
Discussie
+     Diversiteit participanten
+/- Triangulatie en Peer reviewing
+/- Digitale interviewafname
+/- Steekproef (8 pers.) Saturatie
- Impact COVID-19
- Interviewbias 

Conclusie
Zowel de externe 
omgevingsfactoren als de 
persoonlijke interne factoren spelen 
bij kinderen met een lichamelijke 
beperking op speciaal onderwijs een 
rol. Ze zijn afhankelijk van (taxi) 
vervoer, nabijheid van ouders en het 
missen van een voorspelbare, 
toegankelijke, veilige omgeving wat 
het actief inclusief samen 
buitenspelen negatief beïnvloed.  

Inleiding
Kinderen spelen steeds minder buiten. In 2018 speelde drie op de 
tien kinderen nooit of slechts één keer per week buiten. Dit is een 
groot probleem omdat buitenspelen veel positieve effecten heeft op 
de ontwikkeling van een kind. Samenspelen is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Kinderen met en zonder een lichamelijke beperking 
groeien vaak gescheiden op mede door het onderscheid tussen 
Regulier en Speciaal Onderwijs. Hierdoor leren kinderen in mindere 
maten hoe het is om actief met elkaar samen te spelen, ook wel 
‘inclusief samenspelen’ genoemd. Maar hoe denken kinderen met 
een lichamelijke beperking zelf over actief inclusief buitenspelen? 

Vraagstelling 
Welke factoren spelen een rol tijdens het actief- inclusief-
samen(buiten)spelen vanuit het perspectief van kinderen met een 
lichamelijke beperking op speciaal basisonderwijs (SO) in de leeftijd 
van 6-12 jaar?

Methode 
Onderzoeksdesign: Beschrijvend kwalitatief onderzoek onderdeel 
van Lectoraat Leefstijl en Gezondheid; ‘Wat beweegt jou?’ 
Dataverzameling
- Inclusiecriteria: kinderen met een lichamelijke beperking; 6-12jr. 
Speciaal onderwijs, IQ >70
- Interviewguide 
- 8 semi- gestructureerde digitale interviews
Data analyse
- Getranscribeerd 
- Inductieve thematische analyse 
- Triangulatie 
- Peer reviewing
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Aanbeveling
- Vervolg onderzoek naar de rol van 
broertjes en zusjes van kinderen met 
een lichamelijke beperking.
- Vervolg onderzoek naar de rol van 
kinderen met een meervoudige-
verstandige beperking en/of 
communicatie barrières. 
- Weerbaarheidstraining op jonge 
leeftijd


