
90% 
van de 

speelplaatsen is niet 
geschikt voor 

kinderen met een 
handicap 

GEEN
van de circa 150 

indoor speeltuinen in 
Nederland is volledig 

toegankelijk voor 
kinderen met een 

handicap

Een inclusieve 
samenleving start 
bij kinderen
In Nederland hebben meer dan 100.000 kinderen een handicap. Naast dat deze 
kinderen worstelen met hun beperking, ervaren zij vaak ook mentale en fysieke 
drempels die hen ervan weerhouden om onbeperkt mee te kunnen doen. 
Nederland heeft 5 jaar geleden het VN-Verdrag Handicap geratificeerd en heeft 
daarmee het signaal afgegeven een inclusieve samenleving te willen zijn. 

het 
Gehandicapte 
Kind 



Veel kinderen met een handicap zijn 
eenzaam en dat is gewoon niet goed. 
Zeker kinderen die naar het speciaal 
onderwijs gaan. Die wonen ver van 
school en moeten soms wel een uur 
rijden naar hun vriendjes. Dan kun je 
niet zomaar even met iemand 
afspreken. En dan zijn er gehandicapte 
kinderen die helemaal niet naar school 
gaan! Nooit! Dat is toch bizar?!
Leona (13)
kinderambassadeur van het Gehandicapte Kind

Een inclusieve samenleving start bij kinderen. Daar begint bewustwording en contact. 
Door het wegnemen van drempels op het gebied van onderwijs en spelen, bevorderen we 
dit contact. Zo leren kinderen dat mensen met een beperking niet ‘raar’ zijn. 
Iedereen is anders, maar wel gelijkwaardig. Als kinderen met en zonder handicap samen kunnen 
leren en spelen, leggen we een fundament voor een inclusieve samenleving. Voor deze en zeker 
ook toekomstige generaties.

Wij vragen het volgende:
• Geef steun en ruimte aan initiatieven zoals Samen naar School klassen als een voorbeeld

voor meer inclusief onderwijs.

• Investeer via een SamenSpeelFonds in het realiseren van samenspeelplekken en zet met ons
het SamenSpeelNetwerk voort.

• Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid van kinderen en jongeren met een handicap.

Neem in het regeerakkoord de ambitie op dat er in 2025:
• In elke gemeente een inclusieve school is.

Reserveer hier 2 miljoen euro aan extra ontwikkelingskosten per jaar voor.

• In elke gemeente een inclusieve speelplaats is.
Reserveer hier 1,75 miljoen euro aan extra ontwikkelingskosten per jaar voor. 

We hebben dan wel een handicap, maar 
we zijn gewoon! We willen samen naar 
school, we willen speeltuinen waar ook 
wij kunnen spelen en ontmoeten. We 
willen samen spelen en niet eenzaam 
binnen zitten. Niet ver weg met een 
busje naar school. We willen erbij horen!
Pauline (10)
kinderambassadeur van het Gehandicapte Kind

  

Voor meer informatie, expertise of contact met kinderen met 
een handicap: Rick Brink - Aanjager inclusief spelen en leren:
rbrink@gehandicaptekind.nl 

www.gehandicaptekind.nl
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80% 
van de kinderen 

die speciaal 
onderwijs 

volgt, heeft 
géén vriendjes 

in de buurt

https://www.samennaarschool.nl/
https://samenspeelnetwerk.nl/
mailto:rbrink@gehandicaptekind.nl
http://www.gehandicaptekind.nl
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