheid om het aantal inschrijvingen te 
beperken, afhankelijk van de reacties en van de intensiteit van de behoeften van de 
verschillende kinderen.
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Actie 1: 
We werken met inschrijvingen op voorhand, zeker voor kinderen met een zwaardere 
beperking. Ouders nemen eerst contact op met het speelplein. We zorgen er voor dat 
er per kind een duidelijke fiche wordt ingevuld, waarop alle nodige info staat. Deze 
fiche komt tot stand door de onderlinge communicatie tussen speelplein en ouders. 
Eventueel kan er op huisbezoek worden gegaan, wanneer nodig of gewenst. Ook mo-
gelijke partners kunnen hierin worden betrokken: scholen, instellingen, CM ...  

We willen de mogelijkheid om kinderen met een zwaardere beperking een kans te ge-
ven op het speelplein heel goed onderzoeken en voorbereiden. Dit om aan de ouders 
onderbouwde info te kunnen geven en vooral om het speelplein en dus de animato-
ren deftig voor te bereiden. We onderzoeken bij een mogelijke vraag dus de algemene 
haalbaarheid: aantal animatoren, specifieke noden van het kind, mogelijke verzor-
gingsaspecten, mobiliteit,... We doen al het mogelijke om elk kind welkom te heten, 
maar de haalbaarheid moet op voorhand voor iedereen duidelijk gegarandeerd zijn.  

Actie 2:
De inclusie-map geven we verder vorm. Het is de bedoeling dat dit een bruikbare map 
wordt met zeer veel praktische info: een beetje achtergrond van bepaalde gedrags-
stoornissen en beperkingen, de medische gegevens van kinderen met een beperking 
én daaraan gekoppeld interessante tips en ideeën om op een goede manier met deze 
kinderen om te gaan. Het is belangrijk dat deze map werkbaar is voor iedereen! 
De communicatie hierrond moet dus zeker op voorhand overdacht worden. Om deze 
map samen te kunnen stellen moeten we ook zoveel mogelijk info verzamelen over 
de kinderen. We doen dit oa via: officiële inschrijvingen, medische fiches, observaties, 
interviews ...

	 •		Structuur	op	het	plein

Algemeen:
Vóór de Speelplaneet effectief organisatorisch klaar is om kinderen met een beper-
king welkom te heten, is er zeker nog werk aan de winkel. We screenden reeds een 
standaard-speelpleindag en haalden er de ‘moeilijke’ momenten en situaties uit. Deze 
vormen de basis voor een aantal acties.

Actie 1:
We werken het “Sarma-boekje” (= een fotoboekje van al het materiaal dat de kinderen 
kunnen uitlenen) verder uit, en we zoeken naar systeempjes om dit in de werking te 
integreren.

Actie 2:
Het animatie-concept wordt onder de loep genomen. Het staat sowieso al op de 
agenda van de Speelplaneet om de algemene kwaliteit en de voorbereiding van de 
animaties grondig te evalueren en waar nodig bij te sturen. Hieraan gekoppeld willen 
we ook de organisatie van de animaties tijdens de zomerdagen verbeteren (locatie, 
duidelijkheid, afbakening,...).

Actie 3:
Een ander moeilijk moment blijkt het middageten te zijn. Dit loopt niet altijd even 
makkelijk voor kinderen en begeleiding. Hiervoor waren nog geen pasklare antwoor-
den te vinden, maar het is zeker een item dat we willen bekijken.
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Actie 4:
We willen de kinderen (en evt ouders en animatoren) een beter en duidelijker zicht 
geven op het verloop van de speelpleindag. Daarvoor zouden we borden en panelen 
maken om een aantal zaken te visualiseren. Concreet denken we aan: een overzicht 
van de activiteiten/hoeken en hun locatie chronologisch aangebracht, foto’s van de 
begeleiding van die dag naast de activiteiten die ze geven, enkele nieuwtjes of afspra-
ken specifiek voor die dag of week, animatieve aankondigingen,... Een echt uurschema 
en plattegrond lijkt ons niet nodig.

Actie 5:
Gezien de beperkingen van de huidige speelpleinlocatie is het creëren van een snoe-
zelruimte en/of rustige ruimte niet vanzelfsprekend (zie ook mindere ervaringen vorig 
jaar). We schrappen het niet van de lijst, maar het is geen prioriteit.

Actie 6:
Een aantal basisafspraken zijn niet voor alle animatoren even duidelijk, en dus ook niet 
voor de kinderen (bv welk materiaal mag er niet uitgeleend worden in de Sarma, hoe 
luid mag de muziekinstallatie juist staan,...). We proberen hier in eerste instantie een 
aantal basisafspraken op te lijsten en deftig te communiceren naar de ploeg. Het is de 
bedoeling om twijfel, misverstanden en chaos te voorkomen, zeker niet om alles in 
strakke, niet-speelpleinse regels te gaan gieten.

Actie 7:
Ook voor de kinderen proberen we een aantal zaken duidelijker te stellen. Actie 7 zal 
ongetwijfeld ook voor de kinderen positieve gevolgen hebben, maar we willen ook 
een aantal eenvoudige pictogrammen aanbrengen: bv wegwijzers, waar de kinderen 
kunnen drinken,... Opnieuw is het ook hier niet de bedoeling alles zwaar te gaan regle-
menteren. Het blijft dus bij een klein aantal louter informatieve pictogrammen.

	 •		Tijdens	de	vakantie

Algemeen: 
We kiezen er voor om aanvankelijk een beperkt aantal weken inclusief te gaan werken 
(weken 2, 3, 4 en 5 van de zomervakantie). Andere weken zijn nog een serieus vraag-
teken wegens de onduidelijkheid rond de locatie. We verspreiden dit ook op deze 
manier in alle publicaties. 

Actie 1:
Tijdens de 4 voorbereidingsavonden op zondagavond schenken we speciale aandacht 
aan het inclusie-thema: aanpassen activiteiten, extra activiteiten, fiches/map doorne-
men, animatoren vastleggen die met inclusie zullen bezig zijn, een aantal zaken van de 
week ervoor meenemen,... 

Actie 2: 
Essentiële voorwaarde om inclusief te gaan werken is een voldoende aantal animato-
ren. We proberen hier mbt de 4 mogelijke inclusie-weken extra aandacht aan te schen-
ken. Doelstelling is om elke dag 2 animatoren te kunnen inzetten om het inclusieve 
aspect van de werking te kunnen coördineren en er uiteraard voor de kinderen zelf te 
zijn. 
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Actie 3:
We moeten een duidelijk profiel opstellen van deze ‘inclusie-animatoren’. 
Verwachten we bepaalde ervaring of leeftijd, staan deze vast per week of zijn dit elke 
dag andere personen,...

Actie 4:
Naast dit profiel willen we een draaiboek samenstellen voor deze animatoren: wat 
zijn hun taken, waarop moeten ze letten, welk verschil kunnen ze maken, wanneer 
moeten ze waar inspringen,... Bijv: het geheel in goede banen leiden, klaarstaan voor 
de kinderen, de andere animatoren assisteren waar nodig, inschrijvingen en contact 
met ouders, rondleidingen, animatie, helpen bij voorbereidingen, info over kinderen 
verzamelen,...

Actie 5:
Bart is bij voorkeur aanwezig op de 4 maandagen van iedere week, en kan meespe-
len, organisatorisch ondersteunen, er zijn voor vragen,... Deze 4 maandagen worden 
aangevuld met een aantal halve dagen, verdeeld over woensdagen (bij voorkeur) en/
of vrijdagen.

Evaluatiefreak
Tijdens de evaluatie staan we ‘s avonds stil bij de ervaringen die we hadden. 
De begeleidingen, de zaken die goed waren en de zaken die beter konden. Op die 
manier worden we allemaal experts, en kunnen we enorm leren van elkaar.

Hulplijn
Tijdens de vakantie is Bart per GSM bereikbaar voor het speelplein voor allerlei vragen 
wanneer hij niet op het speelplein aanwezig is.

 •  Nadien ...

We komen na de zomer nog samen om de werking te evalueren, en een blik op de 
toekomst te werpen.
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INLEIDING

Na twee jaar inclusief werken op het speelplein besloten we dat het tijd werd om onze 
ervaringen en doelstellingen op papier te zetten.  De tekst kwam tot stand na een 
‘zware’ evaluatievergadering met de speelpleinwerkgroep.

Deze visie met betrekking tot de inclusiewerking werd gebaseerd op de vier  
speelpleinpeilers:

1. Speelmogelijkheden
2. Speelpleinploeg
3. Organisatorische onderbouw
4. Communicatie

Op basis van deze evaluatie werden werkpunten, doelstellingen en een algemene visie 
vooruitgeschoven. Hieronder geven we eerst nog de historiek weer van de inclusie-
werking die startte in april 2001.

HISTORIEK

Evaluatie zomer 2000 

Reeds enkele jaren stelden wij vast dat de Vilvoordse speelpleinwerking heel wat 
kinderen uit het buitengewoon lager onderwijs en kinderen uit de bijzondere jeugd-
zorg bereikte.  Sommige kinderen gaven geen probleem.  Met andere kinderen had de 
toenmalige animatorenploeg moeilijkheden. Daarom gingen we op zoek naar metho-
dieken om dit aan te pakken.

De methodiek waar we het meeste aansluiting bij vonden was de methodiek van het 
inclusief werken.  We staan open voor kinderen met een handicap, maar een aantal 
extra animatoren zorgen voor het begeleiden van de kinderen die bijzondere aan-
dacht vragen. Zij hebben ook het meeste contact met de ouders van deze kinderen. 
Concreter gingen we kijken naar Asse waar zij kinderen met een handicap probeerden 
te integreren op hun speelplein.

Vakanties 2001

Voor de paasvakantie zorgde één extra inclusieanimator voor een testperiode.  Voor 
de zomervakantie werden per dag twee inclusieanimatoren aangesteld.  We maakten 
hieromtrent nog niet veel reclame, maar beantwoordden aan de vragen die we kregen 
en keken hoe het liep.  We begeleidden ongeveer 12 kinderen met uiteenlopende 
(hoofdzakelijk mentale) handicaps.
De taken van de inclusieanimatoren waren tweevoudig: ten eerste contact met ouders 
en ten tweede zichzelf overbodig maken door groepen te begeleiden.
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De animatoren werden klaargestoomd op inspeelweekend (2-4 maart 2001) en de 
inclusieanimatoren kregen enkele doorgedreven dagen samen met animatoren van 
Asse. De kraanvogel een vereniging voor gehandicapten en vrije tijd nam de begelei-
ding van de vorming op zich. 
De kraanvogel wilde zich ook engageren om alle animatoren vertrouwd te maken met 
‘gedragsmoeilijkheden’ uiteindelijk zijn dit ook handicaps (bv. ADHD,…)
Na de paasvakantie was het aan ons om een takenpakket van de inclusieanimator op 
te stellen.

Vakanties 2002

We bereikten opnieuw ongeveer dezelfde kinderen met een handicap als vorig jaar.  
Het begeleiden van deze kinderen werd veel makkelijker. De kinderen kenden het sys-
teem en waren vertrouwd met de animatoren. Alles verliep vrij vlot en de inclusiewer-
king vereiste weinig aandacht. Tijdens de vakantie stelden we vast dat er verschillen in 
aanpak waren van de verschillende inclusieanimatoren en dat dit niet altijd goed was 
voor het kind, maar ook niet voor de ploeg.
We besloten dat de inclusieve werking nu duidelijk moest geëvalueerd en geprofileerd 
worden. Tijd voor evaluatie en visie dus.

1.  SPEELMOGELIJKHEDEN

Doelstelling

Onder inclusief werken verstaan we dat kinderen met een handicap gewoon mee-
draaien binnen de groepen op het speelplein.  Zij kunnen ook kiezen uit bepaalde 
activiteiten, doen mee aan een groepsspel, gaan mee zwemmen of op uitstap…  
De bedoeling is echter dat de groep zich aanpast aan het kind, omdat het voor het 
kind zo goed als onmogelijk is om zich aan te passen aan de groep, zij zijn geen ge-
wone kinderen.  Wanneer het kind nood heeft aan rust kan dit onder begeleiding van 
de inclusieanimator binnen of buiten de groep, afhankelijk van de nood van het kind. 
We proberen bewust om de inclusiewerking niet te overbenadrukken.  Uiteindelijk is 
elk kind anders en hebben alle kinderen al wel eens bijzondere aandacht nodig.  
Belangrijker vinden wij de open houding van de animatoren t.a.v. kinderen met een 
handicap.  De beste vorming is informatie en contact met ouders.

Begeleiding van kinderen met een handicap

Een inclusiekind wordt normaal gesproken begeleid binnen het groepsgebeuren.  Een 
inclusieanimator begeleid twee à drie kinderen.  De kinderen spelen mee, maar wor-
den begeleid door de inclusieanimator waar nodig.  De inclusieanimator is voor hen 
een vertrouwenspersoon.  In sommige gevallen (waar het nodig is) kan een 1/1 bege-
leiding.  Dit wordt steeds samen met de ouders bepaald. In tegenstelling tot de andere 
kinderen moeten kinderen met een handicap wel vooraf doorgeven welke periodes ze 
aanwezig zullen zijn, dit om een degelijke begeleiding te kunnen voorzien.

Onder bepaalde voorwaarden kan het kind buiten de groep begeleid worden:

•  de groep wordt als een bedreiging ervaren door het kind (dit kan slechts tijdelijk)
•  het groepsgebeuren lijd sterk onder de aanwezigheid van het kind
•  Uitsluiten van een kind
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Elk kind is welkom op het speelplein en dit binnen de mogelijkheden van het speel-
plein.  

Volgende voorwaarden zijn gesteld:

•  er zijn voldoende animatoren
•  er zijn voldoende inclusieanimatoren
•  in principe geldt: wie eerst inschrijft, eerst krijgt, doch wordt zoveel mogelijk naar  
   oplossingen gezocht en geschoven met periodes
•  eender welke handicap, iedereen is welkom

Uitsluiten kan wanneer het speelplein niet de draagkracht heeft om het kind te be-
geleiden.  Dit wil zeggen dat na verschillende inspanningen het kind niet aard op het 
speelplein of de werking van het plein er onder lijdt.  

2.  ANIMATORENPLOEG

Inclusief werken: een taak van alle animatoren

Inclusief werken is een taak van alle animatoren.  Alle animatoren dienen te werken 
met het kind met een handicap.  Enkel wanneer directere begeleiding nodig is, komt er 
een extra animator bij in de ploeg die het kind op bepaalde gebieden meer begeleid 
dan andere kinderen.  Daarnaast kunnen de animatoren beroep doen op de inclusie-
coach voor alle vragen, problemen… met kinderen met een handicap.

Takenpakket van de inclusieanimatoren

->  Inclusieanimator

De inclusieanimator legt vooraf en tijdens de werking intensief contact met de ouders 
van het kind.  Hij/zij maakt kennis met het kind en leert de mogelijkheden en beper-
kingen kennen.  Op het speelplein blijft hij in  hoofdzaak bij het te begeleiden kind.  
De inclusieanimator speelt gewoon samen met het kind de spelen mee die de groep 
aanbiedt.  Wanneer het kind nood heeft aan rust zal hij zich samen met het kind even 
distantiëren van de groep.  Hij biedt het kind het nodige vertrouwen en de noodzake-
lijke zorgen.  Hij helpt de animatoren het kind te introduceren in de groep zodat het zo 
goed mogelijk aanvaard wordt.  Tijdens de werkvergaderingen zorgt hij dat het kind 
een plaats krijgt in de activiteiten.  De inclusieanimator blijft steeds een animator in de 
groep en dient dus in de mate van het mogelijke ook de groepstaken op te nemen.
Indien hij/zij geen kind dient te begeleiden wordt de inclusieanimator ingeschakeld als 
gewone animator.  Daarom dat elke inclusieanimator ook enkele activiteiten dient voor 
te bereiden.

->  Inclusiecoach

De inclusiecoach legt vooraf en tijdens de werking intensief contact met de ouders van 
de te begeleiden kinderen.  Hij/zij maakt kennis met de kinderen en leert mogelijkhe-
den en beperkingen kennen.  Hij/zij begeleidt de animatoren bij het aanpassen van de 
spelen.  Op de dagelijkse vergaderingen wordt overlopen welke kinderen wanneer zul-
len aanwezig zijn en wat de aandachtspunten zijn.  De inclusieanimator kan meerdere 
kinderen begeleiden.  
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Hij is het ‘oogje’ dat zicht heeft op de kinderen maar dat niet constant aanwezig dient 
te zijn.  Hij kan zich verplaatsen van het ene kind naar het andere.  De kinderen en 
de animatoren weten wel dat ze in geval van nood op hem beroep kunnen doen.  
Hij coach ook de animatorenploegen in het juist begeleiden van kinderen met een 
handicap.  Uiteindelijk is het begeleiden van kinderen met een  handicap een taak van 
iedere animator, maar de inclusiecoach zorgt ervoor dat dit goed gebeurt. 
De inclusiecoach helpt de inclusieanimator waar nodig.
Indien er geen kinderen zijn met een handicap worden de inclusieanimatoren als ani-
mator ingeschakeld.

We proberen inclusieanimatoren geen hele maand na elkaar in te schakelen als inclu-
sieanimator omdat het zeer intensief is.

->  Samenvatten gegevens kinderen

Na twee jaar werken merkten we dat de kinderen die het voorbije jaar reeds geweest 
waren dit jaar terugkwamen en dat alles veel vlotter verliep.  Soms moesten anima-
toren echter opnieuw op huisbezoek omdat er geen gegevens van het voorbije jaar 
waren bijgehouden. De gegevens van de kinderen moeten op een degelijke manier 
bijgehouden worden zodat ze ook van animator op animator kunnen doorgegeven 
worden. Van elk kind wordt een dossier bijgehouden dat gegevens van de ouders en 
eventueel van de school bevatten, medische gegevens bevat en het verslag bevat van 
de inclusieanimator die het kind heeft opgevolgd.  

Dit verslag wordt opgebouwd op basis van bevindingen van de animator (wat doet 
het kind graag, wat kan het kind goed, hoe reageren bij bepaalde probleemsitua-
ties…).  Deze gegevens worden op een voorbereidende inclusievergadering samen 
doorgenomen.

->  Profiel van de inclusieanimator

De inclusieanimator is liefst een animator die al wat ervaring heeft met kinderen, maar 
verder stellen we geen eisen.  Interesse hebben in het begeleiden van kinderen met 
een handicap is vaak meer waard dan het volgen van verplichte vorming en dergelijke.

->  Vorming

Inclusieanimatoren worden zoveel mogelijk gestimuleerd om specifieke vorming te 
volgen, die regelmatig door de Kraanvogel, VDS of andere instanties georganiseerd 
worden. Daarnaast proberen we voor elke animator jaarlijks één algemene vorming 
rond inclusie te voorzien.

->  Verloning

In 2001 verloonden we de inclusieanimatoren zoals de hoofdanimatoren.  Uit de evalu-
atie bleek dat zowel de inclusieanimatoren zelf als de andere animatoren dit onder-
scheid niet nodig vonden.  Zij zijn niet meer dan een gewone animator en van hen 
wordt ook niet meer verwacht dan van een gewone animator.  Vanaf 2002 werden zij 
opnieuw verloond als gewone animatoren.
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->  Voorbereiding

Inclusieanimatoren bereiden in principe voor samen met de andere animatoren, maar 
bedenken ondertussen mogelijkheden om kinderen met een handicap in te schakelen 
in de uitgewerkte spelen.
Inclusieanimatoren hebben twee extra voorbereidende momenten, eentje voor uitleg 
van het systeem en overlopen van de visie en eentje voor concrete afspraken en taak-
verdeling meer naar het begin van de vakantie toe.

3.  ORGANISATORISCHE ONDERBOUW

Veilige zone

De veilige zone is en blijft een ‘snoezelruimte’ voor ieder kind.  Elk kind heeft wel eens 
nood aan rust en op deze manier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kinde-
ren. Deze kan echte nog beter uitgebouwd worden.  We proberen hier werk van te 
maken.  

Medische zorgen

Deze worden in principe enkel door inclusieanimatoren toegediend.  Enkel zo hebben 
zij een zicht op de al dan niet toegediende zorgen.

4.  COMMUNICATIE

Huisbezoeken (checklist)

De communicatie met ouders van kinderen met een handicap verloopt tweeërlei.  
Enerzijds wordt voor de werking een huisbezoek gebracht om de kinderen en de ou-
ders beter te leren kennen en om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Daarnaast wordt tijdens de werking intensief contact gehouden met de ouders.  V
ia een kort dagelijks gesprekje worden de dagelijkse beslommeringen van het kind 
besproken.  

Kinderen die in de onmogelijkheid zijn om met woorden iets te vertellen aan de 
ouders zullen samen met de animator een andere communicatievorm opbouwen (bv. 
Vertelboekje, pictogrammen…)

Ouders op de koffie

Om een beter contact met de ouders op te bouwen en hen vertrouwd te maken met 
het speelplein is er het nieuwe idee: ouders op de koffie.  De eerste dag nodigen we de 
ouders uit om samen met het kind het speelplein te verkennen.  We bieden hen een 
koffie aan terwijl de kinderen vrijuit kunnen spelen.
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EVALUATIE

INTRO

Héhé, … je eerste stappen naar een inclusieve werking zijn achter de rug. 

Tijd voor een grondige evaluatie. Je kan voor deze evaluatie terug grijpen naar de  
analyse van je werking en je concrete plan. Check of en hoe je je plannen realiseerde. 
Je kan opnieuw een analyse maken. In deze laatste tekst vind je enkele mogelijke 
vragen voor een enquête naar de ouders. We geven je als uitsmijter nog een paar prik-
kelende vragen mee om je inclusieve werking kritisch onder de loep te nemen.
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VRAGEN STAAT VRIJ: EEN ENQUÊTE NAAR DE OUDERS

Enkele mogelijke vragen voor de ouders:
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•  Hoe kwam je te weten dat het speelplein inclusief werkt?

•  Hoe verliep het eerste contact met het speelplein? Verwacht je eventueel  
   nog extra informatie of dergelijke bij een eerste contact?

•  Hoe verliep de kennismaking met de animatoren?

•  Wat verwacht je eventueel van ons als organisatie of van onze animatoren  
   als extra inspanning in de aanloop van de vakantie?

•  Hoe heeft je zoon/dochter het speelplein ervaren?

•  Was er voldoende aandacht voor je kind?

•  Wat waren eventuele opmerkingen die hij/zij had naar aanleiding van de  
   vakantie?

•  Hoe verliep het contact met de animatorenploeg tijdens de werking?

•  Hoe verliep het contact met de andere deelnemers?

•  Heb je tijdens de werking voldoende informatie gekregen over het het liep?

•  Hier kan je nog eventuele andere positieve of negatieve bemerkingen kwijt  
   over de organisatie en het verloop van de werking of de begeleiding zodat  
   wij onze werking nog meer kunnen afstemmen op jouw noden en de noden  
   van je kind.

•  Zie je een nieuw inclusieavontuur met onze werking nog zitten?  Of  
   eventueel onder welke bijkomende voorwaarden?  



ENKELE PRIKKELENDE VRAGEN VOOR EEN EVALUATIE
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DE ANIMATORENPLOEG
•  Leeft het thema in de hele ploeg?
•  Is er nog veel ‘koudwatervrees’?
•  Is de ploeg voldoende bekwaam/competent?
•  Voelt de ploeg zich voldoende bekwaam/competent?
•  Kunnen jullie een beroep doen op deskundige hulp?
•  Is er continuïteit of hangt alles af van personen?

HET BELEID
•  Staat het bestuur van het speelplein achter inclusie?
•  Komt inclusie op de agenda? 
•  Wil het bestuur geld vrij maken voor inclusie?
•  Is er hier continuïteit of hangt alles af van personen?

HET NETWERK
•  Is er een aanspreekpunt/gezicht?
•  Hebben jullie een goed contact met de ouders van kinderen met een  
   handicap?
•  Gaan jullie op huisbezoek?
•  Hebben jullie goede partners om mee inclusie bekend te maken?  
   (BO School, oudervereniging, doelgroepspecifieke vereniging, …)
•  Weet ‘men’ in de gemeente voldoende dat jullie werking inclusief is?

DE WERKING
•  Is het activiteitenaanbod op maat gemaakt?
•  Maken jullie de nodige ‘uitzonderingen’?
•  Slagen jullie erin om de organisatie van het speelplein af te stemmen op  
   kinderen met een handicap?

DE KINDEREN MET EN ZONDER HANDICAP
•  Hebben jullie een goed persoonlijk contact met de kinderen met een 
   handicap?
•  Voelen kinderen met een handicap zich goed in hun vel bij jullie?
•  Kunnen ze intens spelen bij jullie?
•  Zijn kinderen zonder handicap genoeg voorbereid?
•  Reageren zij op een goeie manier op de kinderen met een handicap?





MEESPELEN =  MEETELLENEen aangepast  activiteitenaanbod

INTRO

Elk kind wil er graag ‘bij horen’. Op het speelplein betekent dat: kunnen meespelen. 
Een keertje langs de kant zitten en toekijken? Dat is niet erg. Af en toe eens een spe-
ciale rol opnemen? Dat ziet elk kind wel zitten. Maar je voelt je toch pas deel van het 
speelplein als je gewoon kan meespelen. Voor de animatoren houdt dit in dat ze op 
voorhand goed nadenken over hun activiteitenaanbod.

In dit deel leren we hoe je een activiteitenaanbod in elkaar steekt waar ook kinderen 
met een handicap voluit aan kunnen meedoen. We geven je een aantal kapstokken, 
tips en praktische voorbeelden.
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IN DIT DEEL
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VAN HEEL GEWOON NAAR HEEL BIJZONDER 
Van maximale naar minimale participatie en alle stapjes ertussen.

NIET OM TE WINNEN? 
Doe je aan competitie? Doe het dan echt, ook met kinderen met een  
handicap.

ECHTE LEEFTIJD OF MENTALE LEEFTIJD? 
Een kind met een handicap hoort thuis bij echte leeftijdsgenoten, maar 
waarom per se altijd in een vaste leeftijdsgroep?

KAN EEN KIND MET EEN MENTALE HANDICAP KIEZEN? 
Ja hoor, met een aantal aandachtspunten lukt het best.

ACTIVITEITEN WAAR HANDICAP GEEN ROL SPEELT 
Spelen is veel meer dan competitiespelletjes doen.

ACTIVITEITEN AANPASSEN 
Hoe maak je nu een aangepaste activiteit?

PRIKKELENDE VOORBEELDEN 
We zetten je meteen op weg!

GOUDEN TIPS 
Goede raad voor boven je bed.

VLOTJES VARIËREN 
De truken van de foor.

ONDERSTEUNING BIEDEN 
Zowel de begeleiding als andere kinderen kunnen ondersteunen.



VAN HEEL GEWOON NAAR HEEL BIJZONDER

Tussen helemaal meedoen en langs de kant zitten als toeschouwer zitten er nog een 
aantal tussenstappen. We zetten ze even op een rij. Probeer steeds het onderste uit de 
kan te halen en het ‘hoogste’ niveau te bereiken.

Gewoon meespelen [1]
Kinderen met handicap kunnen gewoon meespelen zonder
 aanpassingen aan het speelaanbod.

    Aangepaste activiteit [2]
    De activiteit wordt zo aangepast dat kinderen met een 
    handicap zelfstandig kunnen meespelen. 

        Gewoon meespelen met ondersteuning [3]
        Kinderen met een handicap krijgen de nodige ondersteuning
         van andere kinderen of een animator. Aan de activiteit op zich
         wordt niets veranderd. 

            Aangepaste activiteit met ondersteuning [4]
           Kinderen met een handicap krijgen de nodige ondersteuning van 
           andere kinderen of een animator. Ook de activiteit wordt aangepast.

                Parallelle activiteit [5] 
               Kinderen met een handicap spelen ‘naast’ de andere kinderen een  
               activiteit waar ze wel aan kunnen meedoen. 

                    Passieve deelname [6]
                   Kinderen met een handicap scheidsrechteren of supporteren  
                   of ze assisteren de animator. 

                          Toeschouwer [7]
                        Kinderen met een handicap kijken toe terwijl andere kinderen spelen.
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haal het onderste uIt de kan voor kInderen 
Met een handIcap. laat Ze Zoveel MogelIjk

                                                      gewoon Meespelen.                 

 



NIET OM TE WINNEN?

Als kinderen met een handicap meespelen is het soms niet meer om te winnen. 

Zo haal je ‘de competitie’ uit het spelletje, maar ook een beetje de ‘fun’. Bij competitie 
komt het er nu eenmaal op aan om met jouw individuele prestatie bij te dragen tot het 
laten winnen van de groep. Ofwel kunnen kinderen met een handicap geen prestatie 
leveren (scheidsrechteren, supporteren), ofwel verdwijnt het winnen van de groep 
naar de achtergrond. Wil je competitieve activiteiten spelen? Laat het winnen dan niet 
achterwege. 
Maar laat kinderen met een handicap wel een individuele prestatie leveren die écht 
bijdraagt aan de winst voor de groep. 

praktIjkvoorbeeld

Bij estafette gebruiken we een groot blad, in plaats van een stok. Aan het einde van je ronde 
moet je het blad op een tafel leggen. Aan de tafel zit een kind dat het moeilijk heeft met lo-
pen. Het kind in kwestie moet zo snel mogelijk met verf een handafdruk maken, door hard 
te meppen op het blad. Pas als de handdruk er op staat, mag de volgende vertrekken.

‘ECHTE’ LEEFTIJD OF ‘MENTALE’ LEEFTIJD?

Soms worden kinderen met een mentale handicap bij de leeftijdsgroep gevoegd die 
aansluit bij hun ‘mentale’ leeftijd. Zo wordt het gemakkelijker om hen gewoon te laten 
meespelen. Zorg er wel voor dat iedereen zich hier goed bij voelt. In de eerste plaats 
het kind met een handicap zelf, maar ook de andere kinderen in de groep. Check ook 
bij de animatoren en de ouders.
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Wij zien kinderen met een handicap toch liefst spelen met hun leeftijdsgenoten. 
Kinderen met een handicap hebben immers wel dikwijls een ‘normale’ lichaamsbouw 
en evenveel ‘levenservaring’ als hun leeftijdsgenoten. Soms moet je inderdaad meer 
aandacht besteden aan de aanpassing. Overschakelen naar een jongere groep mag 
zeker geen gemakkelijkheidsoplossing zijn.
 
Wist je dat je je speelplein perfect kunt organiseren zonder vaste leeftijdsgroepen. 
Alleen de (jongste) kleuters en de tieners hebben écht een ‘vaste’ groep of vaste ankers 
nodig. Met een open speelaanbod, zonder strikte leeftijdsgroepen, bied je gewoon 
een waaier aan boeiende activiteiten aan. Kinderen kiezen dan spontaan voor de 
activiteit die hen het meeste aanspreekt. Ze maken spontaan groepjes op basis van 
dezelfde interesse.

KAN EEN KIND MET EEN MENTALE HANDICAP KIEZEN?

Yes! 
Ook kinderen met een mentale handicap kunnen een keuze maken als er een  
activiteitenaanbod wordt voorgesteld. Soms hebben ze hier wel wat extra onder- 
steuning voor nodig. Wat kan je doen?

Geef de kinderen meer tijd om hun keuze te maken. Laat ze, eventueel samen met een 
animator, alle mogelijkheden nog eens rustig overlopen.

praktIjkvoorbeeld

Op speelplein Gansspel worden de activiteiten eerst voorgesteld. Meteen daarna is er koek-
en drankpauze. In die pauze overlopen de animatoren individueel nog eens alle mogelijk-
heden. Kinderen krijgen tijdens de pauze alle tijd om hun keuze te maken. 

Kinderen hoeven ook niet meteen te kiezen. Ze gaan rond als de activiteiten al bezig 
zijn. Zo hebben ze een beter beeld van wat de activiteit concreet inhoudt. 

Je kan ook pictogrammen maken die duidelijk aangeven om welk soort activiteit het 
gaat: koken, knutselen, sporten, waterspelletjes … 
Een nieuw systeem vergt een aanpassing voor álle kinderen. Geef kinderen met een 
handicap extra tijd om te wennen aan het nieuwe systeem. 
Het hoeft ook niet ‘alles of niets’ te zijn. Zo kan je het keuzesysteem op een aantal mo-
menten in de week introduceren. 
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je kan je speelpleIn perfect organIseren 
Zonder vaste leeftIjdsgroepen                 



Hou, eenmaal de keuze gemaakt, nog een oogje in het zeil. Help eventueel een nieuwe 
keuze maken als het kind zich ‘mispakt’ heeft aan z’n keuze. 

ACTIVITEITEN WAAR HANDICAP GEEN ROL SPEELT

Je werkt jezelf nodeloos in nesten als je voortdurend mikt op competitie. Het is een 
fabeltje dat kinderen alleen maar willen spelen als er competitie in het spel zit. Spelen 
is VEEL meer dan (competitie)spelletjes doen. Waarom geen speelideeën bedenken die 
gewoon puur en simpel leuk zijn om te doen? Een burcht maken, samen strijden tegen 
de gemene ridder en zijn trawanten, waterspelletjes spelen, een reclamespot maken, 
naar een goochelshow kijken… 

Durf jij de klassiekers loslaten en gewoon denken vanuit wat kinderen graag doen? 
Een lijstje ter inspiratie. Kinderen zijn zot op durven, kijken, proeven, voelen, bewegen, sa-
men plannen smeden en uitvoeren, iets kunnen en er beter in worden, iets helemaal zelf uitwer-
ken, fantaseren, leiden en volgen, rusten en relaxen.
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spelen Is veel Meer dan  
(coMpetItIe)spelletjes doen.

 

(Rol)stoelen ombouwen. Met waardevol kosteloos materiaal (kar-
ton, houten latten, touw, enz.) maak je van een (rol)stoel een echt 
vlieugtuig. Met potten of conservenblikken maak je de motoren en de 
koplampen. En dan … klaar voor opstijgen!

Een ruik- en proeftocht. Aan ieder kruispunt of aan iedere splitsing 
hangen kaartjes om te ruiken of om te proeven. Choco naar rechts, 
confituur naar links, ajuin rechtdoor, enz.
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ACTIVITEITEN AANPASSEN

Enkele prikkelende voorbeelden

We geven je eerst een aantal leuke en haalbare ideëen. Speel ze!
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Stoelendans met rolwagens [Idee van Jeugddienst Sjalom]
Vervang de stoelen door kartonnekes. Door er met één wiel te gaan  
opstaan is je plaats verzekerd. Je kan de kartonnekes eventueel ook ver-
vangen door krijtcirkels en er een streep door trekken als hij zogezegd weg 
is. Je kan ook enkele spelers blinddoeken. Zij spelen samen met een  
‘begeleider’. 

Chinese voetbal met rolwagens [Idee van Jeugddienst Sjalom]
De voetsteunen van de rolwagen worden verwijderd. De voeten en benen 
van de persoon in de rolwagen worden aan de zijkant geplaatst. De ope-
ning die nu onstaat is het ‘doel’. Het doel wordt verdedigd met een tennisra-
ket. 1 x de bal doorlaten is de  raket 90° draaien, de bal nogmaals doorlaten 
is de raket aan de snaren vasthouden. Let wel dat de raket niet voorturend 
voor de opening (het doel) gehouden wordt! Je kan ook spelers blinddoe-
ken. Vervang de gewone bal door een torbal. De belletjes in de bal geven 
een geluidssignaal waardoor je hoort waar de bal zich bevindt.

123 Piano slechtziend [Idee van Jeugddienst Sjalom]
Blinddoek enkele spelers. Span één of meerdere touwen waarlangs de 
spelers zich kunnen verplaatsen. Laat eventueel een muziekje horen op het 
eindpunt of maak een tweetal meter voor het eind een merkteken vast aan 
het touw.

Zitvolleybal [Idee van Jeugd&Gezondheid – All Inclusive]
Het net hangt lager dan bij gewone volleybal. De spelers zitten met hun 
achterwerk op de grond. Je mag je verplaatsen, maar tijdens het spelen 
met de bal moet je blijven zitten. Je kan de bal vervangen door een ballon.

Elleboogvoetbal [Jeugd&Gezondheid – All Inclusive]
De spelers zitten per twee tegenover elkaar op een stoel. De knieën raken 
elkaar. De bal wordt in het midden gelegd. Elke rij is een ploeg. Je kan een 
doelpunt maken door de bal aan het eind van de rij op de grond te laten 
vallen. Je mag alleen de ellebogen gebruiken. Spreek af welke kant het doel 
is van welke ploeg. Als er een doelpunt gemaakt is, komt de bal terug in het 
midden en begint het spel opnieuw. Verboden om handen en knieën te 
gebruiken. 
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Vakvoetbal
Iedere speler heeft een vak en moet daarbinnen blijven. Je mag alleen tegen de 
bal sjotten als die in jouw vak rolt. 

Bewegende doelpalen
De doelman blijft staan. Maak met houten latten een beweegbare constructie. 
Twee spelers houden de constructie vast en vormen zo een bewegend doel. 

Vlaggenstok [Idee van Jeugd&Gezondheid – All Inclusive]
Iedereen gaat in een kring staan. Eén speler gaat met een sjaal langs de groep en 
blijft tussen twee personen staan. Beide lopen in tegenovergestelde richting een 
toertje rond de kring. Als ze elkaar tegen komen geven ze elkaar een hand/kus/
knuffel. Wie als eerste het sjaaltje kan bemachtigen, mag zelf de kring rond gaan. 
Heb je een kind met ADHD in je groep, speel dan in kleine groepjes zodat hij/zij 
vlugger aan de beurt komt. Voor een rolwagen hoef enkel voldoende plaats te 
voorzien dat die persoon overal goed door kan. Bij een slechtziend kind kan je 
werken met een fel gekleurde sjaal. Bij een blinde kan je dan weer twee kinderen 
samen laten lopen.

Zakdoek leggen
Als iemand in je groep niet (goed) kan zien, dan kan je de volgende aanpassingen 
doen: iedereen in de groep blinddoeken en belletjes vast maken aan de zakdoek. 
Je kan met het slechtziende kind een paar keer lopen rond de kring lopen zodat 
een beter gevoel heeft van de grootte van de kring of langs de binnenkant van 
een grote kring lopen. Bij warm weer kan je de zakdoek vervangen door een be-
kertje water. Speel het spel op een terrein waar je je geen pijn doet als je valt.

Drie is te weinig, twee is te veel, in combinatie met ‘verkrachtertje’
Een kind in een rolwagen in je groep? De helft van de groep gaat op stoelen zit-
ten, de rest op hun schoot. Eén speler gaat in het midden zitten en knipoogt naar 
meerdere personen. Een persoon die een knipoog krijgt, moet om ter eerst de 
persoon in het midden kussen. Maar de persoon op de stoel probeert dit te ver-
hinderen. Wissel: de persoon op de stoel moet kussen en wordt tegengehouden 
door de persoon die op de schoot zit. Maak de kring zeer klein zodat het kind in 
de rolwagen ook naar het midden kan proberen te ‘springen’.

Een blind kind? We spelen hetzelfde spel, maar nu roepen we de naam en de 
persoon in het midden krijgt iets om lawaai te maken. Eventueel kan je iedereen 
blinddoeken.

Stratego
Voor kinderen met een mentale beperking werk je beter met herkenbare (strip)
figuren. Geef alle kinderen ook een overzichtje mee waarop de figuren staan van 
hoog naar laag. Zo kunnen ze in een duel hun kaartje plaatsen naast het over-
zicht. Vermijd moeilijke regels zoals de spion. Kinderen met een fysieke handicap 
kan je bijvoorbeeld team laten vormen met een ander kind. 



Gouden tips

leer kinderen goed kennen

Via de ouders kan je alvast tips en informatie krijgen. Maar ook door goed te luisteren 
en te kijken kom je heel wat te weten. Ook door veel te proberen leer je wat er wel of 
niet werkt. In het hoofdstuk met basisinformatie vind je ook nog wat extra speeltips 
per ‘soort’ handicap. Maar wees voorzichtig met die ‘algemene’ tips. Elk kind met een 
handicap is uniek en niet te vangen in lijstjes.

probeer kinderen veel te stimuleren

Kinderen met een handicap zijn niet altijd gewoon om in groep te spelen of om veel 
nieuwe dingen uit te proberen. Moedig hen gerust aan. Help hen nooit ongevraagd. 
Probeer zo weinig mogelijk in hun plaats te doen. Ga uitdagingen ook niet uit de weg. 
Vetrek vanuit het idee dat alles mogelijk is.

zoek samen naar oplossingen

Betrek de kinderen met een handicap en de andere kinderen bij het zoeken naar een 
oplossing. Dat betekent niet dat je naar een voorkeursbehandeling moet vragen. De 
activiteit moet voor iedereen aantrekkelijk blijven.  

fauten maken mach

Fouten maken is heel normaal. Het is niet erg om iets opnieuw te proberen. Geef niet 
op na een mislukte poging. Probeer gewoon iets anders.

speelplezier staat centraal

Als het niet meer leuk is, speel dan gewoon iets anders. Soms valt je activiteit in dui-
gen. So what? Dan doe je gewoon iets anders. 
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Vlotjes variëren

Aanpassen zit ‘m vaak in het vinden van kleine variaties. 
Deze maken het spel even leuk, en misschien zelfs nog leuker dan het origineel. 
Je hoeft trouwens niet heel je activiteit te veranderen. Een spelregel of een materiaal 
veranderen is dikwijls al genoeg. En soms moet je helemaal niets aanpassen. 

We geven je enkele mogelijke aanpassingen mee en hun effect . 

spelregels

We haalden de mosterd o.a. uit de cursus inclusieve spel - en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren 
van Karin Bultiauw van de Eshal Hogeschool (1998).
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1

Erkent de inspanning, het succes en de 
vooruitgang

Verhoogt de kans op succes.

Volledige eindlijn is de doellijn.

aanpassIng effect

Een ander scoorsysteem: ook punten geven 
als kinderen de bal raken of een pas geven.

Gebruik enkel de belangrijkste regels. Vermindert de complexiteit.

Maak de opdrachten eenvoudiger.

Meer kans om te scoren.

Je mag de bal onbeperkt raken voor hij over
het net gaat.

Verhoogt de kans om contact te hebben 
met de bal.

Ongelijk aantal spelers in een groep. Kan groepen vergelijkbaar, homogener
maken.

Je mag onbeperkt proberen, bijvoorbeeld
bij het opslaan van de bal.

Verhoogt de kans op succes. Je kan ook
meer oefenen.

Geef de andere kinderen ook een (zelfde)
beperking.

Spel wordt voor iedereen moeilijk. Kind
met een handicap krijgt zelfs een
voordeel. Hij/zij is de beperking reeds
gewoon.

 

Blind tikkertje.  De helft van de groep staat in een grote kring, de rest staat 
geblinddoekt verspreid in de kring. Iemand wordt aangeduid als tikker. Bin-
nen de circel wordt tikkertje gespeeld. De mensen die in de kring staan zijn 
de wand. Zij zorgen voor de veiligheid en sturen mensen terug in de goede 
richting wanneer ze dreigen uit de kring te stappen. Het is belangrijk dat de 
mensen aan de buitenkant zo weinig mogelijk lawaai maken.

1



speelmateriaal

speelterrein
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Verhoogt de kans op succes.

Vertraagt het spel en geeft kinderen 
meer tijd om zich voor te bereiden.

Lichtere, zachtere, kleinere bal.

aanpassIng

Lichtere, zachtere, grotere bal.

Korter, lichter slagmateriaal.

Groter slagmateriaal, groter doel.

Pittezakjes in plaats van ballen.

Materiaal dat lawaai maakt (bal met
belletjes, doek met belletjes ...)

Ondersteunend materiaal om je vaardig- 
heid te vergroten (tikken met een handdoek,  
op een bal slaan met een tennisracket in 
plaats van met je hand of voet).

effect

Geeft grotere controle.

Gemakkelijker opvangen en vasthouden.

Gemakkelijker om te werpen maar 
minder uitdagend.

Ook slechtziende kinderen kunnen 
meespelen

Verhoogt de kans op succes.

Kinderen kunnen vlotter deelnemen 
aan het spel.

Speel op een zachte ondergrond (zand, 
gras ...)

aanpassIng

Kleinere speelruimte.

Doel is verlaagd of dichter geplaatst.

Verplaats de eindlijn of de startlijn.

effect

Verhoogt de kans op succes.

Het kan geen kwaad als je eens valt.

Maakt het gemakkelijker om mee te doen.

 

Zeil met bruine zeep. Neem een tweede, kleiner zeil en maak aan 
de 4 hoeken een touw vast. Wie niet zo vlot kan lopen, zet of leg 
je op het zeil. Vier kinderen of begeleiders trekken het kleinere zeil 
over het grote zeil met bruine zeep.



ONDERSTEUNING BIEDEN

Soms is het heel moeilijk om een activiteit aan te passen. Maar misschien kan het kind 
toch meedoen dankzij jouw ondersteuning. Ook andere kinderen kunnen ondersteu-
ning bieden.

Als ondersteuner ben je het ‘verlengde’, een soort hulp-ik. Je bent de benen van wie 
niet kan lopen, de ogen van wie niet kan zien. Maar help nooit ongevraagd. Let ook 
op bij de spontane hulp die andere kinderen aanbieden. Check bij het kind of de 
ondersteuning gewenst is. Je kan als ondersteuning ook bepaalde vaardigheden extra 
inoefenen.

praktIjkvoorbeeld

We speelden touwtrekken met twee jongens in een rolwagen. Beide rolwagens worden 
achteraan het touw geplaatst. Het ene kind maakt ook spastische bewegingen. Het touw 
wordt aan de rolwagen vastgemaakt en een begeleider trekt de rolwagen. Het ander kind 
neemt zelf het touw vast. Ook hier trekt een begeleider aan de rolwagen.
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Touwtrekken. Het kind in de rolwagen houdt het touw vast, de 
begeleider of een ander kind trekt aan de rolwagen. Als het kind 
het touw niet kan vast houden dan bind je het gewoon vast aan 
de rolwagen. Zet het kind best vooraan. Zo kan er niemand op of 
over vallen.
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SNOEZELEN OP HET SPEELPLEIN

INTRO

In dit deel geven we de nodige achtergrond en praktische tips om op het speelplein te 
snoezelen. Het is voor ons geen noodzakelijkheid op een speelplein, maar wel een leuk 
extraatje. Het is niet de bedoeling om het snoezelen naast het activiteitenaanbod te 
zetten, noch om het enkel voor kinderen met een handicap te organiseren. 

De praktijk heeft ons geleerd dat snoezelen voor alle kinderen leuk is. De aanwezig-
heid van snoezelen op een inclusief speelplein biedt toch een duidelijke meerwaarde, 
daarom nemen we dit op als een apart hoofstuk.

Snoezelen werd eind jaren ’60 ontwikkeld in de zorg voor mensen met een (ernstige) 
mentale handicap. Het is een samentrekking van snuffelen en doezelen. De term zelf 
werd in Nederland bedacht, maar wordt ondertussen in de hele wereld gebruikt. 
Ook het snoezelen zelf wordt overal ter wereld toegepast, van de behandeling van 
dementie tot in de kleuterklas. 

Dus waarom niet op je het speelplein? We zetten je op weg!  

Met dank aan Dries Decorte van vzw Oranje en Stinne Schaerlaecken van De Kraanvogel.
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IN DIT DEEL
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SNOEZELEN, WAT IS DAT? 
We leggen je haarfijn uit wat snoezelen juist betekent.

WAAR MOET JE ALS BEGELEIDER OP LETTEN? 
Het kind met de handicap regisseert de snoezelsessie. Wat doe jij dan?

EEN SNOEZELRUIMTE INRICHTEN 
Hoe tover je een lokaal om in een snoezelruimte?

MATERIAAL OM ZELF TE KNUTSELEN 
Kijken, horen, voelen, ruiken en bewegen.

MATERIAAL OM TE KOPEN OF TE HUREN 

SNOEZELACTIVITEITEN 
Een heleboel praktische en concrete tips. Aan de slag!

MEER LEREN? 
Boek een workshop of bezoek een professionele snoezelruimte.



SNUFFELEN EN DOEZELEN

Snoezelen is een samentrekking van ‘snuffelen’ en ‘doezelen’. Snoezelen is altijd een 
mix van relaxen en ontspannen aan de ene kant en actief ontdekken en verkennen aan de 
andere kant. Snoezelen is actief relaxen. Waarom is snoezelen uitgevonden?

Mensen met een gewone verstandelijke ontwikkeling filteren netjes alle prikkels die de 
zintuigen opvangen. Wat je ziet, wat je voelt, achtergrondlawaai, … het krijgt allemaal 
netjes een plaats in je hoofd. Dat maakt het mogelijk dat je je op één prikkel kan con-
centreren. We genieten er zelfs van om snel veel prikkels na elkaar te krijgen, anders 
wordt het saai. 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen veel moeilijker prikkels filteren. 
Ze kunnen zich moeilijker concentreren en ervaren de wereld als heel druk en bedrei-
gend. Ze leren moeilijker en trekken zich soms terug in hun eigen wereld. 

De bedoeling van snoezelen is dat je kinderen met en zonder handicap in een sfeer-
volle ruimte brengt waar ze weinig afleiding ondervinden. Dat kan een verduisterd 
lokaal zijn, maar evengoed een gezellige tent op een rustig stukje van het speelterrein. 
Het is belangrijk dat de omgeving kinderen ook uitnodigt om te ontdekken en ver-
wonderd te staan. 

In deze ruimte kunnen kinderen met en zonder handicap ongedwongen en op hun 
eigen tempo zelf op onderzoek gaan en gericht een aantal aangename prikkels 
uitproberen. Tijdens het snoezelen worden verschillende zintuigen aangesproken: 
horen, zien, ruiken en voelen. Maar wie snoezelt,moet niets. Het kind krijgt de vrijheid 
om zelf te kiezen en z’n eigen tempo te bepalen. 

Het is helemaal niet nodig om een bepaald doel te bereiken of een bepaald resultaat 
te behalen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld lang genieten van gewoon wroeten in het 
zand zonder dat ze een kasteel of iets dergelijks willen bouwen. 

Eigenlijk snoezelen we allemaal wel eens als we heel gericht genieten van wat we zien, 
ruiken, voelen, horen. Met je koptelefoon op genieten van je favoriete muziek, ruiken 
aan geurige bloemen, wrijven over het gras en het voelen kriebelen. 
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In een snoeZelruIMte ga je Zelf op onderZoek.
ONGEDWONGEN EN OP JE EIGEN TEMPO.



WAAR MOET JE ALS BEGELEIDER OP LETTEN?

Probeer niet te ‘leiden’ en in plaats van de kinderen te kiezen welke prikkels ze zullen 
ontdekken. Probeer je op te stellen als een begeleider, iemand die mee zoekt en mee 
leeft met de kinderen. Stimuleer en waardeer de keuzes van het kind, dring nooit iets 
op. 

Het is voor animatoren niet eenvoudig om kinderen het tempo te laten bepalen. Wij 
willen soms te vlug overstappen naar iets anders, uit schrik voor verveling. Terwijl kin-
deren soms veel tijd nemen om iets te ontdekken.

Kijk heel goed naar de kinderen. Ze geven dikwijls non-verbaal aan dat ze iets zeer 
boeiend vinden of het net beu zijn. 

Probeer je zo goed mogelijk in te leven in de leefwereld van de kinderen. Hou ook zo-
veel mogelijk rekening met individuele wensen. Wat leuk is voor het ene kind, is dat 
niet noodzakelijk voor het andere. 
Het is fantastisch voor elk kind dat een begeleider veel moeite doet om hem zo goed 
mogelijk te begrijpen en met hem rekening te houden!
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PROBEER DE KINDEREN TE VOLGEN IN PLAATS VAN 
DE ‘LEIDER’ TE WILLEN ZIJN.
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EEN SNOEZELRUIMTE INRICHTEN

Materiaal om zelf te knutselen

Een heleboel ideeën hebben we gevonden in het artikel ‘Snoezelen’ van Joep Derie, 
Leen Hendriks en Ronny Vanoosthuyse. In Kleuters en Ik, Jaargang 17 nr2. 
De tekeningen zijn van Tine Vercruysse.

kijken

 ->  Kijkflessen
Kleine flesjes kan je vullen met gekleurd water. Water kan je kleuren met crêpe papier 
of met voedingskleurstof. Je kan er ook snippers zilverpapier of kleine kraaltjes in 
doen. Maak het niet té druk.

 ->  Mobiles
Maak met een aantal stokjes, kapstokken, … een mobiel en hang er allerlei poppetjes, 
beertjes, … aan. Je kan ook mobieles maken met oude cd’s en daar een spotje op zet-
ten. Voor een nog leuker effect kan je elastische draad of elastieken gebruiken: zware 
voorwerpen gaan meer doorhangen, je kan ze op en neer laten bewegen, … 
Je kan een mobiele ook combineren met voel- en geurzakjes (zie verder). Dat is ook 
een fijn element van variatie.

 ->  Spiegels
Een kind kan er vaak van genieten om naar zichzelf te kijken. Plaats een rode stip op de 
neus van een jong kind en kijk naar de reactie. Speel met de poppen voor de spiegel of 
neem de spiegel vast en exploreer al liggend de hele kamer.

 ->  Een spiegeldoos
In de binnenkant van een oude schoendoos of een houten kist kleef je allerlei stuk-
ken spiegel. Je kan die spiegels eventueel op maat laten snijden. Het geeft een zeer 
vreemd effect om jezelf een paar keer gereflecteerd te zien. 

horen

 ->  Rainmaker
Neem een oude kartonnen koker (zo eentje om posters te beschermen) en klop er wil-
lekeurig een hele pak nagels in, tandenstokers gaat ook. Doe nu niet-gekookte rijst in 
de buis en sluit goed af. Wanneer je zo’n buis van verticale richting verandert, hoor je 
een fijn, twinkelend geluid.

 ->  Geluidswand
Tegen een wand maak je allerlei instrumenten vast: een claxon, een fietswiel met belle-
tjes of met kralen, een verjaardagskaart met muziek in, fluitjes, toeters, een dikke pvc-
buis waar je langs 1 kant stevige plakband op plakt (een soort trommel) of een buis die 
kan rond draaien met allerlei losse materialen erin, …
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 ->  Spreekdarm
Aan beide uiteinden van een tuinslang kan monteer je een trechter. 
Je kan vlot via de trechters met elkaar communiceren. Je kan de tuin-
slang ook ingraven in het zand. 

 ->  Schud- en rammeldozen
Kaasdoosjes of andere potjes gevuld met macaroni, graantjes, nagels. 
Zorg ervoor dat de doosjes goed gesloten kunnen worden (evt. met 
plakband). Je kan er ook bloem, graantjes, spaghetti, harde erwten, 
knikkers, zout, bloem of rijst  in stoppen. Vloeistoffen geven ook een 
eigenaardig gevoel. Je kan ze gebruiken als een soort van muziekin-
strumenten, maar ook als voeldozen.

afbeelding: geluidswand



voelen

 ->  Voelschort
Op een (kinder)schort stik of kleef je allerlei voorwerpen met een verschillende  
‘structuur’ (zacht-hard, dun-dik, rimpelig-glad, …). De kinderen doen de schort om en 
ontdekken zo het materiaal.

 ->  Voelwashandjes
Stik een aantal washandjes vast op een groot stuk stof. Zorg ervoor dat de ‘open’ kant 
van het washandje open blijft. Plak een aantal harde en zachte voorwerpen vast onder 
de washandjes (knikkers, watte, piepschuimballetjes,…) voor je ze vast stikt. 
De kinderen stoppen hun handen in de washandjes en voelen zo wat er onder zit.

 ->  Voelwandtapijt
Tegen een wand kleef je verschillende harde en zachte materialen:  
een schapenvel, schuurpapier, wat blubber, dingen die koud aanvoelen en warm,  
korreling en langharig, …
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 ->  Voelhandschoenen
Vul een aantal rubberen andschoenen op met 
verschillende materialen (watten, zand, rijst, 
knikkers, …). Hang ze met stevige elastieken 
vast aan het plafond, op verschillende hoogtes. 
De kinderen kunnen eraan voelen en terug 
naar boven laten schieten.



 ->  Voelzakjes
Maak zakjes uit allerlei stofjes en materialen (bv. ballonnen, washandjes, 
plastiek zakjes, stofjes, warm en koud, hard en zacht,…). Je kan de zakjes vullen met 
rijst, bloem, harde erwten, knikkers,… Maak ook zakjes met veel en weinig materiaal in 
(bv. een ballon volgepropt met bloem en een ballon met iets minder bloem in.)

 ->  Voelschilderij
Maak op een blad papier of karton een 3-D tekening. Kleef spaghetti, zout, zand, veer-
tjes, schuurpapier, washand, stofje, haarborstel, eierdopdoos, … Je kan een verhaal 
maken, een voelboek met andere woorden. Je kan ook allerlei materialen naast elkaar 
kleven, overgangen geven een speciaal, onverwachts voel-effect.

 ->  Voelboek
Je kan ook uit heel veel verschillende stofjes en materialen een voelboek stikken.

 ->  Voelbox
In oude schoendozen stop je allerlei verschillende materialen. Kleef de deksels vast en 
maak openingen die net groot genoeg zijn voor de handen en armen van de kinderen. 
Wie durft z’n handen in de dozen steken? Wie raadt wat er in zit?

ruiken

 ->  Geurzakjes - en potjes
Je kan potjes of zakjes vullen met geurtjes. Door de geuren te ‘vangen’ op watten, blijft 
de geur langer. Gebruik ook potjes met kruiden (peper, nootmuskaat, choco, wasmid-
del, …) en potjes met watten gedrenkt in deodorant, zeep, sinaasappelsap. Met de 
geurzakjes idem dito!

bewegen

 ->  Schommelton
Bij de slager, in een frituur, … vind je soms grote plastieken vaten (genre regenton) van 
1 m hoog en een halve meter breed. Zaag de ton in de lengte doormidden en was ze 
goed uit. Je kan een deken in de ton leggen of de ton vullen met balletjes uit het bal-
lenbad.
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 ->  Grote ballen
Een kind gaat op de bal liggen. De begeleider neemt het kind vast aan de enkels 
schommelt voorzichtig heen en weer.

 ->  Ballonenbed
Vul een oud dekbedovertrek op met balonnen. Zorg ervoor dat de balonnen nog een 
beetje kunnen verschuiven. Een goeie afsluiting kan je maken met een strip velcro of 
door er een rits in te naaien.

 ->  Ballenbad
Je kan een ballenbad ook zelf maken met een opblaasbaar zwembadje en proppen 
krantenpapier. Je kan de proppen eventueel verstevigen met plakband om ze langer 
te laten meegaan.

snoezelmateriaal huren

Bij vzw Jeugdtip kan je een snoezelkoffer huren. Jeugdtip biedt ook gratis een folder 
aan met info over snoezelen. 

Jeugdtip vzw
Dr. André Sierensstraat 5 in 9300 Aalst
T 053 76 99 88
www.jeugdtip.be

Check ook eens bij de speel-o-theek in je buurt. 
Soms hebben ze ook speelmateriaal aangepast aan kinderen met een handicap.

snoezelmateriaal kopen

 ->  Ikea, goed idee
In het kinderland van de bekende Zweedse meubelketen vind je heel wat goedkope 
en leuke materialen om een sfeervolle ruimte in te richten: sfeerverlichting, kussens, 
draperiën, leuke spiegels, lichteffecten, … 

 ->  Visuele effecten
Bij gespecialiseerde handelaars of bij bepaalde handelaars in licht- en geluids-installa-
ties kan je visuele effecten kopen en ander ‘gespecialiseerd’ materiaal. Hieronder vind 
je enkele voorbeelden. Op de websites van de gespecialiseerde handelaars (zie verder) 
vind je nog voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is. 
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Materiaal om te huren of te kopen



De gespecialiseerde leveranciers zijn: 

 
barry emons 
Hoefslag 11
5411 LS Zeeland
Nederland
snoezel@barryemons.nl
www.barryemons.nl
 
nenko 
Groenstraat 47
2440 Geel
T 014 58 38 20
www.nenko.info
 
wesco (met vooral aangepast spelmateriaal) 
Mechelsesteenweg 401
1930 Zaventem
T 02 757 11 52
www.wesco.cammaert.be
 
Ook het materiaalmagazijn heeft snoezelmateriaal op zijn lijst staan.  
Het is een organisatie die een samenaankoop organiseert van kwalitatief speelgoed 
voor veeleisende speelinitiatieven. 

Je kan één maal per jaar bestellen, zo rond de paasvakantie.
Surf naar www.materiaalmagazijn.be. 
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SNOEZELACTIVITEITEN
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Snoezelen met … rijst 
met je handen door rijst voelen, luisteren naar rijst, op rijst stappen, 
rijstmassage, rijst door je vuist laten glijden, rijst in je schoenen, rijst 
tussen je tenen, rijst over je rug laten glijden, rijst gooien, grote  
tekeningen maken met rijst, …

Snoezelen met … zand
zandballen maken, met blote voeten in het zand friemelen, bulldozer 
spelen, kloppen op het zand, krabben in het zand, modder maken, 
putten maken, greppels graven en vullen met water, zand tussen je 
vuist, taarten maken, begraven in het zand, afdrukken maken, …

Snoezelen met … water
opzuigen, spetsen in het gezicht, spuwen, glazen overgieten, voetbad-
je met zeepsop, zeepbellen, drijven, onder een doorschijnend plas-
tiek waar water op ligt, water omhoog gooien met een plastiek zeil, 
kloppen met je handen op het water, roeren in water, emmer water 
ronddraaien, …

Snoezelen met … krantenpapier
verfrommelen, proppen maken, scheuren, ruiken, rollen in kranten- 
papier, verstoppen onder krantenpapier, handen zwart maken, onder 
je kleren steken, in twee kloppen als een karate, verschillende gelui-
den mee maken, laten klakken door er hard aan te trekken, …

Kruipen door een tunnel, door een hoop kussens en dekens, doeken 
op jezelf leggen, je verstoppen in een hoop kussens, …

Blazen met een stofzuiger, een doekje van je gezicht wegblazen, 
pluimpjes wegblazen, ping pong balletjes blazen naar elkaar, verf 
uitblazen met een rietje

Geluiden raden, geluiden bij een verhaal verzinnen, jukebox spelen 
op mekaars lichaam, geluiden maken met een ballon, trommelen, 
experimenteren met muziekinstrumenten, …

Rollen en duwen over de vloer, jezelf in een bolletje rollen, over een 
grote bal rollen, wiegen, zware voorwerpen duwen, rollen in het bal-
lenbad, …



 

Met een zaklamp zoeklicht spelen, tikkertje spelen, schaduwen maken, je 
hand op de zaklamp houden, gekleurde folie voor de zaklamp houden, 
vloeistofdia voor een zaklamp houden, … 

Tastspelletjes: proeven van verschillende soorten snoep, met je neus bo-
ven een vers glas spuitwater hangen en de spetters voelen, proberen iets te 
grijpen met je voeten, geblinddoekt onbekende voorwerpen betasten en dan 
tekenen, schatten zoeken in een aquarium, kriebelen met verfborstels, …

Een ruik- en proeftocht. Aan ieder kruispunt of aan iedere splitsing hangen 
kaartjes om te ruiken of om te proeven. Choco naar rechts, confituur naar 
links, ajuin rechtdoor, ...

Gekleurde papier-maché. Je kan papier maché ook kleuren met plakkaat-
verf. Probeer ook eens om er lauw water bij te doen, dan voelt de papier-
maché heerlijk warm aan. 

Fluotheater. Spelen in een verduisterde ruimte met een blacklight en allerlei 
fluorescerend materiaal.
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Pick-up schilderen. Misschien 
kan je bij je ouders of op een 
rommelmarkt nog oude platen-
spelers vinden. Knip ronde stuk-
ken papier uit en leg ze op de 
draaischijf. Zet de platendraaier 
aan. Met een kwast en verf kan 
je nu volop experimenteren. 

Scheerschuimspiegel. Misschien vind je nog een 
paar oude spiegels, liefst ter grote van de kinderen. 
Spuit die helemaal vol met scheerschuim. De kinde-
ren kunnen in het scheerschuim tekenen of op zoek 
gaan naar zichzelf. Let op: scheerschuim is vaak 
giftig: hou de kinderen dus goed in de gaten en laat 
ze achteraf zéker hun handen wassen. 



MEER LEREN?

De Snoezelkermis
Jaarlijks evenement in mei van het Stella-Maris Instituut in Kortrijk. Je kan er massa’s 
ideeën opdoen. www.stellamaris-kortrijk.be/content/snoezelproject   

Workshops
Bij de volgende organisaties kan je een workshop over snoezelen boeken die je op het 
speelplein kan gebruiken.  
 
vormingsdienst appelsien

Apostelstraat 13 B
9100 Sint-Niklaas
T 0495 28 84 98
info@appelsien.be
www.vormingsdienst.appelsien.be 

‘ t balanske

Halensebaan 2
3390 Tielt-Winge
T 016 63 90 21
info@balanske.be
www.balanske.be/activiteiten/workshops 

‘Professionele’ snoezelruimtes bezoeken

‘ t balanske

Halensebaan 2
3390 Sint-Joris-Winge
T 016 63 90 21
info@balanske.be

de kraanvogel

Noorderlaan 4
1731 Zellik
T 02 466 77 82
www.kvg-vlaamsbrabant.be
 
de regenboog

Weg naar As 60a
3600 Genk
T & F 089 35 85 65
vrijetijd@deregenboog.be
www.deregenboog.be
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vlaamse dienst speelpleinwerk

Nieuwelaan 63
1860 Meise
T 02 269 71 80
vds@staf.speelplein.net
www.speelplein.net

oranje vzw

Kartuizerstraat 51
8310 Sint-Kruis Brugge
T 050 341 341
www.vrijetijd-oranje.be





AANGEPASTE (SPEEL)  INFRASTRUCTUUR

INTRO

De toegankelijkheid van je (speel)infrastructuur hoeft niet je eerste bekommernis te 
zijn als je met inclusie wil starten. Het enige wat misschien echt nodig is, is een aange-
paste en privé-ruimte waar je kinderen kan verzorgen. Ook een ruimte waar kinderen 
even op hun plooi kunnen komen, is wenselijk. Maar deze ruimte kan je zelf inrichten, 
zoals je in de tekst over snoezelen al kon lezen. 

Natuurlijk kan je verder gaan. Vooral in het buitenland wordt er steeds meer aandacht 
besteed aan inclusief ontworpen speelinfrastructuur. 

In deze tekst bieden we dan ook vooral (buitenlandse) bronnen aan.

(speel)Infrastructuur InclusIef speelpleInwerk 93



TECHNISCHE EISEN

Je kan richtlijnen opvragen bij de Provinciale Steunpunten voor Toegankelijkheid en bij 
de technische adviesbureau’s over toegankelijkheid. Hier kan je ook begeleiding en  
advies krijgen. We zetten een aantal adressen op een rijtje. 

coördinatie van het vlaamse toegankelijkheidsbeleid

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel
gelijkekansen@vlaanderen.be 
www.gelijkekansen.be/burgers-en-organisaties/vlaams-steunpunt-voor-toegankelijkheid.asp

vlaams expertisecentrum toegankelijkheid 

www.entervzw.be

intro vzw

www.inclusie.be

toegankelijkheidsoverleg vlaanderen

www.tovl.be

technische adviesbureau’s over toegankelijkheid

http://www.toegankelijkheidsbureau.be/

provinciale steunpunten toegankelijkheid 

Provincie Antwerpen
Dienst Welzijn - Boomgaardstraat 22 bus 101-2600 Antwerpen(Berchem)
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt
www.limburg.be   -> leven ->welzijn -> provinciaal steunpunt toegankelijkheid

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent
www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/gelijke_kansen/toegankelijkheid

Provincie Vlaams Brabant 
Provincieplein 1 - 3010 Kessel-lo
www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisaties-en-professionelen/toe-
gankelijkheid/provinciaal-steunpunt-toegankelijkheid

Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos - Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Brugge (St. Andries)
www.west-vlaanderen.be  -> welzijn -> gelijke kansen -> toegankelijkheid
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ACHTERGRONDINFORMATIE

We geven je nog een aantal tips mee waar je interessante achtergrondinfo kan  
opsnorren.

•  Werk maken van samen spelen.  
   Tips en concrete praktijkvoorbeelden over het inrichten van avontuurlijke  
   speelruimte voor kinderen met en zonder handicap. 
   Willem Haarsma en Cees van de Grift (NUSO) 
   Koningslaan 101 - 3583 GS Utrecht
   T030 2544880 - F 030 2545088 - E: info@nuso.nl

•  Stoecklin, V. (1999). Designing For All Children. Kansas City: White Hutchinsons  
   Leisure & Learning Group. Van het net geplukt op
   http://www.whitehutchinson.com/children/articles/designforall.shtml 

•  Op de site van speeltoestellenfabrikant Kompan vind je een visietekst over en voor- 
   beelden van toegankelijke speelruimte.  
   Klik op ‘Inclusion and accessibility’. http://corporate.kompan.com/play-for-all

•  Je kan ook de volgende brochure downloaden: ‘Developing Accessible Play Space.  
   A good practice guide.’ Je vindt ‘m op www.communities.gov.uk/ publications/ 
   communities/developingaccessibleplay2
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ANIMATOREN  GEZOCHT

INTRO

Animatorenploegen kennen de laatste jaren een groot verloop.  

Het werven van nieuwe vrijwilligers is een constante noodzaak, voor elke speelplein-
werking. De vernieuwing van een ploeg is een permanente opdracht. Werven wordt 
meestal als een aparte activiteit bekeken, maar moet eigenlijk een vast onderdeel van 
je werking zijn. 

Ook als inclusief speelplein is dit belangrijk en verdient het extra aandacht. Omdat het 
thema zowel andere mensen aantrekt, als afstoot. Een aantal kinderen kunnen extra 
aandacht gebruiken. Soms is het zelfs aangewezen om extra animatoren in te zetten. 

In dit onderdeel krijg je enkele tips en praktijkvoorbeelden mee.

anIMatoren geZocht InclusIef speelpleInwerk 97



JE BENT JONG EN JE WIL WAT

Er gebeurde al heel wat onderzoek naar de drijfveren van jongeren om zich te engageren. 
Uit onderzoek bleek dat er drie belangrijke motieven zijn:

•  Persoonlijke motieven: ik krijg waardering, een vergoeding, ik leer bij, het staat goed 
    op mijn cv, …
•  Sociale motieven: ik leer nieuwe mensen kennen, ik maak deel uit van een groep, mijn 
    vrienden zijn actief op het speelplein, …
•  Ideële motieven: ik doe het voor de kinderen, ik wil een belangrijke bijdrage leveren 
    aan de maatschappij, …

Deze motivaties zijn bij iedereen aanwezig en verschillen per animator in belangrijkheid. 
Als je op zoek gaat naar nieuwe animatoren, is het dus belangrijk dat je op deze drie  
motieven inspeelt.
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VIJF GOUDEN REGELS BIJ WERVING

1.  Jongeren laten zich vooral positief aanspreken.

wel: ‘wil je bij onze ploeg horen?’
niet: ‘we hebben animatoren tekort’

2.  Jongeren voelen zich aangesproken door informatie waarin ze  
     zich herkennen.

wel: ‘stiekem zin om mee te spelen?’
niet: ‘gezocht: animator’

3.  Jongeren doen het liefst iets als ze er mee vooruit gaan:  
     ‘what’s in it for me?’

wel: ‘je ontmoet nieuwe vrienden’
niet: ‘wij hebben jou nodig’

4.  Jongeren hebben bedenktijd nodig.

wel: ‘neem de info mee en denk er over na’
niet: ‘je moet nu beslissen’

5.  Jongeren willen goed voorbereid in de ring stappen.

wel: ‘kom gerust naar onze infoavond’
niet: ‘je gaat het zeker leuk vinden’



AAN DE SLAG: HAAL DIE JONGEREN BINNEN!

DE BASIS: JONGEREN RECHTSTREEKS AANSPREKEN

o  Brief naar alle 16-jarigen
o  Nodig jezelf uit op de scholen en ga op de speelplaats en in de klassen promo maken
o  Jeugdverenigingen op de jeugdraad aanspreken 
o  Een gratis vat in het jeugdhuis
o  Flyeren op de lijnbussen komende van en gaande naar scholen 
o  Huisbezoek bij de 16-jarigen in de gemeente
o  Bons met “1 gratis consumptie” uitdelen en hen uitnodigen voor de eerstkomende  
    animatorenactiviteit
o  Hou een ‘breng-eens-een-vriendje-mee-actie’. Bij deze actie schakel je de animatoren- 
    ploeg in. Wie iemand de weg naar het speelplein wijst, wordt beloond.
o  Haal in de communicatie met jongeren zeker verschillende motieven aan die hen aan 
    spreken op persoonlijke, sociale en ideële motieven. Toets de verschillende acties af op  
    welke motivatie je voornamelijk inspeelt.

SPEELPLEIN IN DE KIJKER: 
 ALTIJD HAALBAAR, MAAR VOORNAMELIJK ALS AANVULLING

o  Artikel in het gemeentelijk infoblad
o  Foldertje of affiche bij de plaatselijke middenstand
o  Reportage op de vrije radio
o  Advertenties in de regionale pers
o  Overal speelpleinstickers plakken
o  In het straatbeeld op de dag van de jeugdbeweging
o  Broodzakken bedrukken
o  Uitgebreide facebookactie
o  Een filmpje op youtube 
o  Flyers in de jaszak steken bij de vestiaire op fuiven of een oproep aan het stuur van de  
     fietsen hangen

 “SPEELPLEINSCHE” TECHNIEKEN

o  Met de speelpleincaravan rondrijden
o  Met de ‘pretcamionette’ naar de scholen
o  Een springkasteel op het dorpsplein
o  Een tuinkabouter plaatsen in de tuin van een potentiële animator
o  Een camping en barbecue voor je animatoren op de Grote Markt
o  Carwash organiseren
o  Een geleid bezoek aan het speelplein, inclusief spelende kinderen
o  Een carnavalstoet organiseren doorheen het dorp
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NIEUWE ANIMATOREN EN INCLUSIE

Als inclusief speelplein kan je gericht op zoek gaan naar jongeren die al geïnteresseerd 
zijn in het werken met kinderen en jongeren met een beperking. 
Op volgende plaatsen maak je meer kans om die tegen het lijf te lopen:

•  Op scholen met sociale richtingen
 o  ASO: menswetenschappen
 o  TSO: sociale en technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg
 o  BSO: verzorging

•  Bij andere  inclusieve jeugdverenigingen in de buurt

•  Bij andere doelgroepspecifieke jeugdverenigingen in de buurt

•  Via voorzieningen voor kinderen met een beperking (MPI, scholen van het buitenge-
    woon onderwijs,…) kan je in contact komen met hun broers en zussen.

Deze kanalen zijn geen garantie op succes, maar wel de moeite om eens uit te proberen. 

Deze specifieke manier van werven staat idealiter naast de andere, meer allround, manier 
van werken. Ze lopen best parallel aan elkaar. In de standaard werving kan je gerust ver-
melding maken van het werken met kinderen met een handicap. Maar we raden je aan 
om dit niet te hard te benadrukken. Wanneer je de doelgroep voor ogen houdt, dan weet 
je dat je een zestienjarige zoekt. Deze jongeren zitten zelf vaak in een zoek- en leerproces. 

Ook al moet je kinderen met een handicap niet anders benaderen dan andere kinderen,  
het thema zal bij de doorsnee beginnende animatoren (of geïnteresseerde) heel wat 
vragen oproepen en afschrikken. Deze vragen en weerstanden zijn allemaal op te vangen 
maar dat is moeilijk in een wervingsactie. Concentreer je dus op een doorsnee animator 
met een doorsnee wervingscampagne. 
Zoek naar geïnteresseerden in het thema handicap via specifieke kanalen. 

Op deze manier geef je impliciet de boodschap dat je de aanwezigheid van een handicap 
als normaal beschouwt. Deze boodschap: “Speelplein zoekt animatoren, maar pas op, 
weet waaraan je begint, want er lopen kinderen met een handicap rond op ons speel-
plein!” komt niet over. Men zal het wel merken als men op het speelplein begint mee te 
draaien. Het is wel aangenaam werken om een aantal animatoren in huis te hebben die 
wat meer begaan zijn met het inclusieve gedachtegoed. 
Probeer daarom gerust eens via bovengenoemde kanalen. 
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ANIMATOREN INZETTEN

INTRO

Het inzetten van animatoren, zo weet elke speelpleinverantwoordelijke, is een gevoe-
lige zaak. Het kan zeer handig zijn om extra animatoren in te zetten als je kinderen met 
een handicap verwelkomt op je speelplein. Maar zorgen zij dan ook automatisch voor 
de 1 op 1 begeleiding? Dat kan, maar dat hoeft niet. 
Er zijn verschillende systemen mogelijk om de extra zorg die een kind met een handi-
cap nodig heeft, op te vangen. 

We zetten ze op een rij.
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DE ANIMATOR EN INCLUSIE = INCLUSIEANIMATOR?

Wanneer er een kind met een handicap meespeelt, komt op de meeste speelpleinen de 
inclusieanimator te voorschijn. Het takenpakket van deze ‘extra’ animator kan nogal ver-
schillen. In de meeste gevallen heeft hij/zij geen vaste groep, maar wel één of meerdere 
vaste kinderen. Iedereen zou moeten inzitten met de inclusie op een speelplein. 
Maar door deze taken aan een aantal specifieke mensen toe te bedelen, hou je het thema 
wel gegarandeerd onder de aandacht. We overlopen verschillende rollen en functies die 
een inclusieanimator kan opnemen.

De inclusieanimator is communicator en begeleider. 

Communicator

•  Vooraf informatie verzamelen over wat het kind kan, mag, wil, moet en graag doet.  
    Hij/zij kan ook informatie verzamelen door veel uit te proberen samen met het kind.
•  De verzamelde gegevens communiceren naar de begeleidersploeg.
•  Intensief contact met de ouders verzogen. Vertrouwenspersoon zijn.
•  Ook communiceren naar andere begeleiders en naar andere kinderen. Uitleg geven,  
    brugfiguur zijn, …

Begeleider

•  Het kind begeleiden van ’s ochtends tot ’s avonds (vertrouwenspersoon).
•  Animatoren helpen om activiteiten  aan te passen.
•  Zorgen voor extra voorzieningen indien nodig (materiaal, …).

HOE KAN JE EEN INCLUSIEANIMATOR INZETTEN?

1 op 1 begeleiding

Afhankelijk van de aard van de handicap hebben sommigen kinderen constante persoon-
lijke begeleiding nodig. Dit noemen we 1 op 1 begeleiding. De taak van de inclusieanima-
tor is in dit geval van bij het begin van de dag tot op het moment van vertrek bij het kind 
zijn en zorgen dat het kind zich goed voelt, helpen keuzes te maken, assisteren bij het 
spelen, de nodige verzorging toedienen, het contact met de andere kinderen mogelijk 
maken/vergemakkelijken.

Het ‘oogje’

Op het speelplein zijn soms al enkele kinderen met een handicap aanwezig. 
Denk maar aan Thomas uit het bijzonder onderwijs, Daan met ADHD, Lies met een lichte 
mentale handicap. Deze kinderen hebben af en toe wat extra aandacht nodig. Ze vragen 
van de gewone begeleider vaak veel tijd (die hij niet altijd heeft). Ook hier kan een inclu-
sieanimator zinvol werk verrichten. De inclusieanimator fungeert hier als ‘oogje’. Hij houdt 
een oogje in het zeil en is er als een specifiek kind hem nodig heeft. Hij weet meestal 
meer over het kind dan de andere begeleiders en kan hierdoor makkelijker inspelen op 
de impulsen of signalen die een kind geeft. 
Hij is er op de moeilijke momenten: het maken van keuzes, de middagpauze, …
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Inclusiecoach

De inclusiecoach bekijkt het spelen met kinderen met een handicap vanuit een ander 
standpunt, namelijk het standpunt van de begeleiding. Iedere begeleider moet kunnen 
spelen met kinderen met een handicap. Omdat niet iedereen zomaar weet hoe eraan te 
beginnen is er de inclusiecoach. Hij helpt de begeleiding in het rekening houden met een 
‘bijzonder’ kind, hij geeft tips om spelen aan te passen, luistert naar de animator die een 
probleem ervaart. 
Kortom hij is het luisterend oor en deskundig adviseur voor de begeleidersploeg.

HELP, WIJ HEBBEN GEEN INCLUSIEANIMATOR!

Als er geen inclusieanimator is, kunnen kinderen met een handicap niet terecht op het 
speelplein? Niets is minder waar. De meeste kinderen met een handicap kan je bege-
leiden zonder die extra begeleider. De taken kunnen gerust verdeeld worden onder de 
(hoofd)animatoren. Belangrijk is dat er afspraken zijn over wie wat opvolgt en wanneer 
het gebeurt.

VALKUILEN?

Ten eerste is het verleidelijk dat het kind met een handicap en de individuele bege-
leid(st)er een apart eilandje vormen. Zowel voor het kind, de animator als de hele ploeg 
kan dit zeer ‘veilig’ en aangenaam zijn. Maar op termijn is het nefast voor de inclusie van 
het kind. 

Inclusie is een taak voor de hele animatorenploeg. De inclusieanimator springt bij en 
ondersteunt het kind om aan de activiteiten deel te nemen. Ze sluiten allebei gewoon 
aan bij een activiteit of een bepaalde groep. Als dit echt niet lukt, kunnen ze even spelen 
met hun tweetjes of in een klein groepje.
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Ten tweede moet je er over waken dat je niet vastroest in een bepaald systeem van 
begeleiding. In het begin is er dikwijls meer 1 op 1 begeleiding nodig. Na verloop van 
tijd is een ‘oogje’ vaak voldoende. De individuele begeleider evolueert dan meer naar een 
inclusiecoach. Bij sommige kinderen kan dit snel gaan, andere kinderen hebben hun an-
kerfiguur een langere tijd nodig. Het type begeleiding moet je dus regelmatig evalueren 
en indien nodig bijsturen. Soms, bij een uitstap bijvoorbeeld, kan het nuttig zijn om even 
terug over te schakelen op 1 op 1 begeleiding.

Ten slotte moet je erover waken dat de inclusieanimator ook eens wisselt. 

Te lang, te intens een kind persoonlijk begeleiden kan er ook voor zorgen dat de moti-
vatie en de inspiratie afnemen. Bovendien gaat het kind zich misschien té hard hechten 
aan die ene animator. Na verloop van tijd kan je, in samenspraak met de ouders en het 
kind, beter werken met wisselende begeleiding. Wissel wel informatie en tips uit onder de 
animatoren, zodat niemand terug van nul moet beginnen. 
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VORMING VOOR  ANIMATOREN

INTRO

In je animatorenploeg merk je dikwijls schrik en vooroordelen tegenover kinderen 
met een handicap. Dat is niet verwonderlijk. Mensen met een handicap zijn niet echt 
‘aanwezig’ in onze samenleving.  Jongeren maken zich dan ook allerlei voorstellingen 
bij kinderen met een handicap. Ze gaan er van uit dat zij niet bekwaam zijn om deze 
kinderen een fijne tijd te bezorgen. Gelukkig bestaat er een hele waaier aan vorming 
om je animatoren op andere gedachten te brengen.

vorMIng InclusIef speelpleInwerk 105



MANIEREN OM HET THEMA BESPREEKBAAR TE MAKEN
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HANDICAP AAN DE BEURT
Het Centrum Informatieve Spelen ontwikkelde een spel om jonge-
ren, jongvolwassenen en volwassenen te laten stilstaan bij de 
leefwereld van personen met een handicap.

STELLINGENSPEL
Een andere manier om de ‘meningen’ naar boven te krijgen is een 
stellingenspel.
Je kan stellingen over ‘inclusie’ opnemen in een groter geheel of je 
kan een aparte discussie wijden aan het thema.

ZIEN EN DAN GELOVEN? SPREKENDE BEELDEN
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) ontwikkelde een filmpje 
en een fototentoonstelling over kinderen met een handicap op 
het speelplein. Het filmpje en de foto’s maken inclusie concreet.

OP BEZOEK
Je kan een kijkje gaan nemen op een aantal speelpleinen die 
reeds werken aan inclusie.

UITWISSELING
Af en toe wordt er uitwisseling georganiseerd rond dit thema, in 
een regionaal overleg, met een praatcafé, … Je kan met een dele-
gatie van je speelplein deelnemen aan een dergelijke uitwisseling.

PRAKTIJKERVARING OPDOEN
Animatoren die willen kunnen eerst een paar dagen meedraaien 
op een speelplein dat reeds ervaring heeft met inclusie.

EEN GETUIGENIS
Je kan een persoon met een handicap uitnodigen om eens te ko-
men vertellen wat het betekent om een handicap te hebben, wat 
zij verwachten van mensen zonder handicap, …

BLIND DATE
Je kan ook gezamenlijke activiteit opzetten met een doelgroep-
specieke werking. De provincie Antwerpen geeft hierover een 
gratis brochure uit.

AAN DEN LIJVE
Er bestaan een heleboel spelletjes en activiteiten om ‘handicap’ 
aan den lijve te ondervinden. Je kan zelf ondervinden hoe spelle-
tjes en activiteiten aangepast kunnen worden. 



BELEVINGSSPELLETJES?

Enkele voorbeelden hoe je op een speelse manier ‘handicap’ kan beleven.
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Blind lopen
De deelnemers gaan per twee staan. De ene krijgt een blinddoek om, 
de andere leidt. Spreek af dat de ziende z’n taak ernstig neemt. Begin 
gewoon te stappen. Na een tijdje geef je de opdracht om iets sneller 
te stappen, daarna nog sneller, dan joggen, lopen en tenslotte sprin-
ten. Laat de deelnemers terug helemaal stil staan voor ze de blind-
doek wegnemen. Bied de ‘blinden’ de kans om even te ventileren en 
daarna wisselen. 

Blind op een stoel gaan zitten
Terug per twee. De ene krijgt een blinddoek om, de andere plaatst 
een stoel, ergens in de ruimte. Zonder de blinde aan te raken, stuurt 
de ziende ‘m tot netjes voor de stoel, klaar om te gaan zitten. De 
‘ziende’ gebruikt enkel ‘verbale’ opdrachten zoals ‘zes stappen vooruit’, 
een klein stapje naar links, … Eenmaal bij de stoel aangekomen, moet 
de ‘blinde’ vol vertrouwen op de stoel gaan zitten. Even ventileren en 
dan wisselen.

Xegnix
De deelnemers gaan op een stoel staan in een cirkel of op een rij. Ze 
moeten op volgorde gaan staan van voornaam, zonder van de stoel te 
gaan. Twee à drie spelers geblinddoekt. In een tweede ronde moeten 
ze op volgorde gaan van klein naar groot, zonder te spreken. Twee à 
drie anderen krijgen de blinddoek om. 

Stoelenoversteek
Verdeel je groep in twee of drie groepen. Ze gaan aan de ene kant van 
het lokaal/het terrein staan. Ze moeten met behulp van enkele stoe-
len naar de overkant zien te raken. Zonder hun voeten op de grond te 
zetten. In een tweede ronde kan je mensen blinddoeken en/of met de 
voeten aan elkaar binden. Geef de groepjes steeds voldoende tijd om 
af te spreken hoe ze de opdracht zullen aanpakken.

Vingergrijpen
De deelnemers worden geblinddoekt en gaan in een kring staan. Ze 
steken hun beide armen in de lucht. De linkerhand houden ze hori-
zontaal, van de rechterhand steken ze alleen de wijsvinger uit en ze 
duwen die in de handpalm van hun rechterbuur. Op een teken van de 
spelleider probeert elke speler met z’n linkerhand te grijpen naar de 
rechterwijsvinger van z’n linkerbuur. Kan je iemands vinger grijpen 
dan moet je met z’n tweeën uit de kring. 
[Bron: www.salto-youth./net/find-a-tool]



ATTEST OP MAAT?

Een aantal jeugdwerkorganisaties organiseren cursussen animator, hoofdanimator en 
instructeur met extra aandacht voor kinderen met een handicap. 
Voor een dergelijke cursus kan je terecht bij:

Bij crefi kan je vorming volgen over kinderen met ADHD en met autisme. 
Meer info op www.crefi.be 

Ook de meeste mutualiteiten organiseren cursussen voor het begeleiden van kinderen en 
jongeren met een handicap. Hiervoor informeer je best bij de mutualiteit waar je aange-
sloten bent. Zo organiseert Kazou vorming op maat van de eigen doelgroepspecifieke 
JOMBAvakanties, MJA organiseert drie vormingsweekends over inclusie, …

VORMING TER PLAATSE

‘Vorming ter plaatse’ is een manier van vorming geven waarbij er op maat gewerkt kan 
worden. De meeste vorming zijn standaard omschreven maar worden aangepast alnaar-
gelang de vormingsbehoeftes en plaatselijke omstandigheden. 
Als gevolg zijn de vormingen vaak heel concreet. 

Een overzicht:

yieha! vzw

Inclusie op wieltjes biedt informatie, (kader)vorming en praktijkondersteuning voor 
jeugdwerkorganisaties, die zich willen openstellen naar kinderen met een handicap. Er is 
zowel een aanbod voor kinderen en jongeren als voor jeugdwerkers. ‘Inclusie op Wieltjes’ 
wordt op maat van de wensen van je organisatie samengesteld.
Kostprijs: 100 EUR per dagdeel.

Contact
Yieha! vzw
Wespstraat 1 - 9000 Gent
T 09 228 92 09
info@yiehavzw.be
www.yiehavzw.be
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vlaamse dienst speelpleinwerk vzw i.s.m. oranje vzw

www.speelplein.net/west-vlaanderen 

balanske vzw

www.balanske.be 

achilles vzw

www.achilles-vzw.be

hannibalvakanties (jkvg) 
www.hannibalvakanties.be 
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Algemene voorwaarden
Doelgroep : 16 +
Tijdsduur : 2 uur/ 4uur
Prijs (+ kilometervergoeding) : 1 DD = 100 EUR (+20 dln = 2,5 EUR/dln), 2 DD = 180 EUR 
(+20 dln = 4 EUR/dln) en 0,25 EUR/km
Vereisten qua materiaal en locatie : lokaal
Mogelijk aantal deelnemers : maximum 25 personen.

sessies

Inclusie op wieltjes • De Bus • Simulatiespel rond autisme
Een simulatiespel rond autisme: je krijgt een idee van hoe de leefwereld van iemand met 
autisme eruit ziet en aanvoelt door het zelf te ervaren.

Inclusie op wieltjes • Discussiespel
1001 stellingen over personen met een handicap en : vrije tijd, school, werk, relaties en 
seksualiteit, met 2002 antwoorden.

Inclusie op wieltjes • Aangepaste sporten
Rolstoelbasket, rolstoelrugby, zitnetbal, torbal (balspel voor personen met een visuele 
handicap). Dit is een heel praktische en actieve vorming. Je ondervindt aan den lijve dat 
sporten in een rolwagen niet voor watjes is.

Inclusie op wieltjes • Levensverhaal
Hoe anders leeft iemand met een handicap? Ging hij/zij naar een gewone school? Wat 
zijn zijn/haar hobby’s? Een verhaal op maat van kinderen of jongeren over hun leefwe-
reld. Een gezamenlijke zoektocht naar vooroordelen om ze vleugellam te maken.

Inclusie op wieltjes • Ervaringsspel
Probeer zelf uit hoe gewone, dagelijkse handelingen, door zeer eenvoudige trucjes en 
hulpmiddelen, voor mensen met een handicap, gemakkelijker kunnen worden gemaakt.

Inclusie op wieltjes • Aangepast spelen
Elk spel kan gespeeld worden door kinderen met en zonder handicap. Van Chinese voet-
bal tot zakdoek leggen: één manier om het te weten te komen: het doen. Met kinderen 
wordt dit een proefondervindelijke vorming: spelen tot je er bij neer valt. Met jongeren 
passen we gouwe ouwe jeugdwerkspelletjes zelf aan, zonder al te veel kunst- en vlieg-
werk (dat bewaren we voor het spelen zelf ).

Inclusie op wieltjes • Rolstoelwandeling
Hoe makkelijk / moeilijk kan je met een rolwagen binnen in het plaatselijke café, het 
jeugdhuis, het lokaal, mee naar het bos, op het voetbalplein, … Hoe rijdt men een drem-
pel op (en af ), hoe ziet de wereld eruit op zithoogte?

Inclusie op wieltjes • Autisme (spectrumstoornissen)
Wat is autisme? Hoe ga je er als jeugdwerker/begeleider mee om? Hoe ziet een aangepast 
programma eruit en hoe stel je dit op? Hoe kan je je werking beter structureren zodat 
deelnemers met een stoornis uit het autismespectrum zich meer op hun gemak voelen?
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Inclusie op wieltjes • Fysieke handicap
Hoe kijken kinderen zonder fysieke handicap naar kinderen met een handicap en
omgekeerd? Jongeren met een fysieke handicap worden niet graag over dezelfde kam 
geschoren als jongeren met een verstandelijke handicap. De grootste uitdaging is het 
technisch aanpassen van activiteiten, zonder dat het fun-gehalte of het inhoudelijke 
niveau daalt. Hoe en waarom: van Activiteiten aanpassen tot Zorg dragen voor je rug.

Inclusie op wieltjes • ADHD
Wat is ADHD en hoe ga je er als begeleiding mee om? Wat zijn de mogelijkheden en
beperkingen? En hoe pas je de werking aan zonder ‘lastige neveneffecten’ voor
kinderen/jongeren zonder handicap? Wat met medicatie? Wat met pubers met ADHD? 
Basispakket of vorming op maat.

Inclusie op wieltjes • Inclusie géén illusie
Kort overzicht van verschillende handicaps met tips & trics voor al wie jeugdwerk zonder 
drempels in de praktijk wil omzetten. Inclusief basismethodieken om zelf spelen aan te 
passen.

Inclusie op wieltjes • Speelpleinbegeleiding • Verkenning
We vertrekken vanuit een stand van zaken. Dit is een mogelijk startpunt voor verdere 
vorming. Wie zijn de deelnemers met en zonder handicap? M.a.w. welke deelnemers zijn 
er op dit moment? Zijn er reeds deelnemers met een handicap en zo ja, hoe functioneren 
zij in groep? Is er al contact geweest met potentiële deelnemers met een handicap? Wie 
zijn de begeleiders of animatoren? Zijn er ook jeugdwerkers met ervaring in het werken 
met jongeren met een handicap? Is de locatie toegankelijk en welk speelmateriaal is er 
voorhanden? Wat zijn de gebruikelijke inspraak- en communicatiesystemen en structuren 
op dit moment? Wat is het activiteitenaanbod? 

Inclusie op wieltjes • Speelpleinbegeleiding • Vorming
Animatoren/begeleiders competent maken in het organiseren en begeleiden van jonge-
ren met en zonder handicap. Bewustmaken dat ‘samen spelen’ met jongeren een meer-
waarde inhoudt. Basispakket of vorming à la carte.

Inclusie op wieltjes • Speelpleinbegeleiding • Ondersteuning
Voorbereidende vergaderingen met betrekking tot de concrete uitvoering van de activi-
teiten en vergaderingen met ouders en deelnemers of andere betrokkenen.

Inclusie op wieltjes • Auditieve handicap 
Hoe zorg je ervoor als begeleiding dat een doof kind of jongere er bij hoort? Ervaar zelf 
de kansen en drempels. Wat kan je doen om je spel en omgeving op een eenvoudige 
manier aan te passen? Hoe gaan de andere leden ermee om?

Inclusie op Wieltjes • Op maat
Van fysieke en psychische drempels ontdekken, tot toegankelijke hudo’s bouwen, van 
benji-jumpen zonder benen, tot visie ontwikkelen.
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oranje vzw

De vrijetijdsdienst van Oranje vzw wil een antwoord bieden op de vrijetijdsvragen van 
personen met een handicap, zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Door begelei-
ding op maat willen ze organisaties stimuleren om zich open te stellen voor kinderen en 
jongeren met een handicap.

contact
Oranje vzw
Kartuizerstraat 51 - 8310 St-Kruis (Brugge)
T 050 341 341
vrijetijd@oranje.be 
www.vrijetijd-oranje.be 

Algemene voorwaarden
Doelgroep : animatoren, hoofdanimatoren, organisatoren, kortom iedereen die in aanra-
king komt met het inclusief jeugdwerk
Tijdsduur : 1.30 à 2 uur
Prijs (+ kilometervergoeding) : 100 EUR
Vereisten qua materiaal en locatie : binnenruimte waar iedereen rustig kan zitten
Mogelijk aantal deelnemers : minimum 6 – maximum 25 deelnemers

Sessies

Er zijn er van soorten, omgaan met verschillende handicaps
Bij het woord ‘handicap’, denkt men vaak aan een persoon in een rolwagen. Er bestaan 
echter veel verschillende soorten handicaps. In deze sessie wordt meer informatie ge-
geven over de verschillende handicaps en worden praktische tips aangereikt voor het 
omgaan met deze kinderen. Deze sessie kan aan jouw doelgroep aangepast worden.

Ik ben geen kind meer, omgaan met tieners met een handicap
Tieners vragen een specifieke aanpak. Dikwijls ‘te groot’ om nog bij de kinderen te horen, 
maar eigenlijk ‘te jong’ om als volwassenen benaderd te worden. Voor tieners met een 
handicap is er nog een extra moeilijkheid. Hoe we hierop kunnen inspelen, bekijken we in 
deze sessie.

Het topje van de ijsberg, omgaan met moeilijk gedrag
’Moeilijke’ kinderen zijn vaak kinderen met moeilijkheden. Het moeilijk gedrag dat ze 
stellen wijzen vaak op een onderliggende problematiek. In deze sessie zoeken we samen 
naar mogelijke redenen van moeilijk gedrag en proberen we onze begeleidingsstijl aan te 
passen aan dit moeilijk gedrag.

OEPS, hij wil ook een lief. 
Omgaan met intimiteit en seksualiteit bij personen met een handicap
In deze sessie maken we jullie wegwijs in de intieme en seksuele leefwereld van men-
sen met een handicap. Daarnaast bekijken we een aantal concrete situaties en leren we 
elkaars mening kennen zodat we samen aan een visie kunnen bouwen.

Speelkriebels, spelen aanpassen voor kinderen met een handicap
Door zelf te spelen, gaan we op zoek naar eventuele problemen of struikelblokken die 
zich in een spel kunnen voordoen voor kinderen met een handicap. We bekijken het spel 
in zijn geheel: voorbereiding, aanbreng, activiteit en evaluatie.
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Koken met Jan Zonder Vrees
Door het gebruik van fantasie kan het spel uitdagender en eenvoudiger worden.
Spelenderwijs gaan we na hoe we verschillende soorten spelen kunnen inkleden. 
Ook voor kinderen met een handicap kan dit een extra stimulans zijn om aan het spel 
deel te nemen. 

L(arge)
Je krijgt een vraag van een kind met een handicap om bij jou in de jeugdbeweging te 
komen, of er is reeds een kind met een handicap op je speelplein. In deze sessie bekijken 
we de situatie van jouw werking en gaan we samen na waar eventueel drempels kunnen 
liggen voor kinderen met een handicap.

X(tra) L(arge)
Je hebt een vormingsvraag, maar je vindt in het bovenstaande aanbod niet het ant-
woord? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bekijken samen de vraag en maken 
daar waar mogelijk een sessie op uw maat

Horen, zien en voelen, leren snoezelen
Snoezelen is een manier om de zintuigen van personen met en zonder handicap te
prikkelen. Gedurende deze sessie komen zowel het wat en het hoe aan bod. We ontdek-
ken samen via zelfgemaakt snoezelmateriaal wat het is om te snoezelen.

Anders spelen heel gewoon, beleven van verschillende handicaps
We proberen je mee te nemen in de belevingswereld van kinderen en jongeren met een 
handicap. We ontdekken spelenderwijs de mogelijkheden en beperkingen van verschil-
lende handicaps. In de loop van de sessie zal het duidelijk worden dat kinderen met of 
zonder handicap samen kunnen spelen.

1 voor mij alleen, individuele begeleiding van kinderen met een handicap
Sommige kinderen hebben nood aan extra ondersteuning. Deze sessie zal het begeleiden 
en spelen met deze kinderen in de verf. Hoe betrekken we deze kinderen in de groep? 
Wat is de functie van de begeleider? Op deze vragen en andere zoeken we een antwoord.

vlaamse dienst speelpleinwerk vzw

Wil je een vorming op speelpleinmaat, dan kan je terecht bij VDS voor een BreedBeeld-
sessie.

Contact
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)
Nieuwelaan 63 in 1860 Meise
T 02 269 71 80
vds@staf.speelplein.net
www.speelplein.net

Algemene voorwaarden
Tijdsduur : basissessie – 1 DD
Doelgroep : animatoren en hoofdanimatoren
Prijs ( + kilometervergoeding) : 95 EUR per dagdeel en 0,25 EUR/km
Vereisten qua materiaal en locatie : basismateriaal: flappen en stiften, ruim lokaal met 
tafels en stoelen
Mogelijk aantal deelnemers: min 8 max 24
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Sessie

Buitengewoon gewoon: kinderen met een handicap op het speelplein
Basisintroductie in het spelen met kinderen met een handicap gericht op animatoren. 
Speelse en interactieve sessie, op maat van het speelplein.  
Je speelplein inclusiever maken: met je ploeg gaan we stap voor stap na hoe je een speel-
plein inclusiever kan maken.

vfg jong ... kids

Contact
VFG Jong… Kids
Tramstraat 69 - 9054 Gent
T09 333 57 50
o-vl@vfg-jong.be
www.vfg.be

Algemene voorwaarden
Doelgroep : animatoren, vrijwilligers, …
Tijdsduur : ongeveer 2uur
Prijs (+kil.vergoeding) : 50 EUR + 0.25 EUR/km
Vereisten qua materiaal en locatie : zaaltje
Aantal deelnemers : min.10-max25

Sessies

Omgaan met kinderen met ‘moeilijk’ gedrag
Kinderen met moeilijk gedrag worden vaak bestempeld als de ‘lastposten’ binnen de 
werking. Als animator kan je echter al heel wat doen om moeilijk gedrag te voorkomen. 
Aan de hand van een aantal spelen ontdekken we belangrijke aandachtspunten bij het 
omgaan met kinderen met ‘moeilijk’ gedrag. Extra tips bij het geven van een spel passe-
ren de revue.
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Anders is niet gek • aangepast spelen met kinderen met een handicap

 > Sessie 1: de andere wereld
In deze sessie staan we stil bij kinderen en spelen. Spelenderwijs beseffen we dat een 
groep kinderen steeds heterogeen is dat vaak gespeelde spelen harde stekels kunnen 
hebben. Een introductie in inclusief werken.

 > Sessie 2: variaties op bestaande spelen, hoe begin je eraan?
In deze speel-sessie ondervind je hoe je van één spel veel nieuwe spelen kan maken. Hoe 
kan je een spel makkelijker of moeilijker of beiden tegelijk of … maken, aangepast aan de 
noden van elke groep kinderen waarmee je speelt.

 > Sessie 3: niet competitieve spelen zijn leuk!
Voel het zelf! Animatoren grijpen vaak terug naar gekende competitieve spelen. 
Daardoor vallen een deel kinderen gemakkellijk uit de boot. In deze sessie gaan we op 
zoek hoe het anders kan.

 > Sessie 4 : “anders is niet gek” in de praktijk
We gaan zelf aan de slag. In kleine groepjes bedenken we zelf een spel vanuit een concre-
te beginsituatie met makkelijke en minder gemakkelijke, rustige en superactieve kinde-
ren. We kruipen in hun huid om elk “anders” te gaan spelen. Daarna analyseren we samen 
het spel.

 > Sessie 5: het toverwoord structuur…
Structuur biedt kinderen rust en veiligheid. Kinderen met speciale noden hebben hier 
zeer vaak baat bij. We gaan spelenderwijs op zoek naar manieren om overzicht te bren-
gen in een spel, zodat het voor iedereen ‘speelbaar’ wordt. De verschillende sessies bou-
wen verder op elkaar, maar kunnen ook afzonderlijk gegeven worden, aangepast aan de 
noden van de groep.

Autisme? Hoe begin je eraan!
Autisme heeft vele gezichten, maar wat moet je zeker weten? Aan de hand van
videofragmenten, proefjes, anekdotes, … wordt de leefwereld van een kind met autisme 
voor jou geopend. Een basispakket dat niet te missen is! Heeft jouw groep als ervaring 
met kinderen met autisme of concrete vragen, dan kan het pakket aangepast worden aan 
specifieke verwachtingen.

Hu ? Handicap ?
Op een speelse manier krijgen we een inzicht in het fenomeen ‘handicap’. Deze vorming 
wordt aangepast aan de noden van de groep.

ADHD, wat doe je ermee?
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Waarom zijn kinderen met ADHD 
toch zo’n ‘lastposten’? Duik mee in 
het hoofd van deze kinderen en laat 
je verleiden om voor deze “moeilijke 
opdracht” te gaan! 
ADHD!, wij doen mee! ADHD, wij vin-
den het OK!



vormingsdienst appelsien

Contact
Apostelstraat 13b - 9100 St-Niklaas
T 0495 28 84 98
E-mail : info@appelsien.be
www.vormingsdienst.appelsien.be 

Algemene voorwaarden
Doelgroep : begeleidend personeel, monitoren, vrijwilligers en bij uitbreiding aan geïnte-
resseerde organisaties, verenigingen, scholen, professionelen die meer willen weten over 
het werken met personen met een verstandelijke handicap
Tijdsduur : ongeveer 2 uur
Prijs (+ kilometervergoeding) : 150 EUR + 0,25 euro/km
Materiaal en locatie : een zaaltje voorzien van tafels en stoelen voor 20 personen
Mogelijk aantal deelnemers : maximaal 20 personen

Sessies

Een verstandelijke handicap
Wie zijn personen met een verstandelijke handicap, wat zijn hun beperkingen en
mogelijkheden in functie van hun omgeving ? Hoe worden deze mensen bekeken,
behandeld en hoe kunnen we respectvol met hen omgaan ?

Succesvol communiceren
 ‘Praten’ lijkt de normaalste zaak van de wereld. Toch kent iedereen wel iemand die het 
niet kan. Een gesprek wordt dan heel moeilijk. Zelf proberen deze jongeren zich vaak 
op allerlei manieren duidelijk te maken. Dan verliezen wij/zij de motivatie om verder te 
proberen en belanden in een communicatief isolement. We gaan op zoek naar mogelijk-
heden om succesvol deze jongeren te “praten”.

Omgaan met agressie
De problematiek van moeilijk gedrag bij jongeren met een verstandelijke handicap is 
actueel. Vaak worden jongeren met een verstandelijke handicap en gedragsproblemen 
thuis opgevangen en betekent een verblijf in een instelling een ontlasting voor het gezin. 
Hoe kan met moeilijk gedrag worden omgegaan en hoe blijft het voor iedereen leefbaar. 
Er worden een aantal verdedigings- en holdingstechnieken aangeleerd.

Autisme doorgelicht
Omgaan met personen met autisme is niet eenvoudig. Het vraagt een groot empathisch 
vermogen om je te kunnen inleven. Begrijpen is een eerste voorwaarde tot handelen. 
Deze vorming besteedt dan ook ruim aandacht aan het verduidelijken van de verschillen-
de stoornissen binnen het autistisch spectrum. Er worden praktische handvaten aange-
reikt adhv cassussen, filmfragmenten en literatuur over dit onderwerp.

Contextuele therapie
In het omgaan met mensen met een handicap vormt de context (familie, thuissituatie, 
verleden, enz) een belangrijke factor in contact en begeleiding. In deze vorming wordt de 
jongere met een handicap gesitueerd binnen zijn context en niet als geïsoleerd wezen in 
de organisatie of groep. De principes van het systeemdenken en de contextuele theorie 
worden aan de hand van duidelijke voorbeelden toegepast. 
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Liefde, relatie en seksualiteit
Hoe omgaan met seksualiteit en relaties bij jongeren met een handicap? Hoe wordt er 
omgegaan met misbruik? Hoe ga je om met masturbatie? Welk antwoord formuleer je op 
een vraag naar seksualiteitsbeleving? ... Deze vorming biedt enkele handvaten om een vi-
sie te formuleren. Aan de hand van de casus wordt de ethische discussie aangegaan over 
het al dan niet krijgen van kinderen als je een handicap hebt.

Inclusie versus integratie
Twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar niet hetzelfde betekenen. 
Wat is het verschil tussen deze twee begrippen, wat zijn de overeenkomsten? En hoe kan 
je de visie omzetten in praktijk? In deze vorming wordt het ontstaan en de betekenis van 
deze twee begrippen belicht. Daarnaast wordt bekeken aan de hand van duidelijke voor-
beelden hoe in de praktijk vanuit inclusie/integratie kan worden gewerkt.

Ticstoornissen
Deze vorming geeft inzicht in het syndroom van Gilles de la Tourette en andere
ticstoornissen en probeert praktische tips te geven om als begeleider of vrijwilliger om 
te gaan met jongeren met ticstoornissen. Er worden manieren bekeken hoe deze men-
sen het best kunnen omgaan met hun eigen vreemde uitingsvormen om zodoende een 
gemakkelijker en eenvoudiger leven te kunnen leiden waar hun stoornis een plaats krijgt. 

Snoezelen
Wat is snoezelen? Van waar komt het snuffelen en doezelen? Voor wie is het bedoeld? 
Moet je leren snoezelen? Wat kan je allemaal doen in een snoezelkamer? Op deze en veel 
meer vragen proberen we antwoorden te formuleren. We geven de basistechnieken weer 
en bekijken de mogelijkheden en beperkingen van een snoezelkamer voor kinderen en 
jongeren met een verstandelijke handicap.

Medicatie versus therapie
Voor heel wat kwalen lijkt het juiste pilletje te bestaan. Is dat zo voor handicaps en 
gedragsmoeilijkheden? Is medicatie altijd de beste keuze? Kan medicatie een uitkomst 
bieden als therapie niet (meer) helpt? Hoe kunnen we middelenmisbruik uitsluiten? We 
geven een overzicht van de meest besproken medicamenteuze behandelingen voor 
ADHD, gedragsproblemen, agressie, ticstoornissen, … en we bespreken de mogelijkhe-
den en beperkingen van medicamenteuse behandeling, al dan niet in combinatie met 
therapie.

Erfelijkheidsaandoeningen
Deze vorming heeft inzicht in het ontstaan en de kenmerken van verschillende veel
voorkomende en zeldzame erfelijke aandoeningen. Zo worden onder meer het syndroom 
van Down, het Angelman-syndroom, het sydroom van Präder-Willi en Fragiel X-syndroom 
onder de loep genomen. Telkens wordt een overzicht gegeven van de genetische pro-
blematiek, de uiterlijke en gedragskenmerken en de benadering van personen met een 
erfelijke stoornis. Daarnaast wordt ook ingegaan op de erfelijkheidsvraag van autisme, 
ADHD, en andere ontwikkelingsstoornissen.

ADHD: alle dagen heel druk?
Iedereen lijkt wel een kind of jongere met ADHD te kennen. Komt het inderdaad echt 
wel zoveel voor of is er meer aan de hand? In deze kadervorming wordt dieper ingegaan 
op deze problematiek van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hoe men er mee kan 
omgaan, maar er worden ook een aantal praktische handvaten aangereikt om het werken 
met ADHD gemakkelijker te laten verlopen.
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Rouwverwerking en verlies
Omgaan met verlies en rouw bij jongeren met een verstandelijke handicap: tweeledige 
vorming waarbij pedagogische handvaten worden aangereikt om enerzijds jongeren met 
een handicap te ondersteunen in rouw-en verlieservaring van een familielid, een vriend, 
een medebewoner, … en anderzijds om als een team (van begeleiders, vrijwilligers) om 
te gaan met het vertrek of overlijden van een bewoner.

Psychische stoornissen
Maar al te vaak gaan verstandelijke handicap en een psychische aandoening hand in 
hand. Het is niet altijd duidelijk welke problematiek het zwaarst doorweegt en welke 
aanpak het meest is aangewezen. Bovendien is een diagnose niet eenvoudig te stellen. 
In deze vorming wordt ingegaan op verschillende psychiatrische aandoeningen. Ook 
worden een aantal praktische handvaten aangereikt om te kunnen inspelen op een ver-
anderende doelgroep: mensen met een verstandelijke handicap en (rand) psychiatrische 
problemen.

Fobieën
Iedereen is wel eens bang, maar wat als je hele leven door angst wordt beheerst? Wat als 
je bang bent voor iets waar anderen geen angst voor lijken te hebben? Wanneer wordt 
angst een fobie? Fobieën, angst en paniek komen veel meer voor bij mensen met een 
verstandelijke handicap. Kunnen we deze angsten bestrijden of op zijn minst kanaliseren 
zodat het leefbaar wordt voor zowel de persoon zelf als zijn omgeving? Dit is mogelijk 
mits de juiste aanpak en technieken. In deze vorming geven we een overzicht van het 
ontstaan en de behandeling van verschillende fobieën.

Hechtingsstoornissen
Deze vorming verkent hechtingsstoornissen of “bodemloosheid”. We bekijken hoe een 
gezonde hechting verloopt en gaan van daaruit op zoek naar hoe hechtingsproblemen 
kunnen ontstaan. We onderzoeken mogelijke behandelingen en benaderingen en geven 
praktische richtlijnen en mogelijkheden om met dit gedrag op een respectvolle en zin-
volle manier om te gaan met mensen met hechtingsproblematiek.

Op maat gesneden
Deze kadervorming is er één op maat. Op vraag van uw organisatie geven wij onder-
steuning bij bepaalde problematieken of steeds terugkerende moeilijkheden. Op basis 
van uw specifieke vraag, werkt jeugddienst Appelsien een aangepaste vorming uit aan 
dezelfde prijs  als de andere kadervormingen. Heeft u dus een specifieke vraag of case, 
neem dus gerust contact op.

Verwenning en verwaarlozing
Verwenning en verwaarlozing: het lijken twee tegengestelde begrippen, maar uit deze 
vorming zal blijken dat dit lang niet altijd klopt. Krijgen mensen met een (verstandelijke) 
handicap altijd hun zin? Zijn ouders en begeleiders te strikt of zijn ze alleen maar conse-
quent? In deze vorming wordt het thema verwennig/verwaarlozing vanuit verschillende 
invalshoeken belicht. Daarnaast worden ook een aantal tips aangereikt om zinvol om te 
gaan met ‘veeleisend’ gedrag.
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jom vzw

Contact
Brugsesteenweg 97a - 9000 Gent
T 09 216 25 65

Algemene voorwaarden
Tijdsduur : ongeveer 2u30
Prijs (+ kilometervergoeding) : 80 euro (+ km vergoeding indien verplaatsing)
Vereisten materiaal en locatie : kan zowel in eigen huis als op verplaatsing
Mogelijk aantal deelnemers : wordt per vormingspakket aangepast. Wij trachten onze 
pakketten zoveel mogelijk op maat te maken van de doelgroep die de vorming vraagt.

Sessies

Personen met een handicap: “Wie zijn ze, waar wonen ze, wat doen ze,…”
 •  beeldvorming
 •  visie vanuit de organisatie
 •  actuele ontwikkeling
 •  praktische inlevingsactiviteiten
Dit pakket bevat o.a. denkoefeningen, praktische doe-opdrachtjes, stellingenspel, …

Vrijetijdsinvulling voor kinderen en jongeren met een handicap
Een zo volledig beeld schetsen van de verschillende mogelijkheden op gebied van vrije 
tijd. Zowel inclusief als exclusief. Zowel rond groepsaanbod als individuele trajectbegelei-
ding. Hier wordt ook uitgegaan van de specifieke vragen van de vormingsdeelnemers. 
Er wordt dus ook vorming op maat aangeboden.

Begeleiding van inclusieve weekends en reizen met adolescenten
Verschillende workshops o.a. rond de visie ‘inclusie en volwaardig burgerschap’, EHBO, 
verschillende ‘ziektebeelden’/ handicaps, stellingen rond bepaalde situaties.
 •  toelichtingen van ervaringsdeskundigen
 •  casus besprekingen
 •  zowel denkoefeningen als praktische inlevingsactiviteiten

troeffel vzw

Contact
De Mortel 39b - 2930 Brasschaat 
T 03 653 59 97 
informatie@inclusiefjeugdwerk.be

Sessies

Wat betekent het om een handicap te hebben?
Simulatiespel waarbij de deelnemers kunnen ervaren wat het betekent om slechtziend of
blind te zijn, slecht te horen of bepaalde lichaamsdelen niet te kunnen gebruiken.
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Een jongere met een handicap opnemen in onze werking,  
is dit verstandig en wenselijk?
Rollenspel waarbij een leidingsvergadering wordt nagespeeld waarin voor- en nadelen
van inclusief jeugdwerk aan bod komen.

ADHD, autisme en mentale handicap
Het eerste deel is een theoretische uitleg over de drie handicaps en de deelnemers
kunnen ervaren hoe het is deze handicap te hebben. In het tweede deel worden tips ge-
geven over hoe om te gaan met jongeren met deze soorten handicaps door middel van 
een rollenspel/inlevingsspel.

de regenboog

Weg naar As 60a
3600 Genk
T & F 089 35 85 65
vrijetijd@deregenboog.be

de kreek vzw

Drie Eikenstraat 151  
2650 Edegem
T 0486 70 83 37
E-mail: info@dekreekvzw.be
www.dekreekvzw.be

voluntas vzw

Terlindenhofstraat 150 
2170 Merksem
T 03 647 02 88
E-mail: info@voluntas.be
www.voluntas.be

de kraanvogel

Noorderlaan 4 
1731 Zellik
T 02 463 12 41
E-mail: dekraanvogel@kvg.be
www.kvg-dekraanvogel.be

jkvg
Van Vaerenbergstraat 6
2600 Antwerpen
T 03 609 54 40
www.hannibalvakanties.be 

vfg
Sint-Jansstraat 32 -38  - 1000 Brussel
T 02/5150262 - F 02/5115076
E-mail: info@vfg.be
www.vfg.be 
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ANIMATOREN MET EEN HANDICAP

INTRO

Wanneer je de inclusieve gedachte helemaal omarmt, dan kan je niet voorbij aan het 
werken rond diversiteit binnen de animatorenploeg. Dat kan zowel door het werven 
van jongeren met een handicap als tieners die doorgroeien en logischerwijze met de 
vraag komen of ze een engagement mogen opnemen. 

In dit hoofdstuk willen we de meeste vragen oplossen rond animatoren met een han-
dicap.
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IS  ER PLAATS OP HET SPEELPLEIN VOOR ANIMATOREN MET EEN HANDICAP? [1]

In zekere zin heeft iedere animator zijn beperkingen. De ene heeft het moeilijk met 
gezag, de andere is niet creatief genoeg, en ga zo maar door. Personen met een 
beperking zijn in de eerste plaats gewone mensen zoals jij en ik met dezelfde noden 
en verlangens.  Maar door hun verstandelijke of lichamelijke beperking ondervinden 
ze sociale hinder. (Ze kunnen niet zo goed mee op school, vinden moeilijker werk, …) 
Deze sociale hinder wordt aangevoeld als een handicap. 

Het ervaren van een handicap betekent dus eigenlijk dat je op bepaalde terreinen 
minder goed kan functioneren dan de ‘gemiddelde’ mens. Hoe mensen functioneren is 
in feite afhankelijk van drie factoren: hun capaciteiten, de verwachtingen/eisen vanuit 
de omgeving en de geboden ondersteuning.”

De functioneringsdriehoek:

De handicap van een persoon hangt dus niet enkel af van z’n capaciteiten maar ook 
van de eisen en ondersteuning van de omgeving.

Denk in termen van kansen en bekijk persoonlijk met de animator welke rol en welke 
taken hij of zij kan opnemen. Wanneer je iemand niet de volledige verantwoordelijk-
heid kan toevertrouwen, communiceer dit dan ook eerlijk. Zoek samen met de per-
soon naar andere mogelijkheden, een andere functie of taak waar hij of zij in uitblinkt. 
Zo zijn mee-speelanimatoren overal een welkome aanvulling.

praktIjkvoorbeeld

Het speelplein van Herent heeft twee keukenanimatoren die een tandje bijsteken in de 
kookploeg. Het speelplein gaat tewerk met hun kwaliteiten en interesses. Door informatie 
in te winnen via een gesprek of huisbezoek krijgen deze animatoren een functie op het 
speelplein waar ze zich goed bij voelen.
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MOET U NOG OVERTUIGD WORDEN? [2]

Een animator met een handicap op het speelplein biedt ook een meerwaarde. 
Net als elke andere animator zet hij of zij zich in om er samen een geweldige speel-
pleinvakantie van te maken. Elke animator benut daarin zijn eigen capaciteiten. Een 
animatorenploeg bestaat namelijk uit een mix van mensen met allemaal verschil-
lende kwaliteiten. Ze vullen elkaar aan. Ook een animator met een handicap beschikt 
over kwaliteiten die de animatorenploeg kunnen versterken. 

Animatoren met een handicap kunnen een sterke verrijking voor je speelplein bete-
kenen. Ze  stimuleren je om je gewoontes in vraag te stellen, om creatief te denken en 
aanpassingen te doen. De aanwezigheid van een animator met een beperking kan de 
kwaliteit van je werking echt doen toenemen. 

Daarnaast kan er een veilige sfeer en zorgcultuur ontstaan. Speelpleinwerk vereist 
dag in dag uit een intense samenwerking binnen je animatorenploeg. Je bent voort-
durend op elkaar aangewezen. Je komt in contact met het anders zijn van de ander en 
leert elkaars eigenheid respecteren. Het is niet enkel de persoon met een beperking 
zelf maar ook de anderen die moeten (leren) omgaan met de beperking. Zo kunnen 
jongeren  en kinderen zonder beperking een sterke waardering ontwikkelen voor 
degenen met een beperking.

Soms is het helemaal geen keuze of de jongere die zich aandient een plaatsje verdient 
op het speelplein. Soms kent iedereen de jongere of helpt ie al een aantal jaren ‘achter 
de schermen’. Het is een belangrijk signaal naar die jongere toe om hem als animator in 
te schakelen en dus belangrijke voor zijn of haar waardegevoel. Het is ook een belang-
rijk signaal naar de buitenwereld: iedereen past op ons speelplein. 

HOE PAK JE HET AAN? [3]

Op een dag meldt zich een jongere met een beperking aan die dolgraag animator wil 
worden op het speelplein. Je ziet de mogelijkheden, maar hoe ga je concreet aan de 
slag? Wij stellen volgende stappen voor:

1.  Voer een gesprek met de jongere
het klinkt erg logisch en inderdaad, zoals bij veel dingen speelt communicatie een 
belangrijke rol. Ga in dialoog en leer de jongere beter kennen. Peil naar verwachtingen 
en motivatie. Je krijgt ook zicht op zijn/haar capaciteiten, welke ondersteuning nodig 
is en welke eisen eventueel moeten aangepast worden. Dit gesprek moet duidelijk 
maken of er mogelijkheden zijn voor deze jongere op het speelplein. Als het om een 
dusdanig ernstige beperking gaat en er onvoldoende ondersteuning kan worden 
geboden, moet je hier ook duidelijk en eerlijk over communiceren.

2.  Overleg met de animatorenploeg
De animatoren zijn de draaischijf van het speelplein, het is dus essentieel dat het een 
duidelijke en bewuste keuze is van de speelpleinploeg. Het zijn tenslotte zij die de 
nieuwe animator zullen opnemen in hun  animatorenploeg. Daarom is het van belang 
dat de ploeg achter deze beslissing staat zodat er een stevig draagvlak aanwezig is. 
Niet enkel een stevig draagvlak maar ook de nodige draagkracht is onmisbaar . Het 
vermogen om de animator een goed traject aan te bieden moet er zijn. Heeft de jon-
gere extra begeleiding nodig maar kan deze niet geboden worden, dan zal de draag-
kracht al gauw omslaan in een draaglast. Dit kan een struikelblok betekenen voor de 
persoonlijke groei van elke betrokken animator.
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3.  Aan de slag op het speelplein
Voorzie als speelplein voldoende ondersteuning. Zo kan je ervoor zorgen dat de 
persoon kan groeien als speelpleinbegeleider. De kunst is hier de animator niet te 
onderschatten noch te overschatten. Let er ook op dat je ondersteuning geen ‘special 
treatment’ wordt, maak de jongere niet nog meer bijzonder dan hij of zij al is. Het voor-
naamste is dat de persoon zich ondersteund en gedragen voelt. Dat is een taak van de 
ondersteuner EN de animatorenploeg. 

4.  Omgaan met reacties van kinderen
Een animator met een beperking is in de eerste plaats een animator, een speelmakker, 
een voorbeeldfiguur voor de kinderen. Wanneer de andere animatoren hem of haar 
ook zo behandelen zullen de kinderen de jongere ook als een begeleider zien. Kinde-
ren kijken meestal op naar hun begeleider. Ze willen met hem of haar spelen en vragen 
om aandacht. Al spelend leren ze omgaan met ‘het anders zijn’ van de animator. 
Wanneer de beperking uiterlijk zichtbaar is kunnen kinderen soms raar kijken of kwet-
sende dingen zeggen. Het is iets vreemds, iets onbekends en dat moeten ze ook uiten. 
Ga dit vooral niet uit de weg maar speel hier op in. Beantwoord hun vragen, creëer 
geen taboesfeer. De animator heeft leren leven met de beperking, hij of zij is hier de 
ervaringsdeskundige. Laat hem of haar dan ook de vragen zelf beantwoorden

5.  Omgaan met reacties van ouders
Ouders kunnen zich gaan afvragen of deze jongere wel bekwaam is als animator. Laat 
deze vragen zeker niet onbeantwoord. Vertel hen dat deze animator niet zomaar een 
plaats heeft gekregen binnen de animatorenploeg. Laat duidelijk merken dat je als 
verantwoordelijke weet welk vlees je in de kuip hebt. Wees eerlijk en draag steeds 
een positieve boodschap uit. 

WAT MET HET ATTEST? [4]

Elke jongere heeft de kans om deel te nemen aan een animatorcursus. Na het volgen 
van de cursus en het volbrengen van een stage kunnen ze in aanmerking komen voor 
het attest ‘Animator in het jeugdwerk’.

Wij gaan er van uit dat jongeren erkenning moeten krijgen voor wat ze kunnen. 
Daarnaast mag er wel niet te licht worden omgesprongen met de normen van dit at-
test. Dit attest is en blijft een bewijs van een aantal verworven vaardigheden. Voor vele 
personen met een beperking is dit attest haalbaar, voor anderen echter niet. Wanneer 
je beseft dat het attest niet binnen de mogelijkheid ligt van de jongere kan je als speel-
plein nog altijd erkenning geven voor wat ze kunnen.

Het zou fantastisch zijn moest iedere jongere met een beperking een erkend attest 
kunnen behalen. Maar in feite is dit attest niet het belangrijkste. Het voornaamste is 
dat deze jongeren een plaats als begeleider kunnen krijgen op het speelplein en hun 
eigen bijdrage kunnen leveren. Ze moeten gewaardeerd worden voor wat ze  kunnen 
en wie ze zijn. 

MEER LEZEN? [5]

•   DE VISSCHER, K. (2003), Kinderen met een handicap op het inclusieve gemeentelijke  
    speelplein. Wilrijk: VVJ vzw
•  BROOS, F. (2009), Anders en beter. Naar een aangepaste vorming enbegeleiding voor  
    speelpleinanimatoren met een beperking,  KHLeuven: ongepubliceerd eindwerk.
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HET THEMA INTRODUCEREN

INTRO

In dit hoofdstuk van de map hebben we het over een belangrijk stuk van jullie  
proces, namelijk ‘hoe krijg je het proces aan de gang?’ 

Het is belangrijk dat er op een speelplein gedragenheid komt voor een belangrijk 
thema als inclusie. Daarvoor heb je initiatiefnemers nodig die het thema op de agenda 
zetten. Daarna is het tijd om je eigen werking en de buurt onder de loep te nemen. 
Op die manier weet je wat er moet gebeuren. We leggen stap voor stap uit…
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INITIATIEF NEMEN

Iedereen kan initiatiefnemer zijn. 
Een schepen, een lid van de stuurgroep, een ervaren animator, de speelpleinverantwoor-
delijke, de jeugddienst, … Deze laatste is in veel gevallen het best geplaatst om initiatief-
nemer te zijn. Al hangt natuurlijk veel af van de draagkracht van de jeugddienst zelf. 
In deze tekst vind je een aantal aandachtspunten om die draagkracht te bepalen en in-
dien nodig te versterken. 

Alleen is maar alleen, natuurlijk. Wie kan er nog (mede)initiatiefnemer zijn? Hoe vind je 
deze witte raven? Hoe trigger je hen om (mee) initiatief te nemen? Wie kan er ondersteu-
ning of begeleiding bieden?

In dit eerste deel behandelen we ook de meest fundamentele vraag: waarom al die 
moeite?  In onze visietekst vind je een aantal stevige argumenten om ook je deuren open 
te zetten voor kinderen met een handicap.

DE JEUGDDIENST ALS GANGMAKER

De jeugddienst wordt doorgaans beschouwd als de best geplaatste initiatiefnemer. 
Speciaal op maat van de lokale jeugddienst bestaat er de publicatie:  
Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid. 
Je vindt er zeer veel info en tips. Onder andere vonden we er ook enkele aandachtspun-
ten om de draagkracht van de jeugddienst te bepalen. Draagkracht blijft niet eeuwig en 
altijd hetzelfde. We geven telkens een aantal suggesties om je draagkracht te verhogen.

“Hoe ziet de jeugddienst er uit? Hoe divers zijn de medewerkers zelf? Wie heeft er ervaring 
of interesse om hiermee aan de slag te gaan? Is de jeugddienst gelegen in een buurt met een 
divers publiek of een goed omlijnde doelgroep?”

Pols binnen je team of er mensen zijn die affiniteit hebben met het thema, via hun studies, hob-
by’s, vroegere job, … Eventueel kan je hier extra aandacht aan besteden bij nieuwe vacatures 

op de jeugddienst?

“Welke opdrachten heeft de jeugddienst? Is diversiteit een uitdrukkelijke opdracht op 
vraag van gemeentebestuur of particulier jeugdwerk of is het een thema dat je zelf wil aan-
brengen? Is er tijd om aan iets nieuws te beginnen of heb je de handen al vol met de be-
staande taken? Ben je vooral met ondersteuning van particulier jeugdwerk bezig en zie je daar 
mogelijkheden? Gaat er veel tijd naar het organiseren en begeleiden van de eigen gemeente-
lijke jeugdwerkinitiatieven en kan je daar extra inspanningen rond diversiteit waarmaken? Of 
gaat er veel tijd naar beleidsvoorbereidend werk en inhoudelijk overleg binnen de gemeente 
en probeer je het thema aan te kaarten via deze weg?”

Gemeentelijk jeugdwerk heeft een zekere voorbeeldfunctie. Je kan moeilijk iets verwachten van 
anderen wat je zelf niet doet. Zo kan je ook een sneeuwbaleffect teweeg brengen. Vergeet zeker 

bij de opmaak van het JBP niet te denken aan de toegankelijkheid van je eigen initiatieven.

 

Caluwaerts, L.; Van Cutsem, L.; Vermeiren, S. (2006). Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid. BXL: Afdeling Jeugd.
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“Wat is de plaats van de jeugddienst binnen het gemeentelijke organogram? Is de 
jeugddienst ondergebracht in een cluster ‘vrije tijd en cultuur’ bijvoorbeeld, dan zal dat een 
andere manier van netwerken vergen dan een jeugddienst die deel uitmaakt van een cluster 
‘sociale zaken en welzijn’. Een nauw contact en afstemming met het afdelingshoofd wordt 
dan ook heel belangrijk. Biedt het huidige organogram mogelijkheden om iets te doen rond 
diversiteit of moet je voor samenwerking terecht bij een heel andere dienst?”

Gebruik je sterke kanten. Maar blijf ook niet bij pakken zitten. Laat je niet teveel in een hoekje 
drummen. Natuurlijk lopen sommige contacten beter als ze in dezelfde ‘cluster’ zitten. Maar er 
zijn zoveel factoren die een rol spelen. Het loont de moeite om te werken aan een stevig net-

werk. Ook over de ‘muurtjes’ van het organogram.

“Hoe wordt er binnen de gemeente naar de jeugddienst gekeken? Staat de jeugd-
dienst gekend als sterk pleitbezorger en belangenverdediger van kinderen en jongeren? 
Herkent iedereen jou als een beleidsvoorbereider wanneer het gaat om jeugdbeleid? Is de 
jeugdconsulent een trekker in een aantal ruimere dossiers of heeft men eerder het beeld van 
die ‘overenthousiaste’ animator op het speelplein? Hoe kijken diensthoofden, schepenen en 
secretaris naar de jeugddienst? Wat is hun beeld over jouw opdracht?”

Ook hier kan je je sterktes benutten. Maak eerst gebruik van de ingangen die je hebt.  Je kan 
zowel praktisch beginnen werken als beleidsmatig. Werk ondertussen wel aan je minder sterke 

kanten. Of zoek collega’s of vrijwilligers die de lacunes kunnen aanvullen.

“Wat is het beeld van de jeugddienst bij het lokale jeugdwerk en bij kinderen en 
jongeren? Hoe kijkt het jeugdwerk naar de jeugddienst? Ben je de ‘papieren tijger’ of eerder 
de geitenwollen sokken ondersteuner? Kijkt men naar de jeugddienst als de inhoudelijke 
trekker van het jeugdbeleid, of eerder als een bescheiden ondersteuner van de jeugdraad? (H)
erkennen jongeren in de jeugddienst een vertrouwde plek waar ze kunnen binnenvallen of 
zegt de jeugddienst hen niet veel? Is de jeugddienst voor jongeren een aanbieder van leuke ac-
tiviteiten of meer een luisterend oor? Misschien is de jeugddienst wel zo goed als onzichtbaar 
voor kinderen en jongeren en heeft het bestaan ervan in hun ogen geen enkele impact? Bereik 
je zelf al kinderen en jongeren met verschillende achtergrond? “

Je kan heel lang aan een bepaald imago blijven vast zitten. Toch loont het ook hier de moeite 
om met de jeugddienst zelf actie te ondernemen. Je leert er zelf veel van en je bouwt geloof-

waardigheid op. Ook je betrokkenheid op het thema verhoogt. 

“Wat zit er in jouw persoonlijke rugzak aan bagage, kennis en vaardigheden rond  
diversiteit? Ben je een geboren begeleider van gasten? Kan je vrijwilligers coachen en moti-
veren? Ben je empathisch ingesteld wanneer het gaat om maatschappelijke kwetsbaarheid? 
Ben je een gestructureerd iemand die zijn zaakjes nauwkeurig voorbereidt of ben je eerder 
impulsief en vlieg je er zonder dralen in? Ben je al vaak geconfronteerd met mensen die andere 
waarden en normen hanteren dan jij en hoe ging je daar mee om? De antwoorden die je for-
muleert op deze vragen, zullen in belangrijke mate bepalen welke doelstellingen de gemeente 
(en jij) zich stelt aangaande een divers en toegankelijk jeugd(werk)beleid.”

Misschien zitten hier een aantal kansen voor je eigen ontwikkeling. Je kan gericht bijscholing 
volgen. Of het gewoon proberen. Natuurlijk wordt het moeilijker en spannender om, naarmate 
je ergens langer werkt, nieuwe dingen uit te proberen. Maar ook hier is het belangrijk dat je als 

jeugddienst het voortouw kan nemen. Of anderen hierin steunt, achter de schermen.
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ALLEEN IS MAAR ALLEEN

Als je een (werk)groepje rond het thema kan verzamelen, sta je natuurlijk sterker. Het is 
ook straffer als één of meerdere vrijwilligers de stuwende kracht vormen achter inclu-
sie. Het wordt dan meer van de jongeren zelf. Bijna in elke ploeg vind je animatoren die 
gevoelig zijn voor dit thema. Ze hebben een persoon met een handicap in hun familie, ze 
studeren iets in deze richting of ze hebben de smaak te pakken gekregen als vrijwilliger 
van een andere organisatie. Laat hier en daar een ballonnetje op of lanceer een oproep. 
Je zal soms aangenaam verrast staan van de reacties.

Andere mogelijk triggers?

•  breng het thema naar boven tijdens de evaluatie of de planning
•  laat eens een externe vorming komen en vraag achteraf wie er geïnteresseerd is om met  
   jou verder te denken of te werken rond dit thema
•  breng samen met je stuurgroep een bezoekje aan een goed voorbeeld in je buurt
•  neem een aantal mensen gericht mee naar een (regionaal) overleg of een uitwisseling
•  leg je werking de mogelijkheid voor om deel te nemen aan een project

Je kan ook contact zoeken met de omliggende gemeentes.

praktIjkvoorbeeld

Een jeugdconsulente wilde graag met inclusie beginnen. In haar eigen gemeente stond ze he-
lemaal alleen. Ze heeft toen contact gezocht met haar collega’s uit de buurgemeenten. Samen 
hebben ze een voorstel ingediend voor een intergemeentelijke samenwerking.

Je kan jezelf ook laten ondersteunen en of begeleiden door één van de partners in het 
expertisecentrum. Zo’n begeleiding vergroot de kans op succes en helpt je om er echt 
werk van te maken. 
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Het klinkt misschien wat ‘gratuit’, maar werken aan diversiteit is soms een kwestie 
van er gewoon aan te beginnen. Maak gebruik van de kansen die nu al hebt:  
je eigen initiatieven, je eigen netwerk, je eigen beleidsruimte, …   
Gooi overal ‘visjes’ uit. Je zal soms aangenaam verrast zijn wie er toehapt.

het theMa Introduceren



DRAAGKRACHT VERGROTEN

Hoe zet je het thema op de agenda en betrek je iedereen bij wat je plannen zijn? 
Een sterke groep initiatiefnemers kan al veel realiseren. Maar om echt een duurzaam  
resultaat te behalen, heb je een breder draagvlak nodig. Je animatorenploeg en je be-
stuur moeten ook mee achter inclusie staan. Ze hoeven geen die-hard fan te worden. 
Maar je hebt wel een basis aan betrokkenheid nodig.

-> In de eerste tekst analyseren we hoe je rond dit thema betrokkenheid kan creëren. 
We geven je ook 10 concrete acties mee. 

-> In een tweede tekst zetten we de meest voorkomende vragen voor je op een rij. 
We geven natuurlijk ook een antwoord. 

HOE KAN JE BETROKKENHEID CREËEREN?

Volgens de theorie van de ‘Flow’ (Csiksentmihalyi, 1990) zijn er drie factoren die een rol 
spelen bij betrokkenheid. Je hebt ze alle drie nodig in een zeker evenwicht. 
We kunnen ze toepassen op onze focus: 

Uitdaging

Als de uitdaging te groot of te klein is, krijg je moeilijk betrokkenheid. Bij inclusie van 
kinderen met een handicap is de uitdaging in het begin vaak te groot. Mensen hebben 
schrik dat ze het niet zullen aankunnen, dat het te moeilijk wordt, dat ze een toestroom 
van bijzondere kinderen zullen krijgen, dat de ‘gewone’ werking er onder zal leiden, …

Je kan dan ook betrokkenheid creëren door de uitdaging in het begin bewust laag te 
houden: een beperkt aantal kinderen, een beperkte periode, extra animatoren, extra 
aandacht aan de kinderen die al komen, een tijdelijk project (dat nadien geëvalueerd 
wordt), … Als je ploeg wat ervaring heeft en het loopt vlot, dan kan je de uitdaging  gro-
ter maken om de betrokkenheid te behouden. 

Capaciteit

Als de capaciteiten te laag zijn of te hoog in verhouding tot de uitdaging dan krijg je ook 
geen betrokkenheid. Zowel je animatoren als je bestuur hebben vaak geen of weinig 
ervaring met kinderen met een handicap. Om de betrokkenheid te verhogen moet je dan 
de competenties verhogen. Zo stijgt hun zelfvertrouwen om kinderen met een handi-
cap op te nemen. Je kan dit doen door vorming en informatie te geven. Door bezoek te 
brengen aan andere werkingen, door uitwisseling, … Verderop en in deel vijf [je werking 
voorbereiden] vind je hiervoor een heleboel mogelijkheden. 

Als de competenties te hoog zijn, tegenover de gestelde uitdaging, dan ga je je vervelen. 
Ook hier moet je dan de uitdagingen groter maken om de betrokkenheid te behouden. 

Verbondenheid

De laatste is de moeilijkste. 
Hoe creëer je verbondenheid met kinderen met een handicap? 
Drie factoren bemoeilijken de verbondenheid.
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Ten eerste leven mensen met een handicap bijna in een parallelle wereld. In het straat-
beeld, op school, op het werk, … Je loopt er weinig mensen met een handicap tegen het 
lijf. Het lijkt bijna alsof ze niet bestaan. Onbekend maakt onbemind. Probeer inclusie dan 
ook persoonlijk te maken. Leer animatoren concrete kinderen met een handicap kennen 
door een ‘gemengde’ activiteit, door foto’s en ander beeldmateriaal, door getuigenissen. 
Je kan animatoren ook even aan den lijve laten ondervinden wat het betekent om een 
handicap te hebben. Inclusie wordt dan minder abstract en principieel. Het wordt con-
creet tastbaar.

Ten tweede rust er een groot taboe op handicap. Het is not done om eerlijk te zeggen dat 
je een kind met een handicap vies vindt of dat je er schrik voor hebt. Uit medelijden met 
deze ‘sukkelaars’ censureer je je negatieve gedachten en gevoelens. Maar omdat we men-
sen met een handicap steeds zo omzichtig benaderen, creëert dit ook een grote afstand. 

praktIjkvoorbeeld

Meike is een meisje met een mentale handicap van 14 jaar. Ze is een echt knuffelbeest. Lies, 
animator op het speelplein, heeft er een hekel aan als mensen ‘aan haar lijf zitten’. Ook vrien-
den en vriendinnen. Ze mijdt Meike dan ook als de pest om maar niet geknuffeld te worden. 
Maar ze durft dit tegen niemand te zeggen. Je moet toch alles van deze mensen kunnen ver-
dragen. Lies vindt zich een slechte animator omdat ze niet tegen knuffelen kan.

Om echte verbondenheid te creëren moet je handicap uit de taboesfeer halen. Bijvoor-
beeld door hierin zelf het voortouw te nemen. Je kan het ook inbouwen wanneer je kin-
deren bespreekt. Naast de sterke kanten komen ook de moeilijke kanten aan bod. Door er 
expliciet naar te vragen, geef je aan dat er voor alle aspecten ruimte is. 

Ten derde is werken met kinderen met een handicap voor velen een vorm van liefdadig-
heid. Er is een geen gelijkwaardige relatie. Wij moeten extra moeite doen, de kinderen 
worden er beter van. Ook dit staat verbondenheid in de weg. Om verbondenheid te creë-
ren, moet je mensen laten inzien dat het om een win-win situatie gaat. Iedereen wordt er 
beter van. Mensen met een handicap leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit 
van je werking. 

Verbondenheid groeit in een open, gelijkwaardige en persoonlijke relatie tussen mensen. 
Het heeft dus geen zin om te wachten ‘tot de tijd rijp is’. Je kan maar de mentaliteit veran-
deren door het concreet te doen. 
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TIEN CONCRETE ACTIES
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HANDICAP AAN DE BEURT

Het Centrum Informatieve Spelen ontwikkelde een spel om jongeren, 
jongvolwassenen en volwassenen te laten stilstaan bij de leefwereld 
van personen met een handicap. Er wordt gepeild naar de meningen 
van de spelers over personen met een handicap. ‘Hoe sta jij tegen-
over personen met een handicap?’ ‘Zijn personen met een handicap 
anders?’ ‘Is er een verschil tussen de wereld van personen met een 
handicap en personen zonder een handicap?’

Het spel kan enkel gespeeld worden onder begeleiding van het Centrum 
Informatieve Spelen, Naamsesteenweg 130, 3000 Leuven, T 016 22 25 17.  
www.spelinfo.be. Kostprijs voor het jeugdwerk: 75 euro.

 

STELLINGENSPEL

Een andere manier om de ‘meningen’ naar boven te krijgen is een 
stellingenspel. Je kan stellingen over ‘inclusie’ opnemen in een groter 
geheel of je kan er een aparte discussie aan wijden. Een paar moge-
lijke stellingen: 

•  Kinderen met een handicap komen beter tot hun recht in een aparte groep.
•  Als we zeggen dat we inclusief worden, stromen de kinderen met een  
   handicap massaal toe en daar hebben we geen animatoren voor.
•  Er wordt teveel kak aan inclusie gehangen. We staan toch open voor iedereen?
•  Kinderen zonder handicap worden benadeeld als we teveel aandacht aan  
   speciale kinderen besteden.
•  Iedereen moet achter inclusie staan voor we er als speelplein mee kunnen  
   beginnen. 
•  Kinderen met een handicap zullen bij ons gepest en uitgesloten worden. 
•  Kinderen met een handicap zullen helemaal verloren lopen op onze werking.
•  We missen de nodige kennis van zaken. Dit is echt werk voor specialisten.
•  Ons speelplein is te avontuurlijk voor kinderen met een handicap. Inclusief  
   werken zorgt teveel voor een seuten-sfeer.
•  Er is geen behoefte aan. We gaan er veel energie in steken en er komt  
   misschien niemand op af.

Een manier om de stellingen te bespreken? Iedereen gaat in een 
kring zitten. Twee stoelen blijven vrij. Eén stoel is de ‘pro’stoel, de an-
dere de ‘contra’stoel. Op beide stoelen moet iemand gaan zitten.  
Je vertolkt de mening die past bij de stoel. Je kan iemand aflossen 
door achter één van beide stoelen te gaan staan. 
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ZIEN EN DAN GELOVEN? SPREKENDE BEELDEN

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) ontwikkelde een filmpje en een 
fototentoonstelling over kinderen met een handicap op het speelplein. 
Het filmpje en de foto’s maken inclusie concreet. 
Bij de foto’s ontwikkelde VDS ook methodieken om de foto’s te integreren 
in je vorming. 

Het filmpje is te koop op DVD via het MateriaalMagazijn.  
www.materiaalmagazijn.be 
Meer info over de fototentoonstelling en de bijhorende methodieken? 
vds.vlaamsbrabant@staf.speelplein.net 

 

OP BEZOEK

Je kan ook een kijkje gaan nemen op een aantal speelpleinen die reeds 
werken aan inclusie. Neem gerust contact op met je steunpunt van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Samen kan je een toer samen stellen op 
maat van je werking. Natuurlijk kan je dit ook op eigen houtje organise-
ren. Je vindt alle gegevens in de folder van de provincie over inclusieve 
speelpleinwerking. 

 
UITWISSELING

Af en toe wordt er uitwisseling georganiseerd rond dit thema, in een 
regionaal overleg, met een praatcafé, … Je kan met een delegatie van je 
speelplein deelnemen aan een dergelijke uitwisseling. Je kan ook voor-
stellen om het thema aan bod te laten komen op vaste uitwisselingsmo-
menten waar je aan deelneemt.

 

PRAKTIJKERVARING OPDOEN

Animatoren die willen, kunnen eerst ook ‘ns een paar dagen meedraaien 
op een speelplein dat reeds ervaring heeft met inclusie. Neem vooraf 
contact op met de werking. Je vindt alle gegevens in de folder van de 
provincie over inclusieve speelpleinwerking. 
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EEN GETUIGENIS

Je kan ook een persoon met een handicap uitnodigen om te komen ver-
tellen wat het betekent om een handicap te hebben, wat zij verwachten 
van mensen zonder handicap, … Onder andere via Jeugddienst Sjalom 
en vzw Oranje kan je in contact komen met personen met een handicap. 

 

BLIND DATE

Je kan ook een gezamenlijke activiteit opzetten met een doelgroep-
specieke werking. De provincie Antwerpen heeft een brochure en 
cd-rom uitgegeven die je stap-voor-stap helpt om zo’n gezamenlijke 
activiteit te organiseren. Je vindt er een aantal  uitgewerkte activiteiten, 
methodieken om je ploeg voor te bereiden, … Je kan de brochure
 gratis bestellen. Surf naar www.provant.be. Klik in de bovenste  
balk op ‘publicaties’. Klik daarna op ‘Blind Date’.  
 

 
AAN DEN LIJVE

Er bestaan een heleboel spelletjes en activiteiten om ‘handicap’ aan den 
lijve te ondervinden. Je kan ook zelf ondervinden hoe spelletjes en acti-
viteiten aangepast kunnen worden. In deel 5 [je werking voorbereiden] 
vind je een overzicht van alle vormingspakketten over dit thema. 
Je vindt er ook een 5-tal spelletjes. 

 

 

VORMING TER PLAATSE

Ten slotte kan je ook een vorming ter plaatse over dit thema aanvragen. 
Er bestaat heel wat laagdrempelige en speelse vormingssessies die een 
eerste introductie geven. Belangrijk is wel dat je het hier niet bij laat. De 
vorming kan een opstapje zijn om het thema op de agenda te zetten. In 
deel 5 [je werking voorbereiden] vind je een overzicht van alle vormings-
pakketten over dit thema. 
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INCLUSIEBOX

De inclusiebox is een koffer die ontwikkeld werd op initiatief van 
Yieha!vzw, in samenwerking met de provincie Antwerpen. De inclusiebox 
zit boordevol spel- en simulatiemateriaal waarmee je kan ervaren dat 
mensen met een beperking in de eerste plaats mensen met mogelijkhe-
den zijn. De koffer bevat een handleiding die je naadloos alle kneepjes 
van aangepaste spelen, knutselactiviteiten ... toont. Op een ervarings-
gerichte manier tover je een klassiek kringspel of gewone activiteit om 
tot een spel met een hoek af, waarbij deelnemers voelen dat je met een 
beperking nog steeds heel wat (spel)mogelijkheden hebt. 

De inclusiebox bevat o.a.:

• Een torbal (rinkelbal)
• Oorbeschermers
• Krukken
• Sjaaltjes met en zonder belletjes
• Geblindeerde duikbrillen
• …

De inclusiebox is het ideale middel om het inclusiethema te introduceren 
in de ploeg.  Je mogelijkheden en beperkingen ervaren via simulatiebril-
len, oorbeschermers en aangepast spelmateriaal.... is 1000 maal krach-
tiger dan 7uur inclusietheorie. Duik eens in je materiaallokaal en maak 
hier een daar een paar aanpassingen en voor je het weet heb je je eigen 
inclusiekoffer. Toch eerst eens kijken hoe de inclusiebox er uit ziet? Voor 
een prikje kan je vorming aanvragen of de box huren. 

De prijzen om uit te lenen hangen af van de periode waarin je de koffer 
wil gebruiken, gaande van 4 dagen (15 euro), over 15 dagen (45 euro) tot 
zes maanden (120 euro). 

Er is een uitleenpunt in Gent en een in Antwerpen. 
Informeer je bij yieha! vzw 09/228 92 09
inclusiebox@yiehavzw.be
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EEN ANALYSE MAKEN VAN JE EIGEN WERKING

Je wil samen met een groep werken aan inclusie? Hoe pak je dat nu concreet aan? Je start 
best met een analyse van je werking en van je omgeving. In deze tekst zetten we je op 
weg om zo’n analyse te maken. Zo weet je welke verdere stappen je kan zetten. 

Naast onze informatie kan je je natuurlijk verder verdiepen in het onderwerp. 
We bieden je een overzicht van allerlei boeiende literatuur over dit onderwerp. 

A]  NEEM JE WERKING ONDER DE LOEP

Verderop vind je een instrument om je werking te analyseren. 
Hoe ga je te werk?

Kopieer het instrument op A3 formaat en geef een exemplaar aan alle leden van je werk-
groep of je bestuur. Vraag hen om het instrument individueel in te vullen. Bespreek de 
resultaten daarna in groep. Hoe vul je het instrument in?

Eerst je startpositie vastleggen

Geen enkel speelplein heeft hetzelfde vertrekpunt. Je startpositie bepaalt nochtans wel of 
en hoe je met inclusie kan beginnen. In het instrument stellen we hierover een aantal vra-
gen. Je moet antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Natuurlijk wil je nuanceren. Maar we vinden het 
belangrijker dat je echt kiest en voor jezelf duidelijk verwoordt waarom je ‘ja’ of ‘nee’ zegt. 

Leg de verschillende antwoorden samen en probeer tot een consensus te komen. Daarbij 
is het belangrijk dat iedereen zijn/haar antwoord kan verklaren. Tel daarna de definitieve 
antwoorden op. Scoor je meer ‘nee’ dan ‘ja’, dan heb je een minder sterke startpositie. Hier 
kan je mee rekening houden als je jezelf doelen stelt. Ofwel probeer je eerst je startpositie 
te versterken, ofwel neem je de startpositie mee op in je doelstellingen. 

praktIjkvoorbeeld

De verantwoordelijke wil animatoren wel laten meedenken over inclusie, maar dat is hele-
maal niet de gewoonte. De animatoren zijn tijdens de wintermaanden niet bezig met het 
speelplein. Ze besluit het er toch op te wagen en  ze lanceert het voorstel om een werkgroepje 
op te starten. Twee animatoren reageren op de oproep. Tijdens de afsluitende barbecue vraagt 
ze wel aan de hele ploeg wat ze ervan vinden. Wat mag de werkgroep beslissen? Moet de 
werkgroep verslag uit brengen? Dit lokt heel wat vragen en reacties uit die uiteindelijk leiden 
tot de oprichting van een stuurgroep voor het speelplein en meerdere werkgroepen!

Heb je meer ‘ja’ dan ‘nee’ dan heb je een beter vertrekpunt. Dat neemt niet weg dat er mis-
schien ook hier een aantal interessante werkpunten zijn voor je werking. 
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Dan doelen stellen, prioriteiten bepalen en acties kiezen

In het tweede vakje vind je een aantal mogelijke doelen die je kan aanvinken. Doe dit ook 
elk apart. Gooi daarna de doelen bijeen en bepaal samen de prioriteiten. Hou rekening 
met wat jullie haalbaar vinden en wat jullie kan motiveren. In het instrument vind je ook 
een aantal suggesties voor mogelijke acties. Ook hier kan je acties aanvinken. In deze in-
fomap vind je in de volgende delen ook een aantal concrete voorbeelden. Zet de verschil-
lende acties op een tijdslijn. Zo kom je  tot een stappenplan voor je werking. 

In het volgende deel [keuzes en plannen maken] kan je een aantal concrete plannen en 
teksten van andere werkingen doorlezen. Je vindt er ook een handige fiche om je doelen 
te vertalen naar concrete en bruikbare acties.
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TIP

Chirojeugd Vlaanderen ontwikkelde een spel over diversiteit voor hun 
leidingsploegen. Het spel gaat ruimer dan enkel voor kinderen met een 
handicap. Chirogroepen kunnen er bepalen hoe ze staan tegenover 
diversiteit en hoever ze daarin willen gaan. Ook hier vind je tips voor 
concrete acties. 

Je kan het draaikrachtspel bestellen. Surf naar www.chiro.be. 
Ga naar ‘Contact’ > ‘Wie spreek ik aan?’
Klik bij ‘inhoudelijke vragen’ op het thema ‘diversiteit en toegankelijkheid’. 
Vraag daar het spel aan.
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B]  NEEM JE OMGEVING ONDER DE LOEP

Cijfertjes

Waarom zou je cijfers verzamelen? Het zijn toch maar cijfertjes? Toch kunnen ze belangrijk 
zijn. Je kan ze gebruiken om een dossier mee te staven. En soms kunnen concrete cijfers 
ook een duidelijk beeld schetsen van hoe de situatie echt is.
Waar kan je cijfers opvragen?

De sociale kaart

In de omgeving van je werking zijn er ongetwijfeld nog organisaties die werken of spelen 
met kinderen met een handicap. Sommige ken je misschien: een Akabe-groep in de 
buurt, een school voor Buitengewoon Onderwijs, een MPI (medisch-pedagogisch insti-
tuut). Maar misschien zijn er ook organisaties die je helemaal niet kent: een oudervereni-
ging, een dienst voor thuisbegeleiding, de welzijnsraad, het CLB, …

Je kan deze ontdekken via de sociale kaart. Op de sociale kaart vind je ook alle contactge-
gevens die je nodig hebt. 

Hoe ga je te werk? 

1.  Surf naar www.desocialekaart.be 
2.  Klik op het logo van jouw provincie. Je krijgt volgend scherm te zien. 
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Op www.lokalestatistieken.be
Bij de eigen bevolkingsdienst.
Bij de verschillende onderwijsinstellingen
Bij het OCMW
Bij het NIS, het Nationaal Instituut voor de Statistiek
Bij het rijksregister
Bij Kind en Gezin 
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3.  Vul je gemeente in bij ‘eenvoudig zoeken’ en je krijgt de volledige sociale kaart  
      van je gemeente te zien.

4.  Bij die organisaties waar je meer over wil weten kan je doorklikken op de fiche. 

Sommige organisaties zijn niet gelegen in je gemeente maar bereiken wel kinderen uit je 
gemeente. Die kan je vinden door te klikken op ‘gestructureerd zoeken per werkingsge-
bied’. 

Tik opnieuw je gemeente in en je krijgt alle welzijnsorganisaties die mensen bereiken uit 
jouw gemeente.
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Luchtfoto

Deze laatste oefening is ook bijzonder nuttig voor je werking. Kopieer een plan van je 
gemeente. Geef de verschillende wijken een andere kleur. Elke gemeente heeft zo z’n 
deelgemeenten, afgebakende buurten, villawijken, sociale woonwijken, … 

Neem er daarna je deelnemerslijst bij, liefst gesorteerd per adres. Zet een kruisje of prik 
een kopspeldje per gezin in de straat waar ze wonen. Zo zie je meteen uit welke buurten 
of straten je meer of minder kinderen bereikt. 

Zet ook die organisaties op de kaart waar je misschien eens contact mee kan opnemen of 
waarmee je kan samenwerken. Geef ze een huisje. Je kan met een lego-blokjes mogelijke 
barrières of bruggen weergeven. 

Bekijk nu even de kaart.

•  Wat valt er op?
•  Zie je bepaalde patronen? Zijn het kinderen uit de dichte omgeving, kinderen uit  
   dezelfde school, … Is het afhankelijk van een brugfiguur, busvervoer, …
•  Welke kinderen bereik je nu? Welke contacten lopen goed?
•  Welke barrières moet je eventueel doorbreken?
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De analyse van je werking en van je omgeving zorgen hopelijk voor een heleboel inspiratie om te 
sleutelen aan je diversiteit. In deze map ligt de focus op kinderen met een handicap. Maar via de 
analyse kan je ook op andere doelstellingen stuiten. Giet alles in een concreet actieplan. 
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SLEUTELEN AAN JE ORGANISATIE

INTRO

Vergt het een andere organisatie, als je kinderen met een handicap op je speelplein wil 
verwelkomen? Het verschil zit ‘m in kleine dingen. 

Het leuke is dat alle kinderen kunnen meegenieten van de veranderingen die je door-
voert voor kinderen met een handicap.
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KLARE TAAL

Kinderen (met een handicap) hebben er deugd van als de werking een duidelijke struc-
tuur heeft. Wat kan je doen? Leg het dagverloop en de belangrijkste huisregels van je 
werking duidelijk vast. Schilder ze eventueel op grote borden, vergezeld van tekeningen 
of pictogrammen. Zo maak je je werking meer voorspelbaar. Dat geeft een zekere ‘rust’ en 
het creëert ruimte om zorgeloos te spelen.

(ONZICHTBARE) FLEXIBILITEIT

Soms verwarren mensen ‘structuur’ met streng optreden. Het is een delicaat evenwicht. 
Aan de ene kant moet je je structuur voldoende consequent volhouden om die niet te 
ondergraven. Aan de andere kant vragen kinderen (met een handicap) dat je ook vol-
doende flexibel omspringt met de structuur. Wat bedoelen we hiermee? 

praktIjkdvoorbeeld

De indeling in ‘vaste’ groepen is een klassiek voorbeeld. Als je met leeftijdsgroepen werkt, is het 
goed om duidelijk vast te leggen welke kinderen in welke groep moeten spelen. Maar betekent 
dit dan dat je hierop (tijdelijk) geen uitzondering kan maken? Voor een kind met een handicap 
bijvoorbeeld, dat nog een jaartje wacht om naar de tienergroep te gaan. Maar ook voor een 
jongen van zeven die de eerste dagen wat bij zijn zusje blijft in de kleutergroep – als die jongen 
dat zelf ook leuk vindt, natuurlijk!

Het klinkt misschien een beetje raar, maar je moet een goede en duidelijke structuur heb-
ben, om te weten waar en hoe je een uitzondering kan maken. 
Dikwijls blijven uitzonderingen ook subtiel, zelfs onzichtbaar. Niemand heeft echt graag 
dat er voor hem of haar duidelijk andere regels gelden. Iedereen wil ‘gewoon’ behandeld 
worden. 

Maar als je iedereen ‘gewoon’ gelijkwaardig wil behandelen, dan moet je sommige kinde-
ren nu eenmaal anders behandelen dan anderen. Als je bijvoorbeeld wil dat iedereen kan 
meedoen, moet je sommige kinderen meer ondersteunen dan andere. Al moet je hier-
voor soms bepaalde tradities in vraag stellen, …

Als organisator/verantwoordelijke is het belangrijk om dicht bij de kinderen te blijven 
staan. De kunst bestaat erin om creatief te denken binnen de bestaande structuur. We 
pleiten voor een warme, ‘menselijke’ omgeving. Als je de kinderen goed kent, kan je 
samen naar een oplossing zoeken. Binnen de lijntjes, of net erbuiten. Je kan bijvoorbeeld 
op zoek gaan naar een haalbaar alternatief of een goed compromis.
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EEN OPEN SPEELAANBOD

Een open speelaanbod is geen must om met inclusie te starten. Maar het loont zeker de 
moeite om te sleutelen aan je aanbod zodat er meer variatie en keuze mogelijk is. Voor 
de kinderen zonder handicap is het evengoed een meer relaxed aanbod dat bovendien 
meer speelkansen oplevert.

Een open speelaanbod leent zich zeer goed voor een inclusieve speelpleinwerking.  Beter 
zelfs dan een werking met vaste activiteiten voor een strikte groep. Kinderen met een 
handicap kunnen gewoon aansluiten bij die activiteit die het dichtst aanleunt bij hun 
interesses en capaciteiten. 

In een open speelaanbod is het wel een groter aandachtspunt om kinderen met een 
handicap contact te laten leggen met andere kinderen. Kinderen kunnen gemakkelijker  
naast elkaar spelen. Maar in een meer open aanbod heb je wel een grotere kans dat er 
meer spontane en oprechte relaties ontstaan rond een gezamenlijke interesse. Veel meer 
dan het ‘geforceerde’ contact van samen in een bepaalde groep te zitten. 

We geven je nog twee extra organisatorische hulpmiddelen mee:  

•  enkele vragen om op te nemen in je medische-/ inlichtingenfiche en 
•  een procedure om kinderen met een handicap in te schrijven
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MEDISCHE OF INLICHTINGENFICHE

Welke gegevens verzamel je best over kinderen met een handicap? 
We legden verschillende fiches  naast elkaar en kwamen tot deze opsomming.
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Persoonlijke gegevens

Contactpersonen

Vervoer naar  
het speelplein

Handicap

Medische gegevens

Medicatie

Verzorging/ 
Zelfstandigheid

Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, 
emailadres, school.

Namen en telefoonnummers (ook gsm-nummers en 
de nummer van het werk) van de ouders en eventuele 
contactpersonen in geval van nood (grootouders, 
buren, …).

Eigen vervoer / vervoer van het speelplein  
(opstapplaats, begeleiding gewenst, …)

Korte omschrijving van de handicap, eventueel naam 
van de handicap, schets van de persoonlijkheid van 
het kind.

•  Gegevens van de huisarts.
•  Bepaalde aandoeningen, (besmettelijke) ziektes, …
•  Epilepsie.
•  Allergieën (voedsel, zon , medicatie, dieren, …).
•  Inentingen tegen tetanos, hepatitisch, andere, …

Welke medicatie en hoeveel, hoe innemen, zelfstandig 
of niet, op welk moment, …? Maak best een duidelijk 
medicatieschema als het kind veel medicatie nodig 
heeft.

•  Medische verzorging (welke, door wie, …)
•  Mobiliteit (hoe ver stappen, hulpmiddelen, …)
•  Eten (zelfstandig?, hulp bij eten?, dieet?, verplichten  
   om het bord leeg te eten?, in groep eten?)
•  Hulp bij aan- en uitkleden?
•  Toiletbezoek (zelfstandig?, welke hulp nodig?,  
   zindelijk?)  
•  Middagdutje? Bepaalde slaaprituelen? 
•  Is het kind al eens op vakantie geweest zonder de 
   ouders?



Interesses en 
vaardigheden

Communicatie

Interactie, gedrag, 
persoonlijkheid

Extra animatoren?

•  Wat vindt het kind leuk en niet leuk om te spelen?
•  Waarin moeten we het kind stimuleren? 
•  Waarin afremmen?
•  Wat kan hij/zij goed en wat minder goed?
•  Met welk speelgoed/-materiaal speelt hij (niet)  
   graag?
•  Mag het kind deelnemen aan speciale activeiten  
   (zwemmen, uitstappen, op stap,…)
•  Oriëntatie? (afhankelijk, in een bekende/vreemde  
   omgeving)
•  Zelf omgaan met geld (tijdens een uitstap?)
•  Kan het kind lezen en schrijven?

•  Reageert het kind op zijn/haar naam?
•  Hoe maken de ouders iets duidelijk aan het kind  
   (woorden, tekeningen, pictorgrammen, …)
•  Wat kan het kind begrijpen?
•  Hoe maakt het kind iets duidelijk? (bepaalde  
   woorden, gebaren, wijzen, vast nemen, een bepaald 
   communicatie-middel, …)
•  Wat kan het kind duidelijk maken?
•  Signaleert het kind het als hij/zij last heeft van iets?
•  Hebben woorden een bepaalde betekenis?
•  Moeten we rekening houden met storende factoren  
   (omgevingslawaai, …)
•  Moeten we een duidelijk dagschema opstellen? 
•  Moeten we daarbij bepaalde hulpmiddelen  
   gebruiken? 

•  Heeft het kind bepaalde rituelen?
•  Is het kind angstig in bepaalde situaties?
•  Welke sitauties kunnen aanleiding geven tot  
   een moeilijk moment?
•  Speelt het kind graag in groep? 
•  Kan het kind tegen drukte en lawaai?
•  Legt het kind (vlot) contact met andere  
   kinderen, met de begeleiding?
•  Laat het kind zich troosten? 
•  Kan het kind rekening houden met anderen?
•  Kan het kind  zijn beurt afwachten?
•  Begrijpt het kind beloningen en straffen?
•  Kan het kind agressief worden, tov andere kin 
   deren of tov de begeleiding? Wat moeten we  
   dan doen?
•  Kan het kind gevaar inschatten (in het verkeer  
    bijvoorbeeld)?

Denkt u dat er extra begeleiding nodig is voor uw 
kind? Heeft uw kind nood aan 1op1 begeleiding?

Vermeld ook duidelijk op je formulier dat je vertrouwelijk met de gegevens zal omgaan 
en dat je de privacy zal respecteren. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, 
enkel aan wie rechtstreeks in contact komt met het kind. Vermeld ook waar de gegevens 
worden bijgehouden. Ouders kunnen op elk moment de gegevens inkijken en wijzigen.
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EEN PROCEDURE VOOR INCLUSIE

Een kind met een handicap en z’n ouders willen de stap zetten naar het speelplein. Zorg 
dan er een transparante procedure is en dat de verschillende spelers zicht hebben op het 
verloop van de procedure. Een mogelijke werkwijze:
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INFORMATIE INWINNEN

Probeer als je kan telefonisch al een goed beeld te krijgen op het kind. 
Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van het kind? Welke extra begelei-
ding of ondersteuning heeft het kind nodig? Overloop eventueel samen met de 
ouders een dag op het speelplein. Zo komen er meteen een aantal aandachtspunten 
boven drijven. 

Let er in je contacten met ouders op dat je niets belooft wat je niet kan realiseren. 
Werk goed door, zodat je ouders en kinderen niet te lang in het ongewisse laat.

Schat  praktisch en concreet in of je animatorenploeg de nodige begeleiding of on-
dersteuning kunnen bieden? Hebben ze reeds voldoende ervaring? Kan je eventueel 
een extra animator inzetten? 

DRAAGKRACHT     VRAAG VAN HET KIND 

In principe kan inclusie hier geen pro-
bleem meer zijn. Je hoeft zeker niet met 
de hele ploeg te beslissen. De speelplein-
verantwoordelijke kan dit doen, samen 
met de werkgroep inclusie of met de 
inclusieanimatoren.

>

JA, ZO LUKT HET TOCH NEE, HET GAAT ECHT NIET

Geef de ouders zo snel mogelijk 
duidelijkheid. Leg uit waarom het 
niet gaat. Ga samen op zoek naar 
een alternatief. Biedt eventueel 
perspectief voor volgend jaar en 
probeer ondertussen je draag-
kracht te verhogen.

Kijk of je je draagkracht kan verho-
gen. Een extra animator zoeken, 
een externe deskundige vragen 
om je te helpen, … Misschien kan 
je ook de vraag van het kind wat 
bijstellen. Kunnen de ouders niet 
zorgen voor de nodige medische 
verzorging, of misschien iemand 
van het wit-geel kruis? Kan het 
kind halve dagen komen?

DRAAGKRACHT < VRAAG VAN HET KIND

•  Win eventueel de nodige extra  
   informatie in (medische fiche, huis 
   bezoek, …). Doe dit als het kan sa 
   men met de individuele begeleider. 
•  Breng je animatorenploeg op de  
   hoogte en geef hen de nodige  
   informatie.
•  Voorzie eventueel extra vorming of  
   informatie op maat van de specifieke  
   handicap. 

JE WERKING VOORBEREIDEN 

  

 

 

  



EXTRA
SUBSIDIES

INTRO

Onze samenleving hecht veel belang aan toegankelijkheid. 

De overheid, banken, stichtingen, openbare instellingen en privé-organisaties, zoals 
serviceclubs, geven extra financiële ondersteuning. Dikwijls loopt deze ondersteuning 
in de vorm van projecten. 

In dit tekstje zetten we je op weg om zo’n project in te dienen. 
De meeste adressen en contactgegevens werden bij elkaar gepend door Uit De Marge. 
We mochten ze van hun site - www.uitdemarge.be - plukken, waarvoor hartelijk dank. 
Ook dank aan VVJ voor de aanvullingen.

extra subsIdIes InclusIef speelpleInwerk 147



KAN EEN GEMEENTELIJK SPEELPLEIN PROJECTEN INDIENEN?

In de meeste projectreglementen staat expliciet vermeld of een gemeentebestuur al 
dan niet in aanmerking komt voor een projectaanvraag. Staat het niet expliciet vermeld, 
dan mag je ervan uitgaan dat je in aanmerking komt. 

Enkel het gemeentebestuur (het College van Burgemeester en Schepenen) kan een pro-
ject indienen. De jeugddienst kan dit meestal niet op eigen houtje doen. Dat maakt het 
natuurlijk een stuk omslachtiger. Dat neemt niet weg dat een jeugddienst samen met een 
stuurgroep gerust voorstellen kan doen. 

Meestal moet je de verkregen middelen verantwoorden met een werkingsverslag en een 
financieel verslag. Ook een gemeentebestuur moet kunnen aantonen dat ze de verkre-
gen middelen aan het project heeft besteed. Als er niet echt een verantwoording moet 
gegeven worden, dan kan je ook voorstellen om materiële goederen te schenken aan de 
gemeente. Een service-club kan bijvoorbeeld speelmateriaal aankopen als ‘gift’. 

HOE SCHRIJF IK EEN GOED PROJECT?

We geven je hier een paar kleine tips om een goed project te pennen. 

Je vindt meer info in de brochure  ‘Een subsidiedossier opstellen? Een fluitje van/voor een 
cent.’ Je kan deze brochure gratis downloaden van dit adres: www.vrijwilligersweb.be/
downloads/fluitjevaneencent.pdf.

1] Lees het reglement
Het loont de moeite om het reglement een paar keer goed door te nemen. Je leert bij 
over de doelstellingen en de visie van de organisatie die het project uitschrijft. Lees zeker 
ook de kleine lettertjes een paar keer. Het is lullig als je project niet wordt goedgekeurd 
omdat het in de verkeerde periode valt, niet aan alle voorwaarden voldoet of omdat je 
dossier onvolledig is of te laat is ingediend. 

2] Leef je in, in de projectaanbieder
Wat wil de aanbieder bereiken met het project? Wat zijn de missie, visie en doelstellingen 
van de aanbieder? Is er een goede website of een achtergrondtekst? Probeer je project 
te schrijven vanuit het perspectief van de aanbieder. Natuurlijk hoef je niemand stroop 
op de mond te smeren. Je mag ook niet liegen. Je moet wel kunnen aangeven hoe jouw 
project past binnen het ‘kraam’ van de aanbieder.

3] Weet wat je wil en waarom
Hoe concreter je project, hoe beter. Je moet concreet kunnen zeggen wat je gaat doen, 
waar, wanneer, met wie, welke resultaten je wil bereiken, hoe je die resulaten kan vaststel-
len. Probeer ook een realistisch en duidelijk financieel plaatje te maken. 

Daarnaast moet je kunnen verantwoorden waarop je je baseert om die keuzes te maken. 
Je moet argumenten aandragen. Probeer ook je eigen ervaringen te overstijgen door te 
verwijzen naar teksten, onderzoek, enz
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Daarnaast moet je ook laten zien hoe het project past binnen de missie, visie en doel-
stellingen van jouw organisatie. Tenslotte moet je ook kunnen aantonen dat je nergens 
anders subsidies krijgt om hetzelfde te doen. Een project moet voldoende uitzonderlijk 
zijn en je gewone werking overstijgen. 

De boodschap van je projectaanvraag komt hier op neer: jullie (de aanbieder) en wij (de 
aanvrager) willen dezelfde doelstelling realiseren. Jullie hebben de middelen, wij hebben 
de mensen en de knowhow om de doelstelling te realiseren, alleen ontbreken ons de 
middelen. Probeer in je projectaanvraag deze perfecte ‘match’ te bereiken. 

We geven je nu een overzicht van alle subsidiekanalen over het thema ‘diversiteit’. 
Dit gaat dus breder dan enkel kinderen met een handicap.

SUBSIDIEKANALEN BIJ DE OVERHEID

 

VLAAMSE JEUGDREGLEMENTEN 

Naast de ‘reguliere’ subsidies heeft de Vlaamse Gemeenschap een aantal projectregle-
menten: experimentele projecten, projecten rond jeugdcultuur, projecten rond informa-
tie, communicatie en inspraak en internationale projecten. 

afdeling jeugd 
Arenberggebouw, Arenbergstraat 9 (4de verdieping) - 1000 Brussel  
T 02 553 41 30 - F 02 553 4117 
E-mail: jeugdensport@vlaanderen.be 
Webstek: www.sociaalcultureel.be 

PROVINCIALE JEUGDREGLEMENTEN 

Iedere provinciale overheid heeft zijn eigen reglementen rond projecten voor jeugd, cul-
tuur en welzijn. 

antwerpen 
Jeugddienst provincie Antwerpen 
Postadres : Konigin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen 
Vestigingsadres: Boomgaardstraat 22 - 2600 Berchem 
T 03 240 55 66  - F 03 240 55 79 
E-mail: jeugd@admin.provant.be 
Webstek : www.provant.be/jeugd/ 

InclusIef speelpleInwerk 149

TIP!

Abonneer je op de ‘Kreten’, de digitale nieuwsbrief van Steunpunt 
Jeugd. De meeste relevante projectoproepen worden daar vermeld. 
Om je te abonneren surf je naar www.steunpuntjeugd.be
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brussel 
Jeugddienst Brussel 
Leopold II laan 178  - St-Jans-Molenbeek 
Subsidiëring van de initiatieven met maatschappelijk kwetsbare jongeren 
T 02 413 04 50 
E-mail: jeugddienst@vgc.be 
Webstek : www.vgc.be 

limburg 
Provinciale Jeugddienst Limburg 
Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt 
T 011 23 72 70 - F 011 23 72 90 
E-mail: jeugd@limburg.be 
Webstek : www.limburg.be/jeugd/ 

oost-vlaanderen 
Jeugddienst Oost-vlaanderen 
Per post: Gouvernementstraat 1 
Bezoek: Woodrow Wilsonplein 1 (5de verdieping) 
9000 Gent   
T09 267 75 33  - F 09 267 75 99 
E-mail: jeugddienst@oost-vlaanderen.be 
Webstek : www.oost-vlaanderen.be 
 
vlaams-brabant 
Provinciale jeugddienst Vlaams-Brabant 
T 016 26 76 88  F 016 26 76 79 
E-mail : jeugddienst@vlaamsbrabant.be 
Webstek : www.vlaams-brabant.be 
 
west-vlaanderen

Dienst Welzijn – sectie jeugdwerk en – bijstand, arbeid en vorming 
T 050 40 32 95  - F 050 40 31 07 
E-mail: luc.termont@west-vlaanderen.be 
Webstek : www.west-vlaanderen.be 

GEMEENTELIJKE JEUGDREGLEMENTEN 

Iedere gemeentelijke overheid heeft zijn eigen reglementen rond PROJECTEN voor jeugd, 
cultuur en welzijn.  
De verschillende websites van de gemeenten vind je op: www.vlaanderen.be/gemeenten 

HET OCMW

Een Koninklijk Besluit uit 2004 regelt een extra financiering van OCMW’s die het moge-
lijk moet maken om actief te werken aan de maatschappelijke participatie en culturele 
en sportieve ontplooiing van hun cliënteel. Vanuit het gemeentelijk jeugdbeleid kan de 
jeugddienst vaak een sterke bijdrage leveren aan de besteding van die middelen. Voel 
je absoluut geroepen om je OCMW hierin te ondersteunen met ideeën en met concrete 
voorstellen.  
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In opdracht  van voormalig Minister Dupont van Maatschappelijke Integratie ontwikkelde 
Kunst en Democratie vzw een praktijkgids die de mogelijkheden van het KB uitvoerig 
overloopt en heel wat concrete praktijkvoorbeelden voorstelt. De voorbeelden uit de 
jeugdwerksector zijn schaars, maar wel aanwezig. Deze praktijkgids biedt een hele waaier 
aan ideeën, uitwisselingen en projectvoorbeelden.

Download de praktijkgids: Culturele, sportieve en sociale participatie. Het OCMW aan zet! 
(PDF-file) Ann Clé, Brussel, september 2005 op www.mi-is.be 

SUBSIDIEKANALEN BIJ BANKEN, STICHTINGEN EN  
OPENBARE INSTELLINGEN

CERA CVBA 
Fondsenwerving en projectsubsidies 

Philipsite 5 bus 10  - 3001 Leuven 
T 070 69 52 42 - F 070 69 52 41 
E-mail: info@cera.be 
Webstek : www.cera.be -> maatschappelijke projecten
 
KONING BOUDEWIJNSTICHTING 
Allerlei thematische projecten die ondersteuning verlenen 

Brederodestraat 21 - 1000 Brussel 
T 02 511 18 40 - F 02 511 52 21 
E-mail: info@kbs-frb.be 
Webstek: www.kbs-frb.be  

KONING BOUDEWIJNSTICHTING: OPROEP BUITEN CATEGORIE 
Naast de gerichte oproepen over specifieke thema’s bestaat ook de mogelijkheid een 
aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning voor goede ideeën, vernieuwende 
initiatieven die voor geen enkele projectoproep in aanmerking komen. De dossiers die de 
eindselectie halen, krijgen een beurs van 75.000 euro. 

Brederodestraat 21 - 1000 Brussel 
T 02 511 18 40 - F 02 511 52 21 
E-mail: info@kbs-frb.be 
Webstek: www.kbs-frb.be

KONING BOUDEWIJNSTICHTING: PROJECTREKENINGEN
Om giften te mogen aanvaarden die fiscaal aftrekbaar zijn moet je aan een aantal voor-
waarden voldoen (onder andere in meerdere provincies werkzaam zijn). Bij de Koning 
Boudewijnstichting kan je een aanvraag tot een ‘projectrekening’ indienen. Deze ‘pro-
jectrekening’ maakt het toch mogelijk dat je als lokale vereniging giften mag ontvangen 
die fiscaal aftrekbaar zijn. Meer info vind je op de site van de Koning Boudewijnstichting 
(zoek naar projectrekeningen). 
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NATIONALE LOTERIJ 

Eerst een dossiernummer aanvragen bij: 
Nationale Loterij 
Belliardstraat 25/33 - 1040 Brussel 
T 02 238 45 11 

Nadien dossier indienen bij: 
Ministerie Sociale Zaken 
Cel armoedebestrijding 
Anspachlaan 1 lokaal 14 - 1000 Brussel 
T 02 508 86 58 
 
STICHTING P&V
Werkt de komende jaren expliciet rond toegankelijkheid.

Koningstraat 151 - 1210 Brussel
T 02 250 91 24  - F 02 250 91 45
E-mail: stichting@pv.be
Webstek: www.stichtingpv.be 
 
UNITED FUND FOR BELGIUM 
Fondsenwerving en projectsubsidies 

Avenue Adèle 1 - 1310 La Hulpe 
T 02 655 49 33  - F 02 655 37 09 
E-mail : vcarbonelle@ufb.be 
Webstek : www.ufb.be/nl/ 
 
WELZIJNSZORG 
Projecten als voorvechters in armoedebestrijding. Keuze van projecten aan de hand van 
jaarthema. Jaarlijkse steun aan een aantal ‘pilootprojecten’. 

Welzijnszorg vzw
Projectencommissie 
Huidevetterstraat 165 - 1000 Brussel 
T 02 502 55 75 - F 02 502 58 09 
E-mail: info@welzijnszorg.be 
Webstek : www.welzijnszorg.be/projectenwerking/

SUBSIDIEKANALEN BIJ SERVICECLUBS

In je gemeente of in je buurt vind je lokale afdelingen van service-clubs. Een deel van de 
werking van zo’n serviceclub bestaat uit liefdadigheid. Je kan die lokale afdelingen op het 
spoor komen via de volgende sites. 

www.lions.be 
www.rotary.belux.org 
www.kiwanis.be 
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PROMOTIE VOEREN

INTRO

Welke informatie kan je verspreiden? Hoe pak je dit aan? 

Je kan een aparte folder maken over ‘inclusie’ en/of je kan er een onderdeel van je 
gewone folder aan wijden. 
Ook de website van je werking kan handig zijn om info te verspreiden. 

We geven een paar praktische voorbeelden van andere werkingen. 
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EEN TEKST OPNEMEN IN JE ALGEMENE FOLDER

In de folder van speelplein Bartje uit Beveren kan je lezen…

EEN PAGINA OP DE WEBSITE

Ook op je site kan je een pagina wijden aan inclusie. Twee voorbeelden:

Speelplein Bartje Beveren
> www.speelpleinbartje.net/bartje/inclusie  

Ben je ouder van een kind met een fysieke en/of mentale handicap en zou jouw kind graag 
eens komen spelen op Speelplein Bartje (Beveren)? Dan hebben we goed nieuws: na het succes 
van vorig jaar stellen wij voor de 2de maal onze deuren wagenwijd open, ook voor kinderen 
met een handicap.

Met de hulp van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, vzw Oranje en de vzw Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk, wordt persoonlijke begeleiding voor jouw kind mogelijk van 30 juli ’07 tot en 
met 10 augustus 2007. Je kan jouw kind aanmelden vóór 1 juli 2007 bij onze voorzitter Jo Van 
den Bossche (tel. 0476 20 17 31, info@speelpleinbartje.net) of bij onze inclusieverantwoor-
delijke Katia Van Raemdonck (tel. 0473 27 71 51, inclusie@speelpleinbartje.net). Je kan het 
aanmeldingsformulier ook downloaden via onze website www.speelpleinbartje.net. Na het 
aanmelden, bekijken we intern en samen met jou wat we aankunnen! Wat kunnen jij en je 
kind op ons speelplein verwachten:
 
•  Dynamische animatoren met een specifieke vorming 
•  Aangepast speelmateriaal 
•  Gebouw toegankelijk voor iedereen 
•  Alle spelen op maat van je kind 

Kortom, jouw kind participeert mee in de dagelijkse belevenissen op ons speelplein.
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Speelplein Joepla Lochristi
> www.speelpleinjoepla.be/ouders/inclusie

Speelplein Joepla ook voor kinderen met een handicap!

Voor speelplein Joepla staat het kind sowieso centraal, dus lijkt het ons ook evident zoveel 
mogelijk actie te ondernemen om elk kind zo goed mogelijk te benaderen. Sinds vorige zomer 
zijn we ons hierop nog meer gaan concentreren. We denken intensief na hoe we alle kinderen 
kunnen bereiken en hen naar hun wensen kunnen behandelen.

Voor kinderen met beperkingen, kinderen die extra zorgen/aandacht nodig hebben, wer-
ken we individueel de gepaste aanpak uit. Kinderen met beperkingen kunnen op voorhand 
inschrijven. Op die manier krijgen ouders en kind en ook de animatoren de kans het kind 
op voorhand al wat te leren kennen. Zo hebben wij de mogelijkheid een aanpak op maat te 
ontwikkelen. Ons doel is om op het speelplein de nodige aanpassingen te doen, zodat elk kind 
de kans krijgt om met andere kinderen die fantastische zomer op Speelplein Joepla te mogen 
meemaken. Zo kunnen wij extra animatoren inschakelen, spelen aanpassen, …

We zijn er nu reeds mee bezig voor de animatoren de gepaste vormingen te zoeken zodat zij 
ook steeds bedrevener zullen worden in het geven van extra aandacht aan sommige kinderen. 
Hun eerste vorming hebben zij reeds achter de rug.

Een goede communicatie tussen de ouders en de medewerkers van Joepla kan dit initiatief 
alleen maar ten goede komen. 

Wenst u hieromtrent meer inlichtingen, dan helpen wij u graag!

EEN APARTE FOLDER OVER INCLUSIE

Ten slotte kan je ook een aparte folder maken over inclusie. 

Je vindt hier een voorbeeld van Speelplein De Speelplaneet in Dendermonde. 
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WERKEN AANEEN NETWERK

INTRO

Misschien is dit wel het moeilijkste punt van het hele inclusieproject. Je hebt met je 
speelplein ernstig gewerkt aan de toegankelijkheid van je werking. Je bent klaar om 
kinderen met een handicap een fijne vakantie te bezorgen. Je hebt een folder en een 
link op de website. En nu moet je de buitenwereld nog eens overtuigen van je goede 
bedoelingen en van je capaciteiten … Zég! Waar zijn we dan mee bezig? Is er dan wel 
echt vraag naar inclusie? Het is toch niet aan ons om kinderen met een handicap en 
hun omgeving ook nog eens te overtuigen? Ze moeten toch zélf komen naar onze 
werking?

Zo eenvoudig ligt het jammer genoeg niet. Ouders ondervinden een aantal drempels 
om hun kind met een handicap naar een speelplein te sturen. In deze tekst zetten we 
die drempels duidelijk op een rij. Vooral door persoonlijk contact kan je drempels over-
winnen. Maar hoe leer je ouders van kinderen met een handicap persoonlijk kennen? 
Hiervoor moet je als speelplein werken aan je netwerk. 

We leggen haarfijn uit hoe je dat aanpakt. 
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DREMPELS VOOR OUDERS

Onbekend maakt onbemind

Ouders weten soms gewoon niet dat je werking inclusief is. Misschien kennen ze je speel-
plein zelfs helemaal niet. Ze weten niet wie jullie zijn, welke aanpassingen jullie hebben 
gedaan, … Ouders hebben ook een bepaald beeld van jullie speelplein en van speelplein-
werk in het algemeen. Ze baseren zich op hun eigen ervaringen als kind, vroegere con-
tacten, maar ook op jullie algemene reputatie. Op basis van dit beeld besluiten ze dikwijls 
dat hun kind niet in aanmerking komt voor het speelplein.

Zorgenkinderen

Soms  zien ook ouders van kinderen met een handicap vooral de beperkingen van hun 
kind. Ze betwijfelen dat jonge, onopgeleide animatoren, hun kinderen op de juiste ma-
nier zullen begeleiden. Sommige ouders willen ook niemand ‘lastig vallen’ met hun kind. 
Of ze vrezen dat andere kinderen hun kind niet zullen aanvaarden. Ze hebben schrik dat 
hun zoon of dochter meer negatieve dan positieve ervaringen zal oplopen. 

Negatieve ervaringen in het verleden

De schrik van de ouders wordt soms versterkt door negatieve ervaringen in het verleden. 
Op school, in de familie, op straat, in een jeugdvereniging, … Ouders hebben soms te 
vaak ondervonden dat hun kind (na een tijd) niet welkom was of er geen fijne tijd be-
leefde.  

Planning en timing

Omdat ouders weinig echte opvangmogelijkheden hebben voor hun kinderen, plannen 
ze reeds vrij vroeg de nodige opvang in de vakantieperiodes. Speelpleinen verspreiden 
soms pas laat hun informatie. Bovendien kan het speelplein – terecht – ook niet meteen 
zekerheid geven. Ouders kunnen dit risico niet lopen. Ten slotte stopt dikwijls ook een 
van de ouders met werken om voor de kinderen te zorgen. De nood aan opvang is er 
dan niet en ouders zien het speelplein niet altijd als een waardevolle ‘speelplek’ voor hun 
kinderen. 

Inclusie, nee dank u

Niet alle ouders van kinderen met een handicap zijn voorstander van inclusie. Ze verkie-
zen een veilige en beschermende omgeving voor hun kind. Sommige ouders zijn wel 
gewonnen voor inclusie, maar ze moeten al zoveel investeren in inclusief onderwijs voor 
hun kind, dat ze niet altijd de fut hebben om in de vrije tijd ook nog eens aan de inclusie-
kar te trekken. 

Wil je meer te weten komen over ouders en hun kijk en beleving van inclusie? 
Surf eens naar www.oudersvoorinclusie.be.
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VERTROUWEN VERDIENEN

De beste manier om ouders te helpen drempels overwinnen, is persoonlijk contact. 
Maar hoe leer je ouders kennen? De contactgegevens liggen niet zomaar voor het grij-
pen. En dat is maar normaal ook. Je moet ouders via via leren kennen. Hiervoor heb je als 
speelplein een netwerk nodig. In deel 3 [analyse van je werking en je omgeving] leerden 
we je reeds naar je omgeving kijken, onder andere met behulp van de sociale kaart:  
www.desocialekaart.be. 

Welke organisaties kunnen interessant zijn voor je speelplein? 

 •  een school voor Buitengewoon Onderwijs
 •  een oudervereniging
 •  een welzijnsraad
 •  een vrijetijdswerking voor mensen met een handicap
 •  een dienst voor thuisbegeleiding
 •  een akabegroep 
 •  een voorziening voor kinderen en jongeren met een handicap (bv. MPI)
 •  het OCMW
 •  een CLB

Wat kunnen deze organisaties concreet betekenen voor je speelplein?

Informeren

De organisatie maakt je aanbod bekend bij de ouders. Ze stellen het aanbod voor en 
geven eventueel verduidelijking. De informatie vanuit de organisatie komt sneller bij de 
juiste personen en wordt soms gemakkelijker aanvaard.

Promoten

De organisatie brengt het thema herhaaldelijk aan. Ze spreken ouders en kinderen 
actief aan, proberen vooroordelen te weerleggen. Samen kan men soms ook gerichte 
promotie(strategieën) bedenken (zie verder).

Brugfunctie vervullen

De organisaties proberen het vertrouwen dat hun cliënten in hen stellen, uit te breiden 
naar het speelplein. Ze kunnen mensen persoonlijk voorstellen, samen op huisbezoek 
gaan, mee inschrijven, bemiddelen, (intens) opvolgen, gezinnen ondersteunen om een 
aantal drempels effectief te overwinnen.

Begeleiden

De organisatie geeft tips en ondersteuning aan het speelplein. Ze helpen bij problemen, 
ze helpen de jeugdwerking om zichzelf bij te sturen. Ze wijzen op drempels, geven functi-
onele informatie over het kind en z’n achtergrond. 
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EEN NETWERK, STAP VOOR STAP

Hoe bouw je je netwerk uit?
We leggen je uit hoe je stap voor stap te werk kan gaan. 

STAP 1:  STEL JE NETJES VOOR (EN ZEG U!)

Zet in een brief of in een mail duidelijk op een rij: 

 •  wie jullie zijn
 •  wat jullie doen
 •  waarom je zoekt naar samenwerking
 •  wat je precies verwacht van de organisatie in kwestie
 •  welke tijdsinvestering dit ongeveer met zich mee brengt 
 •  wat de meerwaarde is van de samenwerking voor de organisatie in kwestie

Let op met vakjargon en andere vooronderstellingen. Ga er niet automatisch van uit dat 
andere mensen jullie werking kennen. Creëer ook het nodige vertrouwen door te vertel-
len wat je al gedaan hebt en hoe je inclusie concreet zal aanpakken. 

Vervolgens is het van cruciaal belang dat je de juiste persoon te pakken krijgt.
Te algemene informatie die te breed en te onpersoonlijk gericht wordt, gaat verloren. De 
juiste persoon moet gewonnen zijn voor het idee van samenwerking én geplaatst zijn 
binnen de organisatie om hier werk van te maken. 

Hoe leer je de juiste personen kennen?

•  Mensen persoonlijk leren kennen via bestaande netwerken zoals een jeugdraad, een  
   jeugdwelzijnsoverleg, …
•  Aan de telefoon kort toelichten wat je project is en expliciet vragen naar de juiste  
   persoon
•  Eenmaal je iemand hebt leren kennen, vragen naar andere mensen uit het netwerk van  
   die persoon

Met een beetje geluk krijg je respons. 
Maak een afspraak voor een eerste kennismaking.

STAP 2:  AANGENAME KENNISMAKING

Het is gek. Hoe diep het water soms ook lijkt, je merkt reeds een positief effect na de 
eerste kennismaking. De persoon achter de mail krijgt een gezicht, de betrokkenen leren 
elkaar beter kennen, het klikt tussen een aantal mensen, … 

Deze eerste stap maakt de volgende contacten een heel stuk gemakkelijker. Het is op-
merkelijk hoe uit kleine ontmoetingen al duurzame samenwerkingsverbanden kunnen 
groeien.
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STAP 3:  CONCRETE  SAMENWERKING

Welke concrete stappen kan je samen zetten?

•  een bezoek aan de voorziening organiseren
•  extra voorstelling van het speelplein op een infoavond of opendeurdag.  
   Je kan bijvoorbeeld spelen met kinderen op een activiteit van een oudervereniging,  
   mee helpen op het lentefeest van het MPI,…
•  een gemengde/gezamenlijke activiteit  
   Je kan hiervoor inspiratie opdoen bij een project in de provincie Antwerpen, Blind Date  
   genoemd, waarbij gezamenlijke activiteiten werden opgezet met personen met een  
   handicap. De provincie verspreidt hierover een handige dvd die jeugdwerkers stap- 
   voor-stap helpt om een dergelijke uitwisseling op te zetten.
•  samen een vormingsmoment opzetten voor de animatoren
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COMMUNICATIE MET OUDERS

INTRO

Na de eerste kennismaking houdt de communicatie met kinderen en ouders natuurlijk 
niet op. Integendeel. Een goede communicatie blijft van essentieel belang voor een 
goede inclusie van het kind. Hoe pak je het  aan?
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COMMUNICATIE MET OUDERS

De eerste dagen dat een kind met een handicap naar het speelplein komt, kan de com-
municatie met ouders zeer intens zijn. Zo kom je nog op heel wat vragen voor de ouders. 
Omgekeerd zijn ouders dikwijls zeer bezorgd en willen ze goed op de hoogte blijven de 
ontwikkelingen van hun kind. Dit wordt soms versterkt doordat kinderen met een handi-
cap thuis weinig of niets (kunnen) vertellen over hun avonturen op het speelplein. 
We stellen nog kort enkele handige communicatiemiddelen voor ouders aan je voor:

Heen en weer-schriftje

Zeker in het begin kan dit een handig instrument zijn als je weinig tijd of kansen hebt 
om met elkaar te babbelen. De animatoren vertellen kort wat het kind gespeeld heeft en 
kunnen allerlei vragen en bedenkingen neerpennen voor de ouders. Omgekeerd kunnen 
ook de ouders extra informatie en de nodige antwoorden bieden. Je kan van het heen-en 
weerschrift een echt ‘ik-boek’ maken met extra vragen, ruimte foto’s, aandenkens, …

Afstemmings - en opvolgingsgesprekken

Na een week (of twee) trek je misschien wat meer tijd uit voor een afstemmings-gesprek. 
Loopt alles volgens de verwachtingen? Moeten er bepaalde afspraken gemaakt worden? 
Moet het speelplein de begeleiding aanpassen? Probeer zoveel mogelijk het kind bij het 
gesprek te betrekken. 

Later kan je ook nog opvolgingsgesprekken houden. Bouw deze structureel in, bijvoor-
beeld één keer per maand of per zomer. Je kan hierdoor tijdig sluimerende problemen 
aanpakken. Je vermijdt op deze manier ook dat je enkel nog met ouders in contact komt 
als er moeilijkheden zijn. Opvolgingsgesprekken kunnen ook bevestigen wat goed loopt. 
 
Huisbezoeken

Via je netwerk kom je hopelijk in contact met ouders van kinderen met een handicap. Een 
goede volgende stap is een huisbezoek. Een infovergadering of een opendeurdag op het 
speelplein is voor sommige ouders nog te hoogdrempelig. Een huisbezoek is dan weer 
vrij spannend voor speelpleinmensen. Hoe pak je het concreet aan? Welke vragen kan je 
stellen? We zetten je op weg met een aantal tips en een aantal mogelijke vragen.  
Alstublieft! 
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10 TIPS VOOR EEN HUISBEZOEK

[onder andere uit Komkommerin, een brochure van ChiroJeugd Vlaanderen]
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1.  Hou er rekening mee dat een huisbezoek niet voor alle ouders evident  
     is. Vraag beleefd of je mag langskomen en verwittig ouders vooraf  
     wanneer je komt. Leg ook uit wat het doel van die huisbezoekjes is,  
     bijvoorbeeld om het contact levendig te houden.

2.  Neem je folder en wat foto’s mee. Dat maakt wat je doet concreter en  
     meer tastbaar. 

3.  Probeer met twee te gaan. Een hoofdanimator of verantwoordelijke en  
     een begeleider die het kind wat intenser zal opvolgen. Zo hebben de  
     ouders ook twee duidelijke contactpersonen. Val niet met teveel volk  
     binnen, dat kan bedreigend overkomen.

4.  Ga eventueel samen met een brugfiguur.

5.  Probeer op een moment te gaan dat de kinderen thuis zijn. Probeer  
     actief contact te zoeken met de kinderen en betrek hen waar mogelijk  
     bij je vragen. Dat schept vertrouwen bij ouders. 

6.  Het spreekt voor zich dat je je voorzichtig en beleefd opstelt. De ouders  
     zijn echt de ervaringsdeskundigen wat hun kind betreft. 

7.  Bereid het gesprek voor. Probeer je even in de plaats te stellen van de  
     ouders. Wat vinden zij belangrijk? Spreek af wie het woord zal voeren en  
     wat je zeker moet zeggen en moet vragen. Geef uitleg over wat je  
     allemaal doet, …

8.  Vraag de ouders expliciet naar hun verwachtingen ten opzichte van de  
     begeleiding, van de leefregels, specifieke aandachtspunten bij de  
     situatie van hun kind, enzovoort. Geef uitleg bij regels die niet helemaal  
     overeenkomen met die verwachtingen.

9.  Geef ouders voldoende tijd en ruimte om hun bezorgdheden aan te 
     brengen.

10.  Probeer er een echt gesprek van te maken. Vergeet vooral niet om ook  
        eens af te wijken van het onderwerp! Neem echt je tijd voor het  
        huisbezoek.  



MOGELIJKE VRAGEN VOOR EEN HUISBEZOEK

Je kan ook je persoonlijke fiche meenemen en die invullen samen met de ouders. Maar 
dat hoeft niet per se. Misschien hebben de ouders eerder nood aan een meer vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Het kan bedreigend overkomen om meteen een heel ‘dossier’ 
te moeten invullen. Dat lijkt misschien te bindend, te verplichtend. Bovendien kan de 
persoonlijke fiche een te strak keurslijf vormen, dat een echt gesprek in de weg staat. 

Neem eventueel wel de fiche mee en laat die achteraf door de ouders invullen, nadat ze 
beslist hebben om hun kind naar het speelplein te laten komen. 
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•  Wat speelt het kind graag? Hoe speelt het kind?
•  Begrijpt hij/zij alles?
•  Kan hij/zij zelf zeggen wanneer hij/zij iets niet begrepen heeft of iets wil? 
•  Heeft hij/zij vlug vertrouwen in mensen?
•  Hoe reageert hij/zij op pijn? Kan hij/zij dat uiten? Zo ja, hoe?
•  Moet hij/zij medicatie innemen? Zo ja Welke, en wanneer?
•   Is hij/zij ergens allergisch voor?
•  Heeft hij/zij last van de zon of heeft hij/zij het net vlug koud?
•  Kan hij/zij zelf eten en/of drinken? Merk je wanneer hij/zij genoeg heeft,  
   mag je hem/haar verplichten alles op te eten?
•  Middagdutje: Wanneer, hoelang, waar? 
•  Met welke materialen werkt hij/zij graag, met welke helemaal niet?
•  Waar kan hij/zij helemaal niet tegen?
•  Kan hij/zij soms agressief gedrag vertonen?
•  Waar moeten we extra op letten?



DE EERSTE DAG(EN)

INTRO

De eerste dag op het speelplein. 
Best spannend voor alle partijen. Hoe laat je het onthaal en de introductie zo goed 
mogelijk verlopen? We staan stil bij je rol en inbreng als begeleider. We zoeken een 
antwoord op de vraag ‘zeg je het of zeg je het niet’. 
En we bieden een paar mogelijk introductiespelen aan.
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INTRODUCTIE EN ONTHAAL: DE ROL VAN DE BEGELEIDER

De eerste dag(en) op het speelplein voorzie je best individuele begeleiding. Het kind en 
de ouders krijgen hierdoor een ‘vaste’ figuur waarbij ze terecht kunnen. Omgekeerd kan 
de individuele begeleider al doende veel bijleren over het kind. 
In de literatuur vonden we ook voorbeelden van ‘buddysystemen’, waarbij andere kinde-
ren het kind mee verwelkomen en opvolgen. Hier zitten zeker kansen in, maar we moeten 
er wel oog voor hebben dat kinderen zonder handicap niet te sterk een ‘zorgende rol’ 
opnemen. Het is belangrijk dat ze echte speelkameraadjes worden. 

HET ONTHAAL

Geef het kind een rondleiding, zoals alle kinderen. Probeer aansluiting te vinden bij een 
activiteit, betrek het kind bij de werking. Maar onthou: alles kan, niets moet. 
Ga niets forceren. Let goed op de signalen van het kind. Wil het ergens langer blijven of 
wil het liever even op z’n plooi komen? Dat kan. 

Soms laat men kinderen met een handicap samen met hun ouders wennen aan de 
werking. Dit biedt als voordeel dat er voor de kinderen een vertrouwde figuur is en dat 
de begeleiding veel kan leren van hoe de ouders met hun kind omgaan. Maar het kan 
ook bedreigend overkomen voor de animatoren en misschien reageren ouders ook iets 
te beschermend. Het lijkt ons beter om het kind zonder de ouders de werking te laten 
verkennen, maar wel in zeer nauw contact. Waarschijnlijk zit je na een eerste dag met heel 
veel vragen. Stel ’s avonds zeker je vragen aan de ouders. Het zal hen meer gerust stellen 
dan dat alles rimpelloos verliep. 

In een volgende tekst gaan we dieper in op hoe je het contact met het kind en de ouders 
verder uitbreidt. 
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DE INTRODUCTIE

Hoe kan je het kind met handicap introduceren in een groep(je) (spelende) kinderen? 

•  Voorzie een aantal ijsbrekers: kleine, korte spelletjes die het contact bevorderen.
•  Voorzie een aantal spelletjes om mekaar te leren kennen.
•  Voorzie eventueel een groter (groepsvormend) spel. Verder vind je een concreet  
   voorbeeld van zo’n spel. 
•  Probeer de kinderen te stimuleren om met elkaar te spelen. Hoe kan je dat doen?

ZEG JE HET OF ZEG JE HET NIET?

Als de handicap duidelijk zichtbaar is, doe je er goed aan om er iets van te zeggen. 
Kinderen zien meteen dat er iets aan de hand is. Ze vragen van jou dat je duidelijkheid 
geeft. Belangrijk is dat je ook niet té veel aandacht schenkt aan de handicap. Probeer 
gewoon de nodige functionele informatie te geven. Maar zeg ook duidelijk dat het kind 
voor de rest een gewoon kind is, dat komt meespelen op het speelplein. 
Hoe jonger kinderen zijn, hoe minder ze zich hierover vragen zullen stellen.

In heel wat gevallen is een handicap op het eerste gezicht niet duidelijk zichtbaar. 
Aan de ene kant gaan er stemmen op de handicap zolang mogelijk te verzwijgen voor de 
andere kinderen. Zo voorkom je dat de omgeving het kind met een handicap benadert 
vanuit vooroordelen. Als er toch problemen komen, kan je nog altijd ingrijpen, luidt de 
redenering.
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Vorm een ‘brug’. Speel eerst zelf met het kind. Andere kinderen komen 
met jullie meespelen. Stel de kinderen aan elkaar voor. Probeer steeds 
meer de kinderen met elkaar te laten en stel jezelf steeds meer op de 
achtergrond. 

Geef zelf het goede voorbeeld. Kinderen bekijken met argusogen hoe 
jij reageert. Vaak zullen ze je voorbeeld volgen. 

Zet de sterke kanten van het kind in de verf. Voorzie activiteiten waar 
het kind zeker aan kan participeren en misschien zelfs kan uitblinken. 

Probeer actief uit en zoek goeie oplossingen. Het is pas al doende 
dat je ontdekt hoe je een activiteit kan aanpassen of wat het kind echt 
bedoelt.

Ondersteun het kind in z’n interacties met anderen. Help kinderen 
dingen verwoorden, antwoord mee op vragen, leg gedrag uit, … 

de eerste dag(en)



Anderen stellen dan weer dat je toch eerlijk moet communiceren en meteen goede 
afspraken moet maken. Als je wacht tot er problemen komen, is er misschien al schade 
toegebracht aan de band tussen de kinderen. Kinderen staan wel open voor kinderen 
met een handicap. De vooroordelen, daar moet je actief tegenaan. 

Deze discussie is zeker nog niet uitgeklaard. We raden aan om bij elk kind de afweging te 
maken. Is de kans groot dat het kind door z’n handicap wrevel en conflicten zal opwek-
ken, dan lijkt het nuttiger om meteen de juiste informatie te geven. Heb je echter schrik 
dat het kind teveel vanuit vooroordelen zal benaderd worden, dan doe je er beter aan om 
te zwijgen. 

Evalueer ook je aanpak. Zo kan je bijsturen op basis van je ervaringen.

INTRODUCTIESPELEN

We geven jullie nog wat voorbeelden van leuke dingen om de eerste dagen op het speel-
plein te spelen. Deze spelen helpen kinderen zonder handicap om zich in te leven in de 
beleving van kinderen met een handicap. Het vergroot het begrip en de samenwerking. 
Maar het is ook gewoon leuk om ze samen met iedereen te spelen!

Hier zijn een aantal leuke opdrachten om in groepjes van +/- 10 deelnemers te doen. 
Geef een aantal deelnemers een gesimuleerde handicap (niet goed zien of horen, in een 
rolwagen zitten…).

Spinnenweb
Maak een spinnenweb door touwen te spannen tussen twee bomen.  
Jullie moeten met z’n allen door het spinnenweb heen geraken. Let wel: elk gat mag 
slechts één keer gebruikt worden en het web mag niet aangeraakt worden: anders ont-
waakt de reuzenspin, … 
De opdracht is volbracht wanneer iedereen door het web is geraakt.

Pictionary zonder handen
Speel pictionary, maar je mag je handen niet gebruiken! Teken dus zo goed mogelijk zon-
der handen, maar wel met je mond, tenen, neus …

Ring doorgeven
Ga in een kring staan, probeer een klein voorwerp door te geven en in groep te laten 
rondgaan zonder dat deze de grond raakt. Let wel, er mogen geen handen aan te pas 
komen! 

Blind parcours
Alle kinderen, behalve twee, verspreiden zich op enkele meters van elkaar. Elk kind neemt 
de houding aan van een hindernis zoals een boom, struik, auto… Van de twee overblij-
vende kinderen wordt er één geblinddoekt, de ander heeft de opdracht gids te spelen en 
zijn maat  doorheen het parcours te loodsen met aanwijzingen. Als de blinde het (wis-
selende) parcours doorlopen heeft, mag hij de blinddoek doorgeven en zelf als hindernis 
fungeren. De opdracht is geslaagd wanneer iedereen het parcours doorlopen (-reden) 
heeft. (let er als begeleider op dat het parcours een begin- en eindpunt heeft!
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Xegnix
De deelnemers gaan op een stoel staan in een cirkel of op een rij. Ze moeten op volgorde 
gaan staan van voornaam, zonder van de stoel te gaan. Twee à drie spelers zijn geblind-
doekt. In een tweede ronde moeten ze op volgorde gaan staan van klein naar groot, 
zonder te spreken. Twee à drie anderen krijgen de blinddoek om.

Voetballen met kokerzicht
Voorzie een bal, twee plastieken bekertjes per persoon, wat scharen en wat touw. De 
deelnemers knippen de onderkant van het bekertje af. Ze maken twee gaatjes in beide 
bekertjes. Ze rijgen het touw erdoor en binden de ‘bekerbril’ vast aan hun hoofd. Speel nu 
gewoon voetbal!

Gipsen
Voorzie water en gipswindels. Bepaalde lichaamsdelen van de deelnemers worden in het 
gips gelegd waardoor deze niet of minder gebruikt kunnen worden. Bv: pols ingipsen 
met handpalm naar omhoog, elleboog ingipsen in een hoek van 90°, enkel uitgestrekt 
ingipsen… Nadat het gips gedroogd is, spelen de deelnemers verschillende alledaagse, 
gewone spelen zoals voetbal, verstoppertje, tikkertje… Nadien bespreken ze hoe ze zich 
voelen, wat de belemmeringen waren en welke methodieken ze gebruikten om toch te 
kunnen meespelen. 

Rolstoelenparcours
Je hebt planken en allerlei materiaal nodig die een hindernis zou kunnen vormen binnen 
het parcours. Om rolwagens te huren kan je terecht bij ziekenfondsen, mutualiteiten en 
thuiszorgwinkels. 

Bouw zelf eens een rolwagenparcours! Het nadenken op zich al maakt je bewust van de 
ontoegankelijkheid. Of analyseer je omgeving vanuit een rolwagen. Probeer zeker eens 
een toilet uit. Niet zo makkelijk als je zou denken!

MEER WETEN?

Het Junglespel van Yieha! vzw, Handicap vormingsmap.
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INFO OVER HANDICAPS

INTRO

We houden dit hoofdstuk zeer summier. We doen dit bewust. 
We leggen je meteen uit waarom. 
We vermelden ook waar je wel uitgebreid de mosterd kan halen. 
Ten slotte zetten we kort een aantal tips op een rij.
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 INFO OVER HANDICAP?

In deze infomap vind je enkel de belangrijkste kenmerken van de verschillende soorten 
handicaps. Je vindt  echter geen uitgebreide lijsten. Waarom niet?

Ten eerste bestaan er reeds heel wat publicaties op maat van het jeugdwerk waar je 
deze info kan vinden. 

Een klein overzichtje:

Ten tweede gaan de meeste lijsten bijna uitsluitend over de beperkingen van kinderen 
met een handicap. Ze hebben alleen aandacht voor de moeilijkheden, de problemen, … 
Ze ondersteunen een ‘beperkte’ kijk op kinderen met een handicap.

Ten derde is niet alle informatie is even functioneel. Soms ‘zegt’ de info niet veel.  Je kan 
de info moeilijk vertalen naar de concrete praktijk. 

Ten vierde is elke persoon met een handicap uniek. Je kan geen enkel kind vatten in 
zo’n lijstje. Het lijkt ons veel interessanter om iemand persoonlijk goed te leren kennen. 
We vinden het niet correct om een andere persoon te benaderen als een ‘geval’. Zo maak 
je hen minder menselijk.

Ten slotte bestaat de kans dat je de onzekerheid en de weerstand bij animatoren verder 
versterkt, in plaats van ze weg te nemen. Door de tekorten van kinderen met een handi-
cap in de verf te zetten, zet je ook de tekorten van de begeleiding in de verf. Je versterkt 
het beeld dat je over gespecialiseerde kennis moet beschikken om met deze kinderen om 
te gaan. Terwijl begeleiders met hun gewone vaardigheden zoals aandacht geven, empa-
thie, probleemoplossend vermogen, creatief denken, … al een héél eind komen. 
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> Kazou/ All Inclusive - Exclusieve tips voor een inclusieve vakantie/ www.kazou.be <
> Chirojeugd Vlaanderen/  Anders Gewoon – Gewoon anders/  www.chiro.be <
> Scouts en Gidsen Vlaanderen/ Bananen in een minirok/ www.hopper.be <
> Provincie Antwerpen/ Infogids/ www.provant.be <
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ADHD 

U ZEGT?
Kinderen met ADHD hebben grote moeite om alle informatie die op hen af te komt te 
selecteren en te plaatsen. Alles is even belangrijk, even uitdagend. Logisch ook dat ze 
op al die prikkels willen ingaan. Daarom vertonen ze, meer dan andere kinderen, aan-
dachtstekort, hyperactief en impulsief gedrag. Dit gedrag komt dikwijls voor en in hoge 
mate. Daarom zegt men ook wel eens Alle Dagen Heel Druk. Medicatie zoals Rilatine 
neemt tijdelijk de symptomen weg, maar kan ADHD niet doen verdwijnen. Kinderen en 
hun omgeving moeten er stap voor stap mee leren omgaan. 

STERK IN?
•  Creatief denken en oplossingen verzinnen.
•  Spontaan, openhartig en rechtvaardig zijn.
•  Ontzettend enthousiast ‘gaan’ voor ze iets graag doen.
•  Origineel en humoristisch uit de hoek komen.  
•  De show stelen en ambiance maken.

MOEILIJK MET?
•  Hun aandacht ergens (lang) bij houden. 
•  Een langere tijd stil zitten.
•  Zichzelf beheersen. 
•  Relaties opbouwen met anderen. Ze zijn vaak sociaal onhandig.

SPEELTIPS?
•  Tijdens je speluitleg vermijd je best zoveel mogelijk extra prikkels. Hou oogcontact.  
•  Deel een ingewikkelde opdracht in kleine stukjes. Visualiseer eventueell je speluitleg.
•  Vraag aan het kind om je uitleg te herhalen, zo weet je dat hij het gehoord heeft.
•  Zorg voor een goed tempo, veel variatie, veel speelkansen, weinig dode momenten …
•  Voorzie ook activiteiten zonder competitie. Kinderen met ADHD gaan hierin minder  
   over hun toeren. Biedt daarom ook niet teveel speelimpulsen tegelijk aan.
•  Geef enkele minuten aanpassingstijd als je met een nieuwe activiteit begint.

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Maak je regels duidelijk, overzichtelijk, realistisch. Herhaal ze regelmatig. 
•  Maak een duidelijk dagverloop. Probeer een aantal ‘routines’ te creëren.
•  Probeer zo goed en zo kwaad als gaat, met de hele ploeg de structuur te behouden.
•  Bereid veranderingen even voor of maak ze voorspelbaar. Help kinderen om  
   zelfcontrole te krijgen. Bespreek samen situaties en laat het kind oplossingen vinden.
•  Zit niet de hele tijd achter hun veren. Laat kinderen ook voldoende uitrazen, hun  
   energie kwijt spelen, fouten maken. Voorzie een ruimte met weinig prikkels om tot rust  
   te komen, bijvoorbeeld na een conflict.
•  Maak kleine groepjes. Probeer in te grijpen voor het uit de hand loopt.
•  Beloon wat goed loopt. Straf zo weinig mogelijk en kort op de bal. 
•  Probeer je zelf te beheersen. Soigneer jezelf ook voldoende! 
•  Niet alle medicatie werkt hetzelfde. Lees de bijsluiter om te weten of die kortwerkend 
   is of langwerkend. Laat de medicatie tijdig innemen, hou je zo strikt mogelijk aan de  
   uren waarop ze gegeven moet worden.

 
MEER INFO?
www.zitstil.be   Het kennis-en expertisecentrum voor ADHD.
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AUTISME

U ZEGT?
Kinderen met autisme hebben grote moeite om de communicatie tussen mensen te 
begrijpen. Veel van onze regels zijn zeer wisselend en dikwijls onzichtbaar. Woorden 
wisselen van betekenis, afspraken veranderen zomaar, … Gaandeweg leren de meeste 
kinderen hiermee omgaan. Kinderen met autisme niet. Ze begrijpen onze taal en onze 
afspraken niet. Dat is zeer bedreigend. Net alsof je in een vreemd land gedropt wordt 
waar je de taal en de cultuur onmogelijk kan begrijpen. Hierdoor maken kinderen met 
autisme veel fouten en lopen ze frustraties op. Ze kunnen hier zeer boos om worden of 
zich in zichzelf keren. Ze maken ook allerlei kronkels om de wereld toch te begrijpen. 
Ze klampen zich dan vast aan vaste routines en voorspelbare patronen omdat dit wel 
veiligheid biedt.

STERK IN?
Kinderen met autisme beschikken vaak over een zogenaamde ‘splintervaardigheden’. Ze 
kunnen er echt een krak in zijn. Het gaat om vaardigheden waarbij geen sociaal inzicht 
nodig is. Of ze weten àlles over een bepaald onderwerp.

MOEILIJK MET?
•  Sociale relaties en (non)verbale communicatie.
•  Spel en verbeelding.
•  Veranderingen.

SPEELTIPS?
•  Zeg zo concreet mogelijk wat je gaat spelen. Vermijd figuurlijk of abstract taalgebruik.
•  Herhaal je speluitleg een paar keer. Let erop dat je steeds dezelfde uitleg geeft!
•  Gebruik korte zinnen. Visualiseer je speluitleg. Probeer ‘taal’ zelfs wat te vermijden.
•  Speel zo veel mogelijk ook wat je hebt aangekondigd.
•  Geef extra aandacht aan ‘dode momenten’. Help het kind die momenten in te vullen.

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Maak je regels duidelijk, overzichtelijk, realistisch. Herhaal ze regelmatig. 
•  Maak een voorspelbaar dagverloop: wat doen we nu, hoe lang doen we dit, wat doen  
   we daarna. Ondersteun dit dagverloop eventueel met pictogrammen. 
•  Probeer zo goed en zo kwaad als dat gaat, met de hele ploeg de structuur te  
   behouden.
•  Bereid veranderingen even voor of maak ze voorspelbaar. Soms kunnen kinderen in  
   paniek slaan. Laat ze tot rust komen, maar blijf voor hen klaar staan.
•  Geef het kind een duidelijke ankerfiguur. Iemand bij wie hij/zij terecht kan. 
•  Probeer hen overal bij te betrekken, ook al loopt dit niet altijd vlot.
•  Geef aandacht aan de ‘splintervaardigheden’ maar voer kinderen niet op als ‘aapjes  
   met een kunstje’. Blok ook op tijd af als kinderen té ver doorgaan op hun dada’s. 
•  Bij conflicten is het voor deze kinderen moeilijker om zich in te leven in andere  
   mensen.
•  Kinderen met autisme hebben vaak problemen met keuzes maken. Zorg ervoor dat ze  
   maar uit een paar dingen (2 of drie) moeten kiezen.  Dit waarderen ze echt ! 

 
MEER INFO?
www.autismevlaanderen.be      
www.ocautisme.be 
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LICHTE MENTALE HANDICAP 

U ZEGT?
Kinderen met een lichte mentale handicap hebben moeite met de typische schoolse 
vaardigheden: lezen, rekenen, schrijven, abstract denken, ... Hun ‘handicap’ komt dan 
ook vooral op school aan het licht. Toch gaat het op een speelplein voor hen ook vaak 
‘te snel’. Al zal je dit niet (meteen) merken. Waarschijnlijk heb je nu al kinderen met een 
lichte mentale handicap op je speelplein. 
Pas als ze ouder worden, kunnen ze moeilijker mee.

STERK IN?
•  Enthousiast mee spelen, plezier beleven.
•  Doen, actie, hard werken.
•  Zich staande houden. In stilte doen ze grote inspanningen om niet op te vallen en er  
   gewoon bij te horen. 

MOEILIJK MET?
•  Schoolse vaardigheden.
•  Abstract denken.
•  Een hoog tempo.
•  Het sociale stigma van het Buitengewoon Onderwijs. 

SPEELTIPS?
•  Voorzie zeker ook opdrachten die niet steunen op schoolse vaardigheden.
•  Maak je activiteiten niet te ingewikkeld. Beperk de spelregels. 
•  Maak je speluitleg meteen concreet, door alles zoveel mogelijk voor te tonen.  
   Speel een eerste keer gewoon ‘om te proberen’.
•  Maak je spel stap-voor-stap ingewikkelder. Leg iedere keer je spel stil als je een regel  
   toevoegt. Verander spelregels niet te plots en te vlug.
•  Voorzie ook activiteiten zonder competitie. Kinderen zonder handicap zullen soms  
   kinderen met een handicap uitsluiten om niet te verliezen.  

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Vaak vallen deze kinderen niet op. Hou extra in het oog welke kinderen afhaken, wie er  
   wat moeilijker mee kan. 
•  Voorzie subtiel wat extra aandacht voor deze kinderen. Hou ook in het oog dat ze aan 
   sluiting blijven vinden met leeftijdsgenoten, dat ze speelkameraden blijven hebben.
•  Maak je taal niet te moeilijk. Gebruik concrete woorden in korte zinnen. 
•  Denk kritisch na over je indeling in leeftijdsgroepen. Laat hen nog een jaartje wachten  
   alvorens naar de tienerwerking over te gaan. Of bereid je tieners voor.  
   In deze overgangsperiode hebben deze kinderen het extra moeilijk. Leg bijvoorbeeld  
   uit aan je tieners dat het net de sterke kant is van ons onderwijs, dat iedereen les kan  
   volgen op zijn of haar maat. Probeer het stigma van het buitengewoon onderwijs  
   zoveel mogelijk weg te nemen.

 
MEER INFO?
www.inclusievlaanderen.be  
www.delovie.be
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MATIGE MENTALE HANDICAP 

U ZEGT?
Kinderen met matige mentale handicap hebben het nog moeilijker met schoolse vaar-
digheden. Ze leren toch de basis van rekenen en taal. Ze kunnen eenvoudige woorden 
en teksten lezen. Hier kan je wel meer aan hun uiterlijk merken dat ze een handicap heb-
ben. Kinderen met downsyndroom bijvoorbeeld hebben een matige mentale handicap. 

STERK IN?
•  Sociaal contact. Het zijn vaak zeer aanhankelijke kinderen die andere mensen graag  
   zien. Ze zijn open, spontaan, eerlijk en direct.
•  (Kunstzinnige) expressie. Ze durven ongeremder schilderen, toneel spelen, verkleden, 
•  Positief denken. Het zijn dikwijls optimistische, sterke en levenslustige kinderen.  
   Ze kunnen goed relativeren.

MOEILIJK MET?
•  Schoolse vaardigheden. Ook motorische vaardigheden lopen minder vlot. 
•  Een hoog tempo.
•  Alle prikkels die op hen af komen te selecteren en te plaatsen.
•  Communicatie. Ze praten soms minder vlot, hebben een minder uitgebreide  
   woordenschat.

SPEELTIPS?
•  Deel een ingewikkelde opdracht in kleine stukjes. Visualiseer eventueel je speluitleg  
   aan de hand van tekeningen, symbolen, …
•  Probeer voor één gedachte één zin te gebruiken.
•  Probeer één thema of één onderwerp centraal te stellen. Maak je activiteit concreet. 
   Werk met vaste en eenduidige personages.
•  Ook hier is een leuke inkleding belangrijk. Kinderen gaan graag mee in het verhaal.  
   Ga ook niet te ver in je fantasie. De grens tussen fictie en realiteit is soms zeer dun bij  
   deze kinderen.

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Help nooit ongevraagd. Pas liever je tempo aan, in plaats van iets uit hun handen te  
   nemen. Soms moet je kinderen even herinneren aan wat ze moeten doen. Activeren  
   heet dit. Je kan het eenvoudig en subtiel doen zodat niemand wat merkt.
•  Als je iets niet begrepen hebt, vraag dan gerust om te herhalen of te verduidelijken.
•  Creëer een veilige omgeving. Dat doe je best door met een vaste ankerfiguur te wer 
   ken. In het begin is dit best steeds dezelfde persoon. Na een tijdje kan je wisselen. Dit  
   is zelfs aan te raden.
•  Kinderen kunnen soms té veel lichamelijk contact zoeken. Het kan dat jij daar niet op 
   gesteld bent. Geef duidelijk aan waar voor jou de grens ligt. Wacht er niet te lang mee.  
   Soms zeggen ze ook onomwonden dat ze verliefd (op je) zijn. Schep ook hier meteen  
   duidelijkheid.

 
MEER INFO?
www.inclusievlaanderen.be 
www.delovie.be > doelgroepen en mentale handicap
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MOTORISCHE/FYSIEKE HANDICAP 

U ZEGT?
Spontaan denken we aan kinderen in een rolwagen. Maar ook kinderen met verlamming 
in de bovenste ledematen, groeiproblemen, spierspasmen en spraakproblemen hebben 
een motorische handicap. Kinderen met spraakproblemen worden wel eens verkeerde-
lijk beschouwd als kinderen met een mentale handicap. 
Dat kan vervelende gevolgen hebben. 

STERK IN?
•  Omdat ze dikwijls al veel hebben meegemaakt hebben deze kinderen vaak een  
   grotere maturiteit dan hun leeftijdsgenoten.
•  Sommige kinderen zijn zeer gedreven om ondanks hun beperkingen zo zelfstandig  
   mogelijk te worden. Sommige kinderen willen bewijzen dat ze voor niemand moeten 
   onderdoen. Sommige kinderen beschikken hiervoor over zeer veel wilskracht.
•  Een aantal gasten beschikken over zeer veel humor en zelfrelativering. 

MOEILIJK MET?
•  Zelfstandig bewegen.
•  Je spieren onder controle houden, je bewegingen sturen.
•  Soms is het frustrerend afhankelijk te zijn van anderen, ‘vast’ te zitten in een onwillig  
   lichaam.

SPEELTIPS?
•  Bijna elk spel kan je aanpassen aan kinderen met een handicap. Probeer dit ook zoveel  
   mogelijk te doen. Niemand vindt het erg om eens een keertje niet mee te doen of om  
   een speciale taak te krijgen. Maar kinderen willen toch het liefst gewoon mee doen.
•  Onderschat kinderen niet. Ieder kind wil ravotten en zich uitleven.
•  Zoek eventueel naar een geschikt terrein voor je activiteiten. Maar onderschat ook hier  
   kinderen niet. Ook een bosspel bijvoorbeeld is haalbaar in een rolwagen.
•  In een spel met opdrachten kan je een aantal opdrachten stoppen op maat van het  
   groepje met de persoon met een handicap.

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Het is een evenwichtsoefening tussen de juiste zorg bieden en overbezorgd zijn. Vraag  
   aan het kind welke hulp hij graag heeft. Pas liever je tempo aan. Geef het kind 
   voldoende tijd zodat hij/zij zoveel mogelijk zelf kan doen.
•  Als andere kinderen helpen, geldt hetzelfde. Waak erover dat ze het kind als een echte  
   speelkameraad leren zien en niet alleen als iemand om voor te zorgen.
•  Ga zoveel mogelijk op gelijke hoogte van het kind in de rolwagen zitten. 
•  Praat nooit over het kind boven z’n hoofd. Betrek ‘m bij het gesprek, bij de vragen.
•  Volg eventueel een vorming over hef- en tiltechnieken.
•  Leren rijden met een rolwagen vergt wat oefening. Check bij het kind of je het goed  
   doet. Eventueel moet je je zelf eens laten duwen. Zo weet je meteen wat er fijn is en  
   wat niet. Zeg altijd duidelijk wie er met de rolwagen rijdt, dat geeft een groter gevoel 
    van veiligheid.
•  Als je kinderen moeilijk kan verstaan, wees eerlijk, vraag om te herhalen, herhaal zelf  
   wat je hebt begrepen. Na verloop van tijd leer je de persoon steeds beter verstaan.  
   Sommige kinderen gebruiken ook hulpmiddelen om zich verstaanbaar te maken.
•  Zorg voor privacy tijdens verzorgingsmomenten.
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VISUELE HANDICAP

U ZEGT? 
Blinde en slechtziende kinderen zijn vrij bekend. Maar er bestaan verschillende vormen 
van slechtziend zijn. Surf even naar www.tasten-in-het-duister.be. Als je klikt op ‘foto’s’ 
krijg je een voorstelling van wat bepaalde oogaandoeningen concreet betekenen. Bij 
Blindenzorg Licht en Liefde kan je ook een interactieve workshop boeken waar je deze 
beperkingen via speciale brillen aan den lijve kan ondervinden. 

STERK IN?
Ook hier zal je merken dat je vaak met meer mature, fijne, humoristische kinderen te ma-
ken krijgt. Blinde en slechtziende kinderen zijn vaak ook zeer nieuwsgierig en betrokken 
bij hun omgeving.

MOEILIJK MET?
Door hun visuele beperking zijn blinde of slechtziende mensen soms ook meer onze-
ker. Ze kunnen sommige prikkels moeilijk plaatsen, maken soms fouten of spoken iets 
gevaarlijk uit, voelen zich niet op hun gemak … Ze ervaren de wereld soms als ‘onveilig’. 
Dit heeft ook een invloed op hun relaties/interacties met andere mensen.

SPEELTIPS?
•  Spreek tijdens je speluitleg in de richting van de blinde persoon. 
•  De meeste spelen kan je aanpassen zodat ook slechtziende mensen kunnen meedoen.  
   Gebruik een doek of een bal met belletjes of laat iedereen een blinddoek aandoen.  
   Of gebruik felgekleurd en contrasterend spelmateriaal.
•  Stop eventueel opdrachten met voelen en luisteren in je spel.
•  Bij loopspelletjes laat je de slechtziende persoon samen lopen met iemand anders.
•  Bij schemering en bij felle zon vervaagt het zicht nog meer. 

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Gebruik gerust woorden als ‘zien’, ‘kijken’, ‘lezen’, … Slechtzienden en blinden  
   gebruiken deze uitdrukkingen ook.
•  Geef de blinde persoon de tijd om de omgeving te verkennen. Laat hem in het begin  
   dicht tegen je aanlopen. Let extra op trappen, deuren, ramen, schakelaars, , … 
•  Zeg duidelijk wat je doet of wat je gaat doen. Benoem ook wie er allemaal is, wie weg 
   gaat of er bij komt, wat je ziet, …
•  Geef dingen zoveel mogelijk een vaste plaats en hou je daar ook aan. Laat niet teveel  
   rommel slingeren.
•  Geef concrete informatie. Woorden als ‘hier’, ‘daar’, … hebben weinig zin.
•  Maak zoveel mogelijk duidelijk met woorden, non-verbale communicatie werkt niet.
•  Vraag gewoon of het kind hulp nodig heeft en welke hulp gewenst is. Kondig aan  
   wanneer je komt helpen. 
•  Bij de begroeting zeg je best altijd je naam. Je stem is dikwijls niet meteen herkenbaar. 
   Zeg ook de naam van de blinde persoon. Zo weet hij dat je tegen hem spreekt.
•  Loop niet als een detective achter de persoon om hem/haar te behoeden voor elk  
   gevaar.

 
MEER INFO?
www.kimbols.be : site van een blinde mevrouw, surf eens naar ‘hulp en omgangstips’
www.blindenzorglichtenliefde.be 
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AUDITIEVE HANDICAP

U ZEGT? 
Ook dove en slechthorende kinderen zijn vrij bekend. Er zijn ook hier een aantal grada-
ties. Sommige kinderen horen bijvoorbeeld alleen de lage tonen niet. Minder bekend is 
dat er ook kinderen zijn die een overgevoelig gehoor hebben. Let op, een oorapparaat 
geeft hen nog geen gewoon gehoor. Het versterkt immers alle geluiden, ook achter-
grondlawaai.

STERK IN?
Deze kinderen kunnen dikwijls blijven communiceren. Ofwel via liplezen en zelf (moei-
zaam) leren spreken. Ofwel via gebarentaal. Welke van beide ze aanleren, hangt af van 
de ‘school’ waarin ze terecht komen. Liplezen is meer gericht op de ‘gewone’ wereld. 
Gebarentaal richt zich meer op een ‘aparte dovenwereld’. 

MOEILIJK MET?
Naast de hoorproblemen voelen deze kinderen zich ook vaak onzeker. Ze begrijpen 
de wereld rondom zich minder. Veel wordt immers duidelijk gemaakt via snelle, kleine 
verbale communicatie zoals een grapje, een opmerking, … Dit ontgaat mensen met 
hoorproblemen. Daarom zijn ze soms teleurgesteld in de gewone wereld en trekken ze 
zich terug.

SPEELTIPS?
•  Probeer tijdens je speluitleg zoveel mogelijk achtergrondlawaai te vermijden.  
   Slechthorende kinderen kunnen heel moeilijk één geluid onderscheiden in een hele  
   geluidenbrei. 
•  Zorg er tijdens je speluitleg voor dat er slechts één persoon tegelijkertijd aan het 
   woord is. Probeer niet teveel door elkaar te babbelen.
•  Maak je activiteiten visueel duidelijk.
•  Zet de bassen van je muziekinstallatie wat harder. Dove en slechthorende kinderen  
   kunnen genieten van deze sensatie. 

 

 

 

 
HOE OMGAAN?
•  Als je iets wil zeggen of vragen, trek eerst even de aandacht.
•  Spreek langzaam en duidelijk. Articuleer goed. Praat ook niet te traag of te luid. Zoek  
   samen met het kind naar het juiste volume en de juiste snelheid. Ga ook niet te ver  
   staan. Hoe verder af, hoe meer achtergrondlawaai het gesprek kan verstoren.
•  Hou je handen niet voor je mond. Zorg dat het kind je gezicht kan zien.
•  Gebruik gerust gebaren en je natuurlijke mimiek om je woorden te ondersteunen. 
•  Gebarentaal is geen must. Als het kind het gebruikt, kan je eventueel een aantal  
   gebaren leren. 
•  Betrek het kind steeds in het gesprek. Zeg duidelijk waar het gesprek over gaat.
•  Spreek niet rechtstreeks in het hoorapparaat. 
•  Vraag aan het kind om te herhalen wat je gezegd hebt, zo weet je of hij het begrepen 
   heeft. Lach een kind nooit uit als hij iets fout begrepen heeft. Dat is zeer vervelend.
•  Als iets niet meteen duidelijk is, herhaal het dan ook eens met andere woorden.

 
MEER INFO?
www.fevlado.be  Je kan er o.a. het boek ‘Hoe zoenen doven’ bestellen.  
http://gebaren.ugent.be  Je vindt er filmpjes waar de gebarentaal wordt uitgebeeld.



KINDEREN ECHT LEREN KENNEN?

Zoals gezegd zijn dit slechts algemene kenmerken en tips. Het loont veel meer de moeite 
om kinderen persoonlijk goed te leren kennen. Vooraf kan je al op huisbezoek gaan en/of 
een uitgebreide vragenlijst laten invullen door de ouders. Neem op het speelplein vooral 
je tijd om het kind te leren kennen door veel te babbelen, veel samen te doen en ook 
door veel uit te proberen. Dat klinkt oneerbiedig. Maar als je het in samenspraak met het 
kind doet is het een zeer goede manier om te weten te komen wat gaat en niet gaat. 

Soms is het niet evident om te communiceren met kinderen met een handicap. Praten 
of luisteren gaat soms niet of zeer moeizaam en soms lijken je woorden ‘over het hoofd’ 
te gaan van de kinderen. Vandaar dat je vaak een intensief proces doorloopt om het kind 
goed te leren kennen. Bij beide partijen leeft immers de sterke behoefte om te ‘begrijpen’ 
en ‘begrepen te worden’. 
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TIPS VOOR DURVERS EN UITPROBEERDERS

•  Goed kijken en luisteren. Blijf dicht bij hun leefwereld en interesse.
•  Probeer kinderen veel te stimuleren.
•  Help nooit ongevraagd, probeer zo weinig mogelijk in hun plaats te  
   doen.
•  Doe gewoon.
•  Fouten maken is normaal. Leg uit aan het kind wat je bedoeling was.
•  Probeer andere kinderen te betrekken bij je pogingen.
•  Het speelplezier staat centraal. Als het niet meer leuk is, spelen we  
   iets anders.
•  Je hoeft geen expert te zijn, met eerlijke interesse en respect kom je  
   al een heel eind. Trouwens, iets opnieuw proberen is niet erg.
•  Wees subtiel, geef geen overduidelijke voorkeursbehandeling.
•  Probeer zoveel mogelijk signalen te ontdekken (soms zijn die zeer  
   klein).
•  Vaak moet je veel geduld aan de dag leggen (reacties komen soms  
   veel later).
•  Probeer allerlei strategieën uit (en probeer zo te ontdekken wat het  
   kind bedoelt). Misschien kan het kind het wel tonen, begrijpt het  
   een bepaald woord beter, … Pas door actief uit te proberen leer je 
   het kind beter begrijpen.
•  Probeer de ouders actief te betrekken.
•  Leer werken met de communicatiemiddelen van het kind  
   (tekeningen, gebaren, pictogrammen, …). 
•  Probeer continuïteit in te bouwen en laat belangrijke informatie niet  
   verloren gaan. Hou de informatie over het kind bij, bijvoorbeeld in  
   een logboek in de handicap ‘werkmap’. 



WERKEN METPICTOGRAMMEN

INTRO

Het werken met pictogrammen klinkt banaal, maar kan van grote betekenis zijn voor 
kinderen. Het ondersteunt de communicatie die kinderen ondergaan en ‘neutraliseert’ 
deze communicatie. 

Het is een eenvoudige manier voor kinderen om dingen te gaan begrijpen. 
Niet alleen voor kinderen met autisme, maar ook alle kleuters, nieuwkomers,  
anderstaligen, e.a. gebruiken gretig pictogrammen.
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COMMUNICATIE VISUALISEREN

Sommige kinderen kunnen nood hebben aan extra ondersteuning omdat woorden al-
leen hen niet duidelijk genoeg zijn. Sommige kinderen worden onrustig als het allemaal 
niet zo duidelijk is.  Je kan ze herkennen aan het veelvuldig komen stellen van vragen, 
bvb. wie er morgen de begeleider zal zijn, wat de volgende activiteit is die gepland is, 
wanneer gaan we eten, wat gaan we daarna doen, …..  
Dit gedrag kan erop duiden dat een gewoon antwoord niet voldoende begrepen wordt.

WAARVOOR GEBRUIK JE PICTOGRAMMEN?

1]  EEN INFORMATIEBORD MAKEN

Voorspelbaarheid en duidelijkheid, daar gaat het vaak om als je kinderen met een han-
dicap begeleidt. Op een algemeen informatiebord kan je heel veel belangrijke zaken 
overzichtelijk weer geven.  Als je een bord maakt en daarop enkele horizontale lijnen met 
velcro  klittenband bevestigt, kan je op die lijnen foto’s of picto’s hangen.  
Op zo’n informatiebord kan je heel wat informatie gegroepeerd bevestigen:

•  Fotospeelpleinverantwoordelijke
•  Gedragsregels voorgestel aan de hand van pictogrammen
•  Foto van de spelbegeleiders naast de picto van het spel
•  Foto van de inclusiemonitor
•  Foto van de plaats waar het spel gespeeld wordt

In het begin vraagt het maken en toepassen van een bord heel wat energie. Na verloop 
van tijd heb je alle picto’s en foto’s bij de hand en is alles in een wip aangepast.  
Je beloning is dat er veel minder kinderen om uitleg komen vragen. 

Op het voorbeeld van een informatiebord hieronder zie je  een voorstelling van een 
speelpleinvoormiddag. Alle activiteiten staan onder elkaar in chronologische volgorde. 
Het bord kan een mooi uitgangspunt vormen om de kinderen het dagprogramma voor te 
stellen. Bij vrij spel kan je de verschillende keuzes van spel op dezelfde lijn kleven. 
Moeten de kinderen steeds weer nieuwe keuzes maken dan kan je dat in een schema 
gieten met pijlen:
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Balspelen

Bosspel Knutselen



Van 9 uur
Tot 10u15 – 10u30
Verschillende balspelen

Van 10u30
Tot 12u00 – 12u15 
Bosspel

Van 12u00 – 12u15
Tot 13u00
Middagmaal

Annick
De grote baas van vandaag

Balspelen Roel Lokaal

Bosspel Roel Speelbos

Eten Roel Annick Lokaal

Amke
Inclusieanimator

De anderen GEEN pijn doen
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2]  HET VERLOOP VAN DE DAG SCHEMATISCH VOORSTELLEN

Meestal volstaat het om een volgorde aan te geven van het programma.  
Hierbij kan je de uren vermelden, maar dit hoeft niet.  Kinderen met autisme nemen de 
vermeldingen namelijk letterlijk.   Staat er ‘12:00 Middagmaal’, en het is effectief 12 uur en 
je bent toch nog even aan het doorspelen, dan kan dit bij hen ergernis opwekken waar-
door ze overstuur kunnen worden.   

Hoe kan je een schema of dagprogramma doorgeven aan de kinderen?

•  Je zou bij de inkomhal of de vaste verzamelplaats een bord kunnen plaatsen met 
   daarop het dagprogramma.   Je zou voor elke leeftijdscategorie een apart bord kunnen  
   maken.  Het nadeel van zo’n bord is dat het niet makkelijk verplaatsbaar is.  
•  Als je dan buiten gaat spelen of in een ander lokaal kan het kind niet makkelijk het  
   bordschema raadplegen.  Gewoon het schema afprinten op een A4-tje kan hier een 
   mooi alternatief zijn.
•  Speel je op een groot terrein of verplaatst het kind zich veel dan kan een  
   geplastificeerde bladwijzer  met daarop een dagprogramma met pictogrammen een
   mooie uitkomst bieden.  Het kind kan deze bladwijzer aan zijn/haar kleren bevestigen of  
   gewoon op zak steken.

3]  GESCHREVEN COMMUNICATIE AANVULLEN

Je kan op verschillende sites pictogrammen en plaatjes vinden.  Je kan ook gewone foto’s 
nemen. Wanneer je naast geschreven communicatie ook afbeeldingen gaat gebruiken is 
het bijzonder belangrijk dat je steeds hetzelfde plaatje of pictogram, dezelfde betekenis 
geeft!

•  www.sclera.be: dé pictogrammen-site. Je kan aan de makers van de pictogrammen 
   vragen om een picto te ontwikkelen die volgens jou nog ontbreekt en die je veelvuldig  
   wil gebruiken. De picogrammen kan je zoeken op alfabet of per categorie. Het gebruik  
   van deze site is gratis.
•  www.betavzw.be/nl/zwart-wit-prenten: op deze site vind je zwart-wit prenten. 
•  findicons.com: een groot aanbod van pictogrammen. Je kunt je zoekterm verfijnen.
•  straight-street.com: meer dan 800 gratis pictogrammen. Ook foto’s en geluiden zijn via
    deze website te vinden. Registratie is nodig.
•  pdictionary.com: zeer uitgebreide bibliotheek van concrete prenten en foto’s, zoek 
   alfabetisch of per thema. 
•  www.clipartsalbum.be: Engelstalige site met heel veel pictogrammen, in kleur. 
   Geordend per thema.
•  Er bestaan ook professionele pictogrammenagenda’s. Die worden veel in instellingen  
   gebruikt en zijn duur. Mogelijk kan je aan de begeleiding of de familie vragen of ze  
   pictogrammen gebruiken en of je er een paar mag lenen.

4]  KINDEREN MET AUTISME EN KEUZES MAKEN 

Over het algemeen zijn kinderen blij wanneer ze zelf iets mogen kiezen. Maar sommige 
kinderen hebben het heel moeilijk om te kiezen, zo gaat het ook vaak met kinderen met 
autisme.  Het veroorzaakt onrust en angst. Ze moeten begeleid worden bij hun keuzes. 
Ook hiervoor kan je gemakkelijk een begeleiding op zetten.
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Stel dat de kinderen mogen kiezen wat ze gaan doen. Ze kunnen kiezen uit:

•  Voetballen 
•  In de zandbak spelen 
•  Verstoppertje spelen 
•  Kleuren 
•  Puzzelen 
•  Een gezelschapsspel 
•  Met lego spelen 

Dit aanbod is veel te groot en niet te bevatten, dus kan je het indelen volgens een 
bepaald plan. Jij ordent dan de keuzes met plaatjes.

bIjvoorbeeld

1.  Op een tafel ligt een stapel spelletjes ‘buiten’ of ‘binnen’ 
Buiten = Voetballen, verstoppertje, zandbak
Binnen = Kleuren, puzzelen, met autootjes spelen, met lego spelen, en gezelschapsspel

2.  Je laat het kind nog niet zien wat er op de plaatjes staat en vraagt of het binnen of buiten 
wil spelen. Het stapeltje dat hij niet kiest, neem je weg. 

3.  Nadien neem je de stapel met spelen binnen want daar koos het kind voor. Deze stapel deel 
je weer op in twee, namelijk spelen in groep of alleen.
Alleen = kleuren, puzzelen, lego
In groep= autootjes, gezelschapsspel 

4.  Het kind hoeft nu weer alleen te kiezen uit twee mogelijkheden. Je kan weer een stapeltje 
verwijderen en dan uiteindelijk de overblijvende plaatjes laten zien.  En nu is het voor het kind 
veel makkelijker om keuzes te maken en zal het rustig aan zijn spel kunnen beginnen.

PICTOGRAMMEN OP EEN RIJ

We geven jullie een aantal pictogrammen mee die nuttig kunnen zijn op het speelplein. 
We haalden ze van de website www.sclera.be. 
Daar kunnen jullie nog heel wat andere pictogrammen terugvinden.

A]  SPELEN
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verkleden poppenkast
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feest verjaardag

poppen Blokken

Speelgoed Rommel
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puzzel skateboarden

balsporten gocart

speeltuin spelen met de auto’s
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spelen in de zandbak toneeltje

knutselen knutselgerei opruimen

creatief met materiaal tekenen



B]  ETEN EN DRINKEN

vieruurtje drankje en koekje

snoepje koekjes
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ijsje fruit
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dorst drinken

honger eten

boterham eten proeven



C]  TIJD
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eetzaal aan tafel zitten

voormiddag namiddag

wanneer? hoe laat?



D]  AFSPRAKEN EN REGELS

afkoelen afval in de vuilnisbak
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anderen laten meespelen dag zeggen

hulp vragen fairplay
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luisteren naar elkaar in groep samen blijven

jas aan de kapstok kiezen

afval sorteren heen- en weerschrift





REACTIES VANANDERE KINDEREN

INTRO

Kinderen kunnen zeer uiteenlopend reageren. 
Van open en bezorgd, tot gemeen en hard.

 In deze tekst zetten we de verschillende reacties op een rij en we leren je concreet hoe 
je moet reageren.
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HOE KUNNEN ANDERE KINDEREN REAGEREN?

We beschrijven hier vijf verschillende soorten reacties van kinderen. 
We geven ook een aantal tips hoe je er als animator mee om kan gaan.

Zorgende reacties

Kinderen zonder handicap willen dikwijls spontaan de zorg opnemen voor een kind met 
een handicap: de rolwagen duwen, eten geven, … Op zich geen probleem. 
Maar er zijn wel een aantal aandachtspunten. Zorg ervoor dat de kinderen niet teveel uit 
handen nemen. Check steeds bij het kind welke zorg hij/zij graag heeft. Baken af, ook bij 
kinderen. Let er op dat er ook een gelijkwaardige relatie kan groeien. Zorg er bijvoorbeeld 
voor bij de activiteiten dat ook de kinderen met een handicap een volwaardige rol kun-
nen spelen. Doorbreek ook eventuele ‘taboe’s’ rond het kind zodat kinderen open met het 
kind kunnen babbelen.

Vragende reacties

Eenmaal het ijs gebroken zitten kinderen soms vol eerlijke en pertinente vragen. 
Check of het kind zelf op die vragen wil en kan antwoorden en laat, indien mogelijk, het 
kind met een handicap zoveel mogelijk zelf aan het woord. Vermijd om over het kind te 
praten, terwijl hij of zij erbij zit. Dat kan zeer vernederend zijn. 

Pragmatische reacties

Vanuit ‘kinderlogica’ krijg je soms zeer pragmatische reacties. Waarom wordt hij altijd 
voorgetrokken? Als zij meedoet, kunnen we niet winnen. Bij spelen komt dikwijls ook 
een stuk uitsluiting kijken: het was nu juist zo plezant, we hadden nu juist een goed 
groepje, … Geef kinderen zonder handicap het gevoel dat ze zulke gevoelens en reacties 
zeker mogen uiten, ze zijn zeer menselijk. Maar probeer hen ook uit te leggen waarom je 
bepaalde dingen doet en stimuleer hen om rekening te houden met de persoon met een 
handicap.

Plagende reacties

Kinderen zijn geen schatjes. Ze proberen te checken hoever ze kunnen gaan. Zolang de 
relatie ‘gelijkwaardig’ blijft en het kind met een handicap op een goeie manier reageert 
en van zich af bijt is er niets aan de hand. Hou als begeleid(st)er wel een oogje in het zeil. 
Plagen én terug plagen kan een gelijkwaardige relatie versterken, maar het kan ook een 
test zijn voor pestgedrag.

Pestende reacties

Uitzonderlijk worden de ‘verhoudingen’ wel scheef getrokken. Kinderen met een handi-
cap worden soms echt in de grond geboord en gekleineerd. Ze hebben uit zichzelf geen 
verweer en trekken zich reacties heel hard aan. Het gaat er lelijk en gemeen aan toe. Besef 
dat begeleid(st)ers in deze situatie niet even ‘de rode ridder’ kunnen gaan spelen. Het is 
belangrijk dat de signalen snel gemeld worden en dat er een aanpak komt die op meer-
dere terreinen werkt: de eigenwaarde van het kind met een handicap, het gedrag van de 
pestkoppen, de houding van de ‘middengroep’, de algemene sfeer op het speelplein. 
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       HOU EEN OOGJE IN HET ZEIL

Waarin zit ‘m het verschil tussen onschuldig plagen en gemeen pesten?

Pesten is echt berekend pijn doen, iemand laten merken dat hij waardeloos is, iemand 
isoleren en bewust kraken. 

Wat kan allemaal ‘pestgedrag’ zijn?

•  een scherpe tong: spotten, uitschelden, afdreigen, roddelen, leugens verspreiden,  
   vernederen 
•  schoppen, slaan, krabben, haren trekken, … 
•  bezittingen stelen of vernielen 
•  uitsluiten, negeren, doodzwijgen, … 

Welke signalen wijzen op ‘pestgedrag’? 

Hoe herken je een zondebok?
•  hun bezittigen worden besmeurd, vernield, beschadigd of verdwijnen 
•  ze lopen veel kans om blauwe plekken op te lopen 
•  ze staan letterlijk en figuurlijk alleen 
•  ze zoeken de veiligheid van de animator op 
•  ze komen niet graag 
•  ze worden vaak als laatste gekozen als er groepjes gevormd worden 
•  ze kunnen neerslachtig en ongelukkig overkomen, ze gedragen zich onzeker, ze maken  
   zichzelf bijna onzichtbaar 

Hoe herken je een pestkop?
•  het zijn meestal stoere, dominerende kinderen die moeilijk ‘nee’ kunnen aanvaarden 
•  ze laten zich graag omringen door een groepje ‘meelopers’ 
•  ze zitten dikwijls op de kap van anderen 
•  ze zijn vooral met zichzelf bezig 
•  ze tonen zich vrij autoritair 
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•  onschuldig, onbezonnen, spontaan 
•  van korte duur, tijdelijk 
•  tussen ‘gelijken’ 
•  meestal te verdragen maar kan 
    ook agressief zijn 
•  meestal één tegen één 
•  de partijen wisselen keer op keer: de kinderen  
    plagen elkaar terug 
•  kinderen blijven opgenomen in de groep  
   waarin geplaagd wordt, de groepssfeer blijft  
   plezant 
•  plagen kan in het openbaar 

Plagen

•  berekend, bewust kwetsen of kleineren 
•  herhaaldelijk, systematisch, langdurig 
•  ongelijke strijd met een kind met een 
    ‘lagere status’ 
•  de pestkop heeft geen goede bedoelingen 
•  dezelfde pesters, dezelfde slachtoffers 
•  negatieve gevolgen voor het kind en de  
   groep: het gepeste kind raakt geïsoleerd,  
   binnen de groep wordt een onveilig klimaat  
   gecreëerd 
•  gebeurt vaak stiekem: kinderen zoeken die  
   momenten uit waar ze aan controle ontsnappen 

Pesten



       WAT KAN JE DOEN?

Pesten voorkomen?

Een goede sfeer in de groep is de beste manier om pesten te voorkomen. 
Je eigen goede voorbeeld is immens belangrijk. Probeer iedereen op een open en po-
sitieve manier te benaderen. Laat elk kind voelen dat het belangrijk is. Zeg duidelijk dat 
pesten niet getolereerd wordt op het speelplein. Maak hierover ondubbelzinnige regels. 
Leg ook niet te sterk de nadruk op competitie en prestatie. Zet het speelplezier centraal. 
Stimuleer kinderen om elkaar te leren kennen. Vaak moet je als animator even ‘brug’ spe-
len en kinderen met elkaar in contact brengen.

In de tekst over ‘onthaal en introductie’ vind je hierover een aantal tips. Vermijd ook een 
te openlijke voorkeursbehandeling. Probeer zoveel mogelijk aanpassingen te doen die 
gelden voor alle kinderen. Als je individuele aanpassingen doet, doe die dan subtiel. 

Omgaan met pesten 

Als je pesters op heterdaad betrapt, moét je kordaat ingrijpen. Keur het gedrag duidelijk 
af. Leg uit waarom. Hoe sterker je band met kinderen, hoe meer indruk je opmerking zal 
maken. Laat nooit blijken dat iemand iets is komen vertellen: je zegt steeds dat je het 
pesten zelf hebt opgemerkt. Laat je niet overbluffen als een pester zegt dat er niets aan 
de hand is. 

Maar het speelplein moet meer doen dan brandjes blussen. Echt pestgedag is een pro-
bleem dat het petje te boven gaat van een individuele animator. Dit is mee de taak van 
de verantwoordelijke en de hoofdanimatoren. De aanpak moet gedragen en opgevolgd 
worden door de hele ploeg. 

• Als je ernstige aanwijzingen hebt dat een kind gepest wordt, dan moet je de ou-
ders van de zondebok en van de pestkop inlichten. Misschien herkennen ze het probleem 
van op school. De kans bestaat ook dat ze uit de lucht vallen en ontkennend reageren. 
Ouders spelen nochtans een belangrijke rol in de oplossing.

• Probeer het speelplein aangenaam te maken voor de zondebokken. Ze kunnen 
deugd hebben van de positieve ervaringen op het speelplein. Zet de positieve kenmer-
ken van het kind in de verf. Probeer het kind te introduceren bij andere, ‘bravere’ kinde-
ren. Help het kind ook om wat beter van zich af te bijten door de pesters te negeren of 
iets terug te zeggen. 

• Reageer op het gedrag van pestkoppen en niet op hun persoon. Probeer hen 
aan jouw kant te krijgen en zoek hoe je hen een positieve leidersrol kunt laten opnemen. 
Zoek samen met de ploeg naar gepaste uitdagingen, want vaak zijn ze de gewone spelle-
tjes beu. Laat hen ervaren dat ze geliefd kunnen zijn zonder anderen te kleineren. Beves-
tig hen als ze het goed doen. Verwacht echter niet dat ze van de ene dag op de andere 
dag ‘schatjes’ zullen worden.   
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MEER LEREN OVER PESTEN?
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www.jeugdenvrede.be:  Jeugd & Vrede geeft vorming en zet campagnes 
op over dit thema. Je vindt bruikbaar materiaal op de site en je kan er 
ook een aantal goede boeken bestellen zoals ‘Pesten, gedaan ermee!’ en 
‘Pesten in het jeugdwerk.’

www.pesten.net:  De doelgroep van deze site bestaat vooral uit kinde-
ren, hun ouders en leerkrachten. Je krijgt er een duidelijk geschetst 
theoretisch kader. Je vindt er een welomschreven definitie van pesten 
en manieren om ermee aan de slag te gaan. Verder op de site vind je 
nog een leuke lijst met kinder- en prentenboeken om het thema bij 
kinderen aan te brengen.

www.pestweb.nl : Ook deze website richt zich naar kinderen, ouders 
en leerkrachten. De site deelt info op per leeftijdsgroep. Pesten op 
jongere leeftijd neemt namelijk andere vormen aan dan pesten onder 
zestienjarigen en vraagt dan ook om een andere benadering. Onder de 
hoofdstukken ‘ouders’ en ‘leerkrachten’ staan signalen die pesters en 
gepesten geven. Met deze kennis herken je makkelijker en sneller een 
pestsituatie met al haar spelers. Een zeer bruikbaar stuk is het onder-
deel ‘leerkrachten’ waar je tips en methoden vindt om met pesten om te 
gaan, zowel preventieve als curatieve pestactieplannen.

Verder nog:

www.stopdigitaalpesten.nl
www.kieskleurtegenpesten.be 

 





MEERONDERSTEUNING EN EXPERTISE
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INTRO

Er zijn heel wat organisaties bezig met het thema inclusie. Je staat er niet alleen voor. 
Probeer het niet allemaal zelf uit te vinden en uit te proberen. Uitwisseling bespaart 
veel tijd. Ervaring is er genoeg, het is de kunst om ze te vinden.



Op initiatief van de Provinciale Jeugddienst in Oost-Vlaanderen hebben een aantal des-
kundige organisaties hun krachten gebundeld. Samen hebben ze een expertisecentrum 
opgericht. Je kan er terecht voor tips, advies, (financiële) ondersteuning en begeleiding. 
www.jeugdwerkvoorallen.be 

De Provinciale Jeugddienst van Antwerpen organiseert op regelmatige basis bijeen-
komsten met experten. Al naargelang het thema en het doel is dat een stuurgroep, een 
werkgroep, een denktank. De leden daarvan worden vaak aangevuld met expertise uit 
andere sectoren.
http://www.provant.be/vrije_tijd/jeugdwerk/jeugdwerk_voor_ieder 
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provinciale jeugddienst oost-vlaanderen

W. Wilsonplein 2 in 9000 Gent
nele.van.havere@oost-vlaanderen.be
T 09 267 75 94
www.oost-vlaanderen.be

provinciale jeugddienst antwerpen

Boomgaardstraat 22 in 2600 Antwerpen
jeugd@admin.provant.be
T 03 240 55 66
www.provant.be

oranje vzw

Karthuizerstraat 51 in 8310 Sint-Kruis-Brugge
vrijetijd@oranje.be
T 050 341 341
www.vrijetijd-oranje.be

vlaamse dienst speelpleinwerk vzw

Nieuwelaan 63 in 1860 Meise
vds@staf.speelplein.net
T 02 269 71 80
www.speelplein.net

vfg-jong

Tramstraat 69 in 9052 Gent
o-vl@vfg-jong.be
T 09 333 57 50
www.vfg.be

yieha! vzw

Antwerpsesteenweg 39 bus 1 in 9000 Gent
info@yiehavzw.be
T 09 228 92 09
www.yiehavzw.be
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