
Doe je mee?
Speelforum over samen spelen

‘Wat is er voor nodig om kinderen met een beperking de kans te geven vrienden te maken 
en lekker mee te doen in hun eigen wijk?’ Dat was de centrale vraag tijdens het negende 
Speelforum in december 2020. Het korte antwoord is ook een vraag: ‘Doe je mee?’ Een 
eenvoudige en krachtige uitnodiging, die de deur opent naar meedoen en erbij horen. Drie
wetenschappers gaven bijna honderd deelnemers een inkijkje in hun boeiende zoektocht 
naar de kern van de inclusieve samenleving.

‘Lekker meedoen in de eigen wijk’ is voor kinderen met een beperking niet vanzelfsprekend. 
Volgens onderzoek van het Gehandicapte Kind heeft 85% van de kinderen in het speciaal 
onderwijs geen vriendje in de eigen buurt of wijk. Bijna de helft van de kinderen met een 
beperking beweegt te weinig. Veel volwassenen met een beperking voelen zich – na een 
kindertijd met weinig sociale contacten - eenzaam. Hoe kunnen we dit tij keren? Deze 
vragen legden gespreksleiders Froukje Hajer en Ilse van der Put voor aan sprekers en 
deelnemers.

Zelfsturing

Spelen is voor kinderen de natuurlijke manier om vrienden te maken. 
“Hier zit meteen al een uitdaging voor kinderen met een beperking”, 
stelt Rianne Jansens van Zuyd Hogeschool. Met het internationale 
LUDI-network deed zij onderzoek naar het spel van kinderen met een 
beperking. “Wij maken daarbij onderscheid tussen spel om het spel en
spelachtige activiteiten. Bij spel om het spel staan plezier, intrinsieke 
motivatie en zelfsturing door de kinderen centraal. Spelachtige 

activiteiten zijn ook leuk, maar de motivatie is extrinsiek en de sturing gebeurt door 
volwassenen. De eerste vorm van spel is veel krachtiger dan de tweede.”
En daar wringt de schoen. Jansens: “Spel wordt bij kinderen met een beperking vaak gebruikt
als middel voor onderwijs en therapie. Spel om het spelen is minder in beeld.” Daarvoor zijn 
verschillende redenen. “De beperkingen van het kind kunnen de zelfsturende vorm van 



spelen bemoeilijken. De volwassenen rond het kind zijn druk en weten ook niet altijd goed 
hoe ze het kind toch die speelkansen kunnen bieden. En in de woonomgeving liggen de 
speelmogelijkheden niet voor het oprapen. Als je ‘t een kind vraagt, blijkt het sociale aspect 
het belangrijkste: een kind wil ergens bijhoren. Om dat te bereiken moeten we de kracht die 
in de wijk zit activeren. Samen met wijkteams, jeugdwerk en jeugdclubs, de 
kindergemeenteraad. Die kartrekkers moeten we aanspreken.”

Van integratie naar inclusie

Kirsten Nøhr van Noorderlicht Consultancy kijkt in meer detail naar 
die kracht van de wijk of - breder - de samenleving. Nøhr was eerder 
werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam voor het internationale 
Erasmus+ project Social inclusion, education and urban policy for 
young children. “In onze samenleving zijn we erg goed in het 
categoriseren van mensen: naar leeftijd, handicap, geloof, etniciteit, 
gender enzovoorts. We richten ons dan op de mensen die ‘buiten de 
gemeenschap’ vallen en vragen ons af hoe we die mensen kunnen 

integreren.” Nøhr pleit ervoor om het om te draaien: “Geef aandacht aan de gemeenschap 
waar sommige mensen buiten vallen. Probeer diversiteit als toegevoegde waarde te zien in 
plaats van als probleem. En zet in op inclusie. Met een inclusieve benadering focus je op de 
sociale relaties tussen kinderen en tussen kinderen en volwassenen. En je kijkt naar de 
inrichting van de omgeving. In een inclusieve samenleving nemen we iedereen mee, mét 
ieders speciale behoeften. De vraag wordt dan: hoe creëren we een open en 
ontwikkelingsgerichte omgeving waarin alle kinderen, alle mensen actieve deelnemers in de 
gemeenschap kunnen zijn?” 

Kijk mama

Welke ervaringen hebben ouders en kinderen met een beperking 
hiermee? Manon Bloemen, 
kinderfysiotherapeut/gezondheidswetenschapper bij het Lectoraat 
Leefstijl en Gezondheid en docent Master kinderfysiotherapie aan de 
Hogeschool Utrecht werkt sinds 1999 met kinderen met een beperking 
en zet zich ervoor in dat deze kinderen meer kunnen bewegen. “Voor 
kinderen betekent dat bijvoorbeeld: buiten spelen. Voor kinderen met 
een beperking is dat lastig.”
Bloemen doet onderzoek naar de barrières, facilitators en oplossingen 
voor inclusief buitenspelen. Zij interviewde onder andere ouders en 

kinderen met een beperking en vroeg naar hun ervaringen met buiten spelen in de eigen 
woonomgeving. Natuurlijk zijn er fysieke barrières, maar praktische en sociale drempels 
blijken hoger. “Andere kinderen zijn vaak sneller”, vertelt een ouder. “En dan haakt hij toch 
wel af en is aan het einde teleurgesteld.” En een kind: “Drie kinderen renden naar hun papa 
en mama van goh, kijk mama dat jongetje zit in een rolstoel”. Dit beeld zie je in veel 
antwoorden terug. De vraag ‘Doe je mee?’ is duidelijk nog niet ingeburgerd. 



Variatie en diversiteit

Bloemen onderzoekt hoe je samen spelen makkelijker kan maken voor alle kinderen. Als 
fysieke facilitators staan bovenaan: variatie en diversiteit. Dezelfde kernbegrippen die we al 
tegenkwamen bij Kirsten Nøhr. “Diversiteit in de fysieke omgeving zorgt ervoor dat er voor 
elk kind wat te spelen valt. Dat maakt samen spelen makkelijker, ook als kinderen 
verschillende spelniveaus hebben. Ieder kind heeft een talent, is ergens goed in. Richt je op 
de vraag hoe elk kind wél mee kan doen en neem de kinderen mee als ontwerpers van 
inrichting en activiteiten. Kinderen zijn daarin heel creatief en bedenken zelf manieren om 
samen te spelen.” 
Conclusie van dit Speelforum: sociaal, fysiek, cultureel en institutioneel: op alle niveaus is er 
werk aan de winkel. Maar doorslaggevend is de vraag: ‘Doe je mee?’ 

Speelforum
Met de organisatie van dit Speelforum heeft Ruimte voor de Jeugd een deel van haar 
SamenSpeelBelofte ingelost. Via onze Speelfora agenderen wij het belang van spel en 
stimuleren we de uitwisseling van actuele kennis tussen wetenschap, beleid en praktijk. 
Verslagen van alle Speelfora zijn te vinden op www.ruimtevoordejeugd.nl.

Verder lezen
Rianne Jansens: https://www.ludi-network.eu/ en https://www.p4play.eu/ 
Kirsten Nøhr: https://www.amsterdamuas.com/citiesincludingchildren
Manon Bloemen: https://husite.nl/watbeweegtjou/ en 
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/manon-bloemen 
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