
ISAAC-NF & het Gehandicapte Kind 

Plenaire sessie vrijdag 8 oktober



Hoe hebben we 
elkaar gevonden…?

• Via Facebook!
• Via een oproep vanuit de 

Speeltuinbende om mee te denken
in het samenspeelnetwerk.

“Meer en beter toegankelijke kennis 
over samenspelen. Dit is de derde 
ambitie die in het 
SamenSpeelAkkoord. Tijdens deze 
bijeenkomst is het doel om het brede 
palet van kennis over samen spelen 
in kaart te brengen, kennis die nodig 
is om de doelstellingen van het 
SamenSpeelAkkoord te realiseren. ”



Waar kwamen we achter?

• We hebben zeer overlappende visies:
• Inclusie van mensen met een beperking in de maatschappij.
• Samen spelen, met of zonder handicap.

Nog te weinig aandacht voor kinderen
die de Nederlandse taal niet spreken

of niet begrijpen.



Het samenspeelakkoord heeft drie doelen:

1. Een inclusieve speelcultuur
Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun 
omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

2. Meer samenspeelplekken
Ieder kind met een beperking kan in zijn eigen buurt met 
andere kinderen samen spelen.

3. Toegankelijke kennis over samen spelen
Kennis en inspiratie over samen spelen is beschikbaar voor 
iedereen die daarmee aan de slag wil. Dat doen we middels een 
helpdesk, netwerkbijeenkomsten en het online platform 
SamenSpeelNetwerk.nl.



• Doel: een omgeving waar ieder kind onbezorgd buiten kan 
samen spelen met andere kinderen uit de buurt. 

• 550 gezinnen die zich inzetten voor een inclusieve speeltuin in 
elke buurt!

• 100 speeltuinen opgeknapt!
• Speeltuintest
• Samenspeeldagen
• …….en meer!

• Doe ook mee en help de speeltuin bij jou in de buurt ook 
toegankelijk te maken voor kinderen met een communicatieve 
beperking.

Meld je aan: Sluit je ook aan bij de bende! | De Speeltuinbende

Speeltuinbende

https://www.speeltuinbende.nl/speeltuinbende/sluit-je-ook-aan-bij-de-bende


Waarin werken we al samen?

Juf Jolijn (ze is een
klein beetje van ons)

Hoe speelplekken
toegankelijker te

maken

Aansluiten bij
overleggen van het 

SamenSpeelNetwerk

Doen van een
Samenspeelbelofte

Presentator
Presentatienotities
Voorstel: uitspraken verzamen op flapover. Op het moment dat mythes besproken worden, kijken of er bruggetjes mogelijk zijn tussen uitspraken van deelnemers en de mythes. 



Dankjewel, juf Jolijn

(1) Facebook

Aanmelden voor De Grote Samenspeeldag | Het Gehandicapte Kind

De grote Speeltuin dag, 17 oktober aanstaande, weer
met Juf Jolijn!

Aanmelden kan hier:

https://www.facebook.com/speeltuinbende/videos/2774021209578040/
https://gehandicaptekind.nl/aanmelden-voor-de-grote-samenspeeldag


Hoe speelplekken toegankelijker te maken

- Delen van goede voorbeelden.
- Informatie uitwisselen met het Gehandicapte Kind.
- Opnemen van filmmateriaal om te laten zien hoe je kunt 

modelleren in de speeltuin.
- Meedenken met het gebruik van pictogrammen:

- In speeltuinen
- Bij de samenspeeltips
- Hierbij betrekken van OC-gebruikers



• Mytylschool Eindhoven, de 
Meerklank, de Pierre 
Bayleschool en een park in 
België hebben al borden
geplaatst!

• Weet u er meer? Deel het 
met ons & de wereld



Samenspeeltips

- In de samenspeeltips staan hele leuke ideeen
over hoe kinderen met en zonder beperking
samen kunnen spelen.

- We vullen deze tips graag aan met hoe OC toe 
te voegen!



Bellenblazen!

Tip: gebruik pictogrammen als
“groot”, “nog een keer” en “plop” 
tijdens het bellenblazen



Samenspeelbelofte

47 partijen gingen ons voor..

Weten wie nog meer en wat ze hebben beloofd?
De Beloftemakers | SamenSpeelNetwerk

Samenspeelbelofte op film!

https://samenspeelnetwerk.nl/de-belofte-makers


Op de hoogte blijven en/of helpen?

• Volg onze socials!
• Wordt lid van de Speeltuinbende

• Ideeën?

• Wat kunnen wij verder doen?
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