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Het is bekend dat kinderen met een beperking minder fysiek actief zijn dan hun 

leeftijdsgenoten. Ook spelen kinderen steeds minder buiten en spelen ze buiten minder 

samen met andere kinderen. Hogeschool Utrecht is een samenwerking aangegaan met de 

Speeltuinbende. De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met en zonder handicap. 

De speeltuinbende wil ervoor zorgen dat speeltuinen in Nederland toegankelijker worden 

gemaakt. Kinderen met een beperking meer actief  samen laten spelen staat hoog op de 

agenda bij Hogeschool Utrecht én de Speeltuinbende. De samenwerking heeft als doel te 

onderzoeken hoe we kinderen met een beperking meer actief kunnen laten samenspelen. 

 

Bij het stimuleren van actief samenspelen wordt internationaal vaak het begrip Inclusive Play 

gebruikt. Kent u als zorgprofessional dit begrip al? Inclusive Play gaat uit van vijf elementen 

die belangrijk zijn bij samenspelen:  physical, social, sensory, communication en cognitive. 

De onderzoekers van Hogeschool Utrecht hebben een kinderfysiotherapeutische 

achtergrond en richten zich naast Inclusive Play ook op het stimuleren van fysieke activiteit 

bij kinderen met een beperking. Daarom noemen wij het graag Active Inclusive Play. 

 

U bent als zorgprofessional van iemand met een beperking dagelijks bezig met Active 

Inclusive Play, toch…? Uiteraard stimuleren wij actief spelen al tijdens de behandeling. Maar 

actief samenspelen? En weet u hoe de speeltuinen rondom uw eigen praktijk eruit zien? 

Gaat u al weleens tijdens de behandeling met het kind naar de speeltuin toe? 

 

Tijdens de workshop zullen we aan de hand van praktische voorbeelden handvattingen 

geven  zodat u zich als zorgprofessional  bewust wordt welke belangrijke rol u kan hebben bij 

het stimuleren van Active Inclusive Play. 
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