
Conclusie
Kinderen met een lichamelijke beperking die aan het regulier basisonderwijs (RBO) 
deelnemen spelen voor een groot deel inclusief zowel binnen als buiten. Kinderen 
met een lichamelijke beperking die zich te voet voortbewegen ervaren in het inclusief 
buitenspelen nauwelijks beperkingen3. Kinderen met een lichamelijke beperking 
die zich met een (elektrische) rolstoel voortbewegen spelen voornamelijk inclusief 
binnen bij voorkeur in eigen huis. Tijdens het buitenspelen zijn er voor deze groep 
geringe mogelijkheden aangezien zij op speelplaatsen met de rolstoel vrijwel geen 
mogelijkheden hebben.

Aanbeveling
Onderzoek naar het inclusief buitenspelen van kinderen op het RBO met een 
lichamelijke beperking die zich in een (elektrische) rolstoel voortbewegen en
wonen in stedelijke regio’s.

3) Koller D , Pouesard le M, Rummens JA (2018) Defining Social Inclusion for Children
     with Disabilities: A Critical Literature Review. Children and Society 32; 1-13)

Sterke punten:
- Selectieve steekproef
- Triangulatie
- Saturatie

Zwakke punten:
- Bias als gevolg van
 sociaal wenselijk gedrag
	 en	confirmation	bias
- Exclusie kinderen met
 communicatie computer

   Hoe kinderen
met én zonder beperkingen
      samen spelen en leren.

‘Maar dan niet op de toestellen omdat
er alleen maar hangdingen zijn

en een kukelrek daar mag ik niet op’.

inclusief buitenspelen

Sociale omgeving
Barrière

Inclusief samen spelen
• Spel met jongens is vaak te fysiek.

Vriendschap
• Kan niet goed bij iemand thuis spelen vanwege de elektrische rolstoel.

Afhankelijkheid
• Mag niet alleen buitenspelen onder 8 jaar.
• Hulp bij transfer van rolstoel naar schommel.
• Spelen vanuit praktische overwegingen (zoals drempels, naar wc gaan) het meest thuis. 

Autonomie
• Moet hulp vragen aan ouders of oudere broer/zus om het buitenspelen mogelijk te maken.

Extrinsieke voorwaarde
• Als het koud en nat is.
• Vrienden die ver weg wonen.
• Geen uitdagende speelomgevingen.

Facilitator

Inclusief samen spelen
• Met broer of zus samen spelen.
• De meeste vrienden hebben geen beperking.
• Gedurende de buitenschoolse activiteiten (BSO).
• Met kinderen uit de buurt/school samen spelen.
• Met meiden spelen; meer kletsen minder fysiek spel.

Vriendschap
• Aanbellen bij vrienden om te spelen.
• Zitten op dezelfde school en wonen in de buurt.
• Thuis spelen waar de inrichting op rolstoel is aangepast.
• Bij vrienden thuis uit de rolstoel op de grond spelen.

Afhankelijkheid
•	 Aanwezigheid	ouders	is	fijn.
• Ouders ondersteunen door rolstoel te duwen.
• Ouders helpen spelen mogelijk te maken door hun ondersteuning.
• Met een volwassene worden afspraken gemaakt met betrekking tot
 transfers/tillen/wc-gang.

Autonomie
• Kan zelf bepalen waar te spelen.
• Kan alles zelf doen, heeft geen hulp van iemand anders nodig.
• Afstandsbediening voor de deur naar binnen/buiten.
• Duidelijke afspraken over speelplek en speeltijd.

Extrinsieke voorwaarde
• Warm en zonnig weer.
• Vrienden die aanbellen en vragen om te komen spelen.
• Klimrekken en kabelbanen.

Oplossingsstrategie

Inclusief samen spelen
• Informatie avond over beperking voor ouders en kinderen van school.
• Whatsapp-groep met ouders uit de klas.

Vriendschap
• Samen met vrienden een nieuw spel bedenken.

Afhankelijkheid
• Hier hebben de kinderen geen suggesties voor aangegeven.

Autonomie
• Een walkie-talkie of Apple-watch mee zodat er altijd contact met ouders mogelijk is.

Extrinsieke voorwaarde
• Samen met vrienden spelletjes bedenken.
• Een ongestructureerde ruimte als een bos en daar een boomhut bouwen.

Sociale structuren
Barrière

Woonomgeving
• In landelijke dorpen zijn alleen buiten speelmogelijkheden in de dorpskern.

Afstand school/speeltuin
• Moet door ouders gebracht en gehaald worden.
• De weg naar de speeltuin is gevaarlijk ten gevolge van een drukke weg.

Speelplekken buiten
• Met de rolstoel is de toegang vaak niet mogelijk.
• De ondergrond is voor rolstoelen te zacht.
• Geen (interessante) plekken in de omgeving om buiten te spelen.

Speeltuinen
• Toestellen in de speeltuin zijn saai voor 8 jaar en ouder.
• Toestellen kunnen niet gebruikt worden als gevolg van de beperking.
• Zijn te ver weg.
• Slecht toegankelijk door zachte ondergrond en toegang tot speeltuin te smal
 (kinderen in rolstoel).

Facilitator

Woonomgeving
• Eén of meerdere speeltuinen-speelplaatsen/pleinen aanwezig.
• Grote tuin.

Afstand tot school/speeltuin
• School/speeltuin zijn dichtbij.
•	 Gaat	te	voet	met	step,	fiets	of	rolstoel	naar	school/speeltuin.
• Samen met grotere broer of zus naar school/speeltuin gaan.

Speelplekken buiten
• Alleen spelen of met broer/zus/vriend samen spelen in de tuin.
• Ongestructureerde omgeving.
• Spelen met de huisdieren in de achtertuin.

Speeltuinen
• Er zijn leuke toestellen.
• Is dichtbij, veilig en goed bereikbaar.

Oplossingsstrategie

Woonomgeving
• Naar een ontmoetingsplaats in de wijk.

Afstand tot school/speeltuin
• E-move wielen aan de handrolstoel om meer energie over te houden om te spelen.

Speelplekken buiten
• Nieuwe spelletjes bedenken om op straat te kunnen spelen.
•	 Met	de	step,	rolstoel	of	fiets	het	spelletje	‘jachtseizoen’	spelen.	
• Een bos in de buurt om buiten te spelen.

Speeltuinen
• Toestellen voor kinderen in rolstoel.
• Toestellen die meer uitdaging bieden.
• Harde stabiele ondergrond. 
• Het gebruik van een e-skelter voor naar de speeltuin toe, ter energie besparing.
• Een schommel waar de rolstoel in kan.
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Een kwalitatief onderzoek uit het 
perspectief van het kind met een 
lichamelijke beperking.

Grenzen opzoeken is je ruimte kennen
Buitenspelen is voor kinderen één van de belangrijkste vormen van bewegen en interactie. Kinderen leren hun eigen en elkaars grenzen kennen en door de 

hoge intensiteit en dynamiek van het spelen draagt het bij tot de gezondheid van het kind. Kinderen met en zonder beperking spelen steeds minder 
buiten1. Kinderen met een lichamelijke beperking zijn daarbij nog minder actief dan kinderen zonder een lichamelijke beperking2. In 2014 heeft 

het thuisnabij onderwijs voor kinderen met een beperking (op basis van de Wet passend onderwijs) zijn intrede gedaan in Nederland. 
Dit betekent meer inclusief onderwijs. Is het buitenspeelgedrag van kinderen inclusief? En welke barrières/belemmeringen 

worden daarbij door de kinderen ervaren? Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de volgende vraagstelling:

Welke barrières en faciliterende factoren spelen een rol bij het inclusief buitenspelen van kinderen
met een lichamelijke beperking op het regulier basisonderwijs?

1) Jantje Beton, stop nooit met spelen onderzoek 2018,
https://jantjebeton.nl/projecten/kinderen-spelen-dramatisch-minder-buiten

2) Burghard M, Jong de N, Vlieger S, Takken T (2017), Active Healthy
Kids Nederland. De Physical Activity Report Card voor de Nederlandse
jeugd met een chronische aandoening of beperking

‘Als het regent niet
want dan wordt je helemaal vies
en kleddernat en mijn schoenen
daar heb ik geen capuchon op’.

    ‘Maar ik euh, keek een beetje naar hoe mijn    
   vriendin het deed. Die zit ook in een rolstoel...

      en toen deed ik het gewoon zelf’.

Onderzoeksdesign
kwalitatief beschrijvend onderzoek (onderdeel van een groter project van het lectoraat 
‘leefstijl	en	gezondheid’	van	de	Hogeschool	Utrecht	en	de	‘Speelgoedbende’)

Data verzameling:
- Inclusie criteria: kinderen
 van 6-12 jaar met een 
 lichamelijke beperking op
 het regulier basisonderwijs
 en welke oplossingen zij hier
 bij aandragen
- Interviewguide
- 10 semigestructureerde
 digitale interviews

Data analyse:
- letterlijke transcriptie
- thematische inductieve
 methode
- triangulatie
- critical peer reviewing
- aangepast PAD-model

Hogeschool Utrecht. Hier komt alles samen.


