
De week van het Gehandicapte Kind

Geen kind zonder vriendjes
Er zijn ruim

kinder
met een handicap

en
Kinderen met een handicap 
in het speciaal onderwijs 
hebben weinig vrienden: 
16,7 % van de ondervraagde kinderen met  
een handicap die speciaal basisonderwijs  
volgen geeft aan helemaal geen vrienden 
te hebben (dit percentage ligt 7 keer hoger 
dan kinderen met een handicap in het 
regulier basisonderwijs)

49,3% van de kinderen met een handicap 
die naar het speciaal onderwijs (basis en  
voortgezet) gaan heeft op school geen 
of maar 1 vriend.

85% van de ondervraagde kinderen met 
een handicap die naar het speciaal 
onderwijs (basis en voortgezet) gaan 
zegt geen vrienden in de buurt te 
hebben.  

 

Eenzaamheid bij kinderen 
en jongeren heeft andere 

consequenties dan bij volwassenen 
en ouderen. Kinderen zijn nog op 

weg zich te ontwikkelen en kunnen 
niet zonder positieve 

relaties met vrienden, leeftijd-
genoten en ouders.

9 op de tien
speelplekken is niet toegankelijk 
voor kinderen met een beperking 

GEEN
van de circa 150 indoor speeltuinen 
in Nederland is volledig toegankelijk 
voor kinderen met een handicap 

1 op de 17 kinderen met autisme 
gaat niet naar school.  
Volgens het Nederlands Autisme Register 
(NAR) gaat 6% van de kinderen met autisme 
onder de 16 niet naar school. Zij zijn geheel 
verstoken van onderwijs en worden 
hierdoor bedreigd in hun ontwikkeling.

De 
sportdeelname 

van kinderen met 
een beperking ligt 

gemiddeld 

17% lager
dan van kinderen 

zonder 
beperking. 

Als autoriteit op dit gebied, hoort 
stichting het Gehandicapte Kind 
dagelijks de schrijnende verhalen 
van kinderen met een handicap 
die hard worden getroffen in hun 
eenzaamheid en sociale exclusie 
door de coronacrisis.

Ondanks dat er meer 
aandacht voor de 
maatschappelijke 
participatie van kinderen 
met een handicap is, is 
dit de afgelopen 70 jaar 
niet verbeterd. !

  

62%
van de mensen 
met een beperking 
is eenzaam. En dat 
begint vaak al op 
jonge leeftijd.

9.951 kinderen gaan niet 
naar school omdat daar 
voor hen onvoldoende 
zorg en ondersteuning 
beschikbaar is. 
4.215 kinderen zit langer dan 
drie maanden thuis omdat er 
geen passende plek te vinden is 
in het onderwijs. Dit zijn niet 
allemaal kinderen met een 
handicap (bijv. ook kinderen 
die net in Nederland zijn komen 
wonen), maar wel grotendeels. 

Daarnaast zijn 5.736 kinderen 
permanent vrijgesteld van de 
leerplicht vanwege een handicap 
of ziekte. 
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