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WAT IS EEN
INCLUSIEF
SPEELPLEIN?
Elk speelplein is inclusief. Maar wat wil dat nu zeggen
en hoe pak je dat aan? Inclusieve speelpleinen
zijn speelpleinen waar elk kind welkom is. Heel
logisch, zou je denken, toch zijn er soms kinderen
die niet overal terechtkunnen omdat ze specifieke
ondersteuningsnoden hebben. Inclusieve speelpleinen
streven ernaar dat alle kinderen kunnen deelnemen
aan het aanbod.
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Wat is inclusie?
Hoe kan het speelplein dit realiseren?

Hiervoor gebruiken we de definitie van GRIP VZW.
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een
handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van
en voor personen met een handicap. GRIP streeft
naar gelijke rechten en gelijke kansen en komt op
voor een inclusieve samenleving.

Zorg voor een veilig basisklimaat
•

‘Inclusie is het recht op volwaardige deelname aan de
samenleving op gelijke voet met andere burgers, een
onafhankelijk leven met gelijke keuzemogelijkheden
en met respect voor individuele keuzes.’
Voor een speelplein betekent dit: je kan even goed
meespelen, je hoort erbij. Het speelplein heeft zich zo
georganiseerd dat mogelijke drempels weggewerkt zijn.

•

 et speelplezier staat centraal, het is oké als je
H
even niet wil meedoen.
Zorg voor variatie in activiteiten.

•

Toon interesse in elk kind.

•

Los ruzies op een gepaste manier op.

•

Praat met ouders!

Voorzie structuur op het speelplein
•

Stel een gevisualiseerd weekschema op.

•

S tel regels en afspraken op met pictogrammen
(ww.sclera.be) of foto’s.

•

Heb aandacht voor routines, ze bieden houvast.

Creëer een veilige ruimte

4

•

Z org ervoor dat kinderen ook eens kunnen
ontspannen.

•

 aak een snoezelruimte, chillruimte, apart
M
plekje per groep, leeshoek…

Bespreek met heel het team
•

Iedereen is inclusief, alle (hoofd)animatoren
staan achter inclusie op het speelplein.

•

 at betekent dit voor jouw speelplein? Ga in
W
gesprek met je team, je speelpleincoach of een
andere partner.

•

 rganiseer een workshop of vorming op het
O
speelplein. Je speelpleincoach kan je hier zeker
verder mee helpen.

•

 olg samen kinderen met bijzondere noden
V
op over de jaren heen, het is belangrijk dat de
informatie goed doorgegeven wordt.
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AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
KENMERKEN

moeilijk voor hen.

Mensen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben
een specifieke stijl van waarnemen en denken.
Dit is voor elke persoon uniek. Vaak gaat het om
een combinatie van onderstaande kenmerken in
verschillende gradaties.

Andere opvallende kenmerken:

Sociale interactie en communicatie
Kinderen met autisme kunnen zich moeilijk inleven in
anderen en begrijpen niet altijd hun eigen gevoelens.
Hierdoor is het voorspellen van gedrag van anderen
lastig en reageren ze soms niet juist. Vooral de sociale
spelregels van een gesprek (oogcontact, beurt nemen,
beleefdheidsregels) zijn moeilijk.

•

E cholalie: het kind zegt bepaalde woorden of
zinnen letterlijk na.

•

 et kind heeft soms een heel beperkte of juist
H
heel uitgebreide woordenschat.

•

 et kind kan voortdurend praten en ver
H
uitweiden over een lievelingsonderwerp.

Verbeelding
Een kind met ASS kan zich moeilijk voorstellen wat er
(nog) niet is of niet zichtbaar is. Ze vertrouwen vooral
op wat ze al kennen of kunnen zien. Daarom is het
uitdagend om hen nieuwe dingen te leren kennen, ze
reageren soms angstig of verdedigend. Vertrouwde
rituelen, gewoontes, handelingen… geven hen dan
veiligheid. Structuur en duidelijkheid vormen hierbij
een veilige basis.

Voor kinderen met ASS is het niet evident om de juiste
betekenis aan woorden te koppelen. Zij begrijpen de
taal over het algemeen letterlijk en koppelen meestal
maar één betekenis aan één woord. Daardoor maken
ze geregeld interpretatiefouten. Uitdrukkingen,
gezegdes, synoniemen en figuurlijk taalgebruik zijn



Fantasie en realiteit onderscheiden is moeilijk. Tijdens
spel is het soms niet duidelijk wat echt is en wat
gespeeld. Ook het begin en einde van een spel wordt
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niet altijd herkend door een kind met ASS.

Zintuiglijke waarneming

Kinderen met autisme zijn vaak:

 inderen met ASS ervaren de wereld en wat er zich
K
dagelijks in afspeelt als chaotisch en fragmentarisch.
Ze zijn vaak bijzonder vatbaar voor afleidingen en
hebben het moeilijk om een teveel aan prikkels
(horen, zien, ruiken, voelen) weg te filteren. Daardoor
verwerken ze de informatie niet altijd juist. Te
veel prikkels zorgen ervoor dat kinderen met ASS
regelmatig last kunnen hebben van stress.

•

oprecht en eerlijk

•

consequent

•

gedreven

•

rechtvaardig

•

aandachtig voor details

•

analytisch

•

gericht op uiterlijke kenmerken

•

plichtsbewust en betrouwbaar

•

objectief

•

perfectionistisch



Kinderen met autisme hebben vaak een:
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•

sterk geheugen

•

specifieke interesses

•

oog voor de technische kant van apparaten

•

goed visueel/fotografisch geheugen

TIPS
Sociale interactie en communicatie
 ڢڢLeg gevoelens en gedachten van anderen uit.
 ڢڢGeef het kind een buddy of vertrouwenspersoon.
 ڢڢVisualiseer zo veel mogelijk: gewenst gedrag,
speluitleg, gesprek…

Verbeelding

 ڢڢAls het kind je niet begrepen heeft, herhaal dan
de opdracht met dezelfde woorden.

 ڢڢBereid het kind voor: wie, wat, wanneer, waar,
hoe, waarom, hoelang – vermijd vage woorden
als: ‘straks, misschien, later, daar’.

 ڢڢRicht je persoonlijk tot het kind en zeg eerst zijn
of haar naam.

 ڢڢVisualiseer tijd, ruimte en activiteit in een dag
of weekplanning.

 ڢڢGeef korte opdrachten, gebruik concrete taal, geef
relevante informatie.

 ڢڢVerander je van activiteit? Laat het dan op
voorhand weten, liefst met visuele ondersteuning
of met een vertrouwd ritueel. Zo geef je het kind
tijd om zich aan te passen.

 ڢڢZ eg expliciet wat je bedoelt en verwacht,
veronderstel niet dat het kind het weet.
 ڢڢGebruik geen sarcasme of cynische taal.

 ڢڢZorg voor een duidelijk begin en einde van de
opdracht en het spel.

 ڢڢGeef het kind tijd om de opdracht te begrijpen.
 ڢڢGeef alles een vaste plaats en maak duidelijk wat
er waar wordt gedaan.

 ڢڢPas je spreeksnelheid aan.
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Zintuiglijke waarneming
 ڢڢG eef aanrakingen, knuffels… als het kind er
nood aan heeft, maar bewaar de nodige afstand
waarbij het kind zich comfortabel voelt.
 ڢڢWees alert voor prikkels die irriterend kunnen zijn,
denk ook aan geur-en smaakprikkels.
 ڢڢJe kan helpen een aantal prikkels te beperken
door: een koptelefoon of een zonnebril aan te
bieden, verlichting uit te schakelen, de muziek
stiller zetten…
 ڢڢGa samen met het kind op zoek naar een plekje
waar het zich kan terugtrekken als het even te
veel wordt.
 ڢڢA ls het kind niet meer kan functioneren en
blokkeert, heeft het nood aan een moment voor
zichzelf. Dit kan je bieden door het kind even niet
meer te betrekken bij de activiteit of het kind even
met rust te laten.
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Sommige momenten op het speelplein kunnen
moeilijk zijn voor het kind met ASS. Daarom
lees je hieronder enkele specifieke tips.

Afspraken en regels
 ڢڢ
F ormuleer de regels en gewenst gedrag
concreet en tot in detail, vermeld ook duidelijke
consequenties als ze niet worden nageleefd.
 ڢڢZorg ervoor dat het volledige team deze regels
kent, erachter staat en ze consequent toepast.
 ڢڢVisualiseer de regels op de plaats waar ze van
toepassing zijn.

Spel en vrij spel
 ڢڢBied een rustige speelplaats of stille ruimte aan als alternatief.
 ڢڢBespreek en visualiseer voor de start van het spel wat het kind gaat doen en met wie.
 ڢڢGeef het spelmateriaal een vaste, gekende en goed gevisualiseerde plaats.
 ڢڢBespreek en toon de spelregels en het gebruik van het materiaal met de groep.
 ڢڢLaat het kind toe om alleen te spelen of even rustig aan de kant te zitten, forceer het niet tot samenspel.
 ڢڢVisualiseer bijvoorbeeld met een keuzebord wat het kind tijdens vrij spel kan doen.
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Tussendoortjes en middagmaal
 ڢڢMaak eventueel een aangepast scenario voor het
kind: laat het later naar de eetzaal komen, vroeger
de eetzaal verlaten of in een andere ruimte eten.
Bespreek dit met het team.
 ڢڢG eef het kind een vaste, veilige plaats in de
eetruimte.
 ڢڢBespreek met de ouders de specifieke
eetgewoontes, breng ze in kaart en hou er
rekening mee.

Uitstappen
 ڢڢD enk eraan een daglijn te maken. Geef een
antwoord op ‘wie, wat, wanneer, waar, hoe,
waarom, hoe lang’. Denk ook aan eet- en
plasmomenten en het einde van de uitstap.
 ڢڢLaat het kind materialen meenemen die voor
afleiding of minder prikkels zorgen (koptelefoon,
zonnebril, oordopjes, multimedia, stressbal of
klein materiaal waar ze graag mee spelen). Steek
dit in een ‘rustzakje’.
 ڢڢGeef duidelijk aan wie de vertrouwenspersoon of
buddy van het kind is tijdens de uitstap.
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AD(H)D
KENMERKEN
Onoplettendheid is bij ADHD zichtbaar in de vorm
van:
•

afdwalen van de activiteit of de speluitleg;

•

gebrek aan doorzettingsvermogen;

•

moeite om de aandacht ergens bij te houden;

•

ongestructureerd te werk gaan.

Hyperactiviteit is overmatige motorische activiteit
op een moment dat het niet gepast is. Voorbeelden
zijn buitensporig veel friemelen, tikken met de voeten
of praten, luid praten…
Impulsiviteit betekent dat kinderen met AD(H)
D soms dingen doen zonder erbij na te denken,
waarbij de kans groot is zichzelf of anderen pijn
te doen of iets stuk te maken. Sommige kinderen
reageren impulsief en hopen zo een beloning of
aandacht te krijgen. Of ze kunnen niet wachten op
een beloning die later komt. Bij deze impulsieve,
ondoordachte beslissingen denken de kinderen vaak
niet aan de langetermijngevolgen. Impulsiviteit kan
opdringerig overkomen, bijvoorbeeld wanneer het
kind voortdurend anderen onderbreekt.

Dit wordt niet veroorzaakt door opstandigheid of
een gebrek aan begrip.

Maar iedereen is wel eens druk, verstrooid of
impulsief! Dat kan een gevolg zijn van te weinig slaap,
te veel stress, ruzie… of gewoon omdat je ‘een hevig
temperament’ hebt.
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Een kind met AD(H)D…
•

is scherpzinnig: hoort en ziet alles

•

is stoer en durft veel

•

houdt van uitdaging, opwinding, verandering…

•

is eerlijk en rechtvaardig

•

is vindingrijk en heeft massa’s ideeën

•

is hartstochtelijk, emotioneel, gevoelig en sociaal

•

heeft een rijke fantasie of creativiteit

•

heeft een groot inlevingsvermogen

•

is flexibel en kan goed omgaan met veranderingen

•

is een goede entertainer en heeft gevoel voor
humor

•

is enthousiast en gedreven
•

is vrolijk en spontaan
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TIPS

Hoe stimuleren en begeleiden?

Het kind heeft soms wat hulp nodig om zijn talenten
positief aan te wenden. Als begeleider heb je altijd
aandacht voor een kwetsbaar zelfbeeld en (soms)
moeilijke relaties.

 ڢڢGeef korte en duidelijke instructies. Geef één
opdracht tegelijk.
 ڢڢGeef niet te veel, maar duidelijke regels.
 ڢڢMaak oogcontact en geef directe feedback.
 ڢڢWerk met een timer om de tijd te beperken

Hoe accepteren?
 ڢڢMoedig het kind aan als hij of zij het goed doet.

 ڢڢZ oek samen mogelijkheden om praktische
problemen aan te pakken.

 ڢڢToon dat je het positieve ook opmerkt.

 ڢڢHelp het kind bij het ordenen van de omgeving.

 ڢڢProbeer niet boos te worden bij
vergeetachtigheid.

 ڢڢHerinner het kind aan afspraken.
 ڢڢZorg er mee voor dat het kind niets vergeet.

Hoe helpen compenseren?

 ڢڢVoorzie activiteiten voor dode momenten.

 ڢڢBied een structuur aan: een vast ritme, haalbare
doelen, duidelijke grenzen.

 ڢڢG eef niet steeds dezelfde of gelijkaardige
opdrachten (dit wordt voor hen heel snel saai).

 ڢڢBied bij moeilijke, frustrerende momenten een
rustpauze aan.

 ڢڢVerduidelijk beleefdheidsregels en help het kind
deze te respecteren.

 ڢڢVermijd uitgestelde straffen (het kind ziet het
verband niet met zijn gedrag).

 ڢڢWees consequent.
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MENTALE BEPERKING
KENMERKEN
Een kind met een verstandelijke of mentale beperking
heeft meer tijd nodig om zich mentaal/verstandelijk
te ontwikkelen vergeleken met leeftijdsgenootjes.
Het duurt langer om iets te begrijpen en dit kan
frustrerend zijn. Als het kind merkt dat de andere
kinderen instructies beter begrijpen, voelt het zich
benadeeld.

•

veel interesse om praktische dingen te doen

•

k unnen zich niet zo lang concentreren, 15
minuten is al een grote inspanning

•

 ebben moeite met nieuwe dingen, verandeh
ringen, drukke omgeving

Kinderen met een mentale beperking hebben dezelfde
behoeftes als alle andere kinderen. Hoe zwaarder de
mentale beperking, hoe meer ondersteuning ze nodig
hebben.
Maar enkele kenmerken zijn typisch voor deze
kinderen:

•

reageren impulsief: eerst doen, dan denken

•

k unnen hun emoties moeilijk verwoorden, ze
tonen deze ook vaak hevig: héél boos, héél blij,
héél enthousiast…

•

hebben een laag zelfbeeld
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TIPS

Gebruik zo veel mogelijke hulpmiddelen om de communicatie te bevorderen: spraak, gebaren, voorwerpen,
foto’s, afbeeldingen, tekeningen, pictogrammen,
mimiek, expressie en lichaamshouding.

1

2

Vermijd abstract taalgebruik en beeldspraak.

3

Geef opdrachten in een rustige omgeving.

4

Deel je speluitleg op in deelstappen.

Geef het kind tijd om te begrijpen en om te reageren,
doe het niet in zijn of haar plaats.

5

6

Spreek niet te snel en herhaal.

Wees niet bang om te vragen ‘Bedoel je …’ of ‘Kan je
dat nog eens zeggen?’, als je iets niet hebt begrepen.

7
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ANDERSTALIGE
NIEUWKOMER
KENMERKEN

Anderstalige nieuwkomers (An) zijn kinderen en jongeren van niet-Belgische nationaliteit die nieuw
binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Het is een diverse groep: kinderen van
vluchtelingen en asielzoekers (al dan niet in een asielcentrum), kinderen die via gezinshereniging in België
terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen, adoptiekinderen, kinderen van werknemers van internationale
organisaties in België …
Migratie geeft kansen, maar brengt ook vaak stress mee. Het wennen aan een nieuw land, afscheid nemen,
een nieuwe taal, de onzekerheid… Voor de opvang van An zijn de volgende elementen dan ook cruciaal:
•

veiligheid

•

vertrouwen

•

erbij horen

•

structuur
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TIPS

Spreken met An
 ڢڢZorg voor een aanmoedigende gezichtsuitdrukking.

 ڢڢVul het kind niet aan of spreek niet in de plaats
van het kind.

 ڢڢMaak oogcontact.
 ڢڢGebruik geen ‘babytaal’.
 ڢڢOndersteun gesproken taal altijd met:
 ڢڢHerhaal veel.
• gebaren
 ڢڢDwing het kind niet om te praten.
• woorden die het kind al kent
 ڢڢStel in het begin vooral non-verbale of ja/
nee-vragen, nadien kan je overgaan naar open
vragen.

• eerdere kennis en ervaringen van het kind
• concrete voorwerpen, foto’s, film…

 ڢڢLaat het kind gewoon zaken aanwijzen.
 ڢڢPraat duidelijk en traag.
 ڢڢGa positief om met de thuistaal.
 ڢڢVermijd figuurlijk taalgebruik.
 ڢڢBetrek kinderen van dezelfde origine of thuistaal
eventueel bij een uitleg.

 ڢڢGebruik korte zinnen.
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Welkom voelen op het speelplein

Communicatie met ouders

 ڢڢVoorzie een wereldkaart, een wereldbol met
daarop plaatsen waar de kinderen vandaan
komen.

 ڢڢWin het vertrouwen van de ouders: communiceer
open en respectvol.
 ڢڢGeef een rondleiding van het speelplein.

 ڢڢLaat alle kinderen bij aankomst ‘goeiedag’ in hun
eigen taal opschrijven.

 ڢڢSchets een zo duidelijk mogelijk beeld van het
speelplein in eenvoudige en toegankelijke taal,
eventueel gevisualiseerd.

 ڢڢMaak een muur met foto’s uit de diverse landen
van herkomst.

 ڢڢCommuniceer de regels en afspraken op het speelplein, ook de meest voor de hand liggende.

 ڢڢG ebruik pictogrammen die de weekplanning
en de regels en afspraken van het speelplein
verduidelijken.

 ڢڢGeef niet te veel informatie in één keer, doseer.

 ڢڢD e naam van het kind is belangrijk, heb er
aandacht voor: hoe spreek je die goed uit?

 ڢڢG ebruik eenvoudige zinnen en toegankelijk
Nederlands.

 ڢڢIs er een plaats waar An even tot rust kan komen?
Voorzie een rustig hoekje voor An.

 ڢڢMaak niet te veel opmerkingen tussendoor, blijf
to the point.

 ڢڢVoorzie een pictogrammenwoordenboekje (met
daarbij horende Nederlandstalige woorden) voor
An zodat zij bepaalde basisbehoeften (honger,
dorst, toilet, pijn, gevoelens…) kan communiceren.
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STOORNIS IN DE SPRAAKEN/OF TAALONTWIKKELING
KENMERKEN
Kinderen met stoornissen in de spraak- en taalontwikkeling zijn kinderen waarvan de ontwikkeling van het
taalbegrip en/of de taalproductie opvallend trager of
anders verloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Dit kan op veel manieren: het kan zijn dat het kind
niet spreekt, stottert, een beperkte woordenschat
heeft of geen grammaticaal correcte zinnen kan
vormen. Het is ook mogelijk dat het kind problemen
heeft met het uitspreken van bepaalde klanken of dat
het onvoldoende vaardig is in het hanteren van taal,
dat het gesproken taal moeilijk begrijpt…
Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn behoorlijk
onbekend in de samenleving. Een taalstoornis kun je
niet zien en is vaak lastig uit te leggen. Ook wordt een
TOS nog te vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie,
stotteren, een algemene taalachterstand of autisme.
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TIPS
Zorg voor een veilige omgeving, zodat het
kind zich durft te uiten:

•

 ees alert op de signalen van het kind dat wil
W
communiceren en ga erop in.

•

Benader elke communicatiepoging positief.

•

L aat het kind ervaren dat er meer kinderen zijn
met dit probleem en laat ze elkaar helpen.

•

 ls je het niet begrijpt, vraag of het kind het ook
A
op een andere manier kan tonen.

•

Speel mee met de kinderen.

•

 ijk naar de ogen van het kind, dan zie je of je het
K
goed begrepen hebt.

•

Moedig het kind aan en geef veel complimenten.
•

Pas je spreekstijl aan.

Laat het kind praten:

•

Spreek langzaam en duidelijk.

•

Stimuleer het kind om te praten.

•

S preek in korte, duidelijke zinnen, gebruik geen te
moeilijke woorden.

•

Ga ervan uit dat elk kind iets te vertellen heeft.
•

Geef het goede taalvoorbeeld.

•

 oe voor of maak het visueel, ondersteun met
D
gebaren.

•

 ls een kind iets niet begrijpt, probeer het dan op
A
een andere manier duidelijk te maken.

•

Herhaal wat je hebt begrepen en vraag door.

•

Controleer of de kinderen elkaar begrijpen.

•

Geef het kind de tijd om te reageren.

•

 elp het kind als de spraak of taal tekortschiet,
H
maar neem het gesprek niet over.
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AUDITIEVE
BEPERKING
KENMERKEN

Kinderen met een auditieve beperking hebben het vaak moeilijk op vlak van communicatie en sociale
interactie. Door het gehoorprobleem doen ze er soms wat langer over om iets te begrijpen.
Denk daarom niet te snel dat een kind minder verstandig of niet geïnteresseerd is, maar pas je eigen
communicatie aan.
In nuances van onze stem leggen wij onze aarzeling, warmte, teleurstelling, twijfel … Geluiden bezitten
ook een waarschuwend karakter en informeren ons over wat er opzij en achter ons gebeurt. De
geluiden die ons omringen, maken dat we ons onderdeel voelen van de wereld. Het wegvallen van deze
aspecten, het niet kunnen volgen van een gesprek in groep of in grote drukte maakt dat het kind zich
geïsoleerd voelt.
Opgelet: sommige slechthorende kinderen spreken goed, maar overschat ze niet. Ze kunnen nog altijd
niet goed horen!
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TIPS

Sociaal-emotioneel
Een slechthorend kind voelt zich soms buitengesloten en alleen. Hoe kan je dit vermijden?
 ڢڢZorg ervoor dat het kind de gesprekken in groepjes
makkelijk kan volgen.
 ڢڢVerduidelijk als je merkt dat het kind niet kan
volgen.
 ڢڢMaak duidelijk aan de andere kinderen dat een
slechthorend kind zich soms buitengesloten en
alleen voelt.
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Visuele communicatie
 ڢڢVraag steeds visuele aandacht, bijvoorbeeld door
te zwaaien, licht aan en uit te doen.

 ڢڢZorg in groep voor een cirkel of U-vorm, zodat
alle kinderen met elkaar oogcontact hebben.

 ڢڢTik zachtjes aan in de plaats van roepen.

 ڢڢDoe zoveel mogelijk voor.

 ڢڢMaak oogcontact.

 ڢڢMaak gebruik van visualisaties.

 ڢڢSta niet te veraf.

 ڢڢVermijd zoveel mogelijk omgevingslawaai.

 ڢڢGebruik veel voorkomende gebaren en mimiek.

 ڢڢSpreek wat trager, maar niet te traag (dan
wordt het spreekritme gebroken en de intonatie
onnatuurlijk).

 ڢڢZorg ervoor dat je gezicht, mond en handen zichtbaar zijn.

 ڢڢGa niet te veel in tegenlicht staan (dit maakt
geconcentreerd kijken voor het kind zeer
vermoeiend).

 ڢڢArticuleer goed maar niet overdreven, vermijd te
luid praten.
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Eerste hulp bij hoorapparaten
 oms kan een hoorapparaat vervelend
S
beginnen te fluiten. Dit kan meestal eenvoudig
opgelost worden door aan het kind te vragen
om het oorstukje goed in de gehoorgang te
duwen of het volume juist in te stellen. Soms
moet het oorstukje vervangen worden.

 anneer een hoorapparaat niet werkt, ga dan eerst
W
het volgende na:
 ڢڢStaat het hoorapparaat aan?
 ڢڢIs de batterij leeg?
 ڢڢZit de batterij goed in het hoorapparaat?
 ڢڢIs het oorstukje niet verstopt door oorsmeer?
 ڢڢIs het oorstukje goed geplaatst?
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VISUELE
BEPERKING
KENMERKEN
Er zijn verschillende vormen van slechtziendheid of
blindheid. Eén eigenschap is bij alle kinderen met
een visuele beperking terug te vinden, namelijk
het gevoel van onzekerheid. Het kind voelt zich
onzeker over zijn mogelijkheden en grenzen. De soms
overbeschermende houding van de omgeving kan het
kind belemmeren in zijn groei naar zelfstandigheid.

Het is normaal dat je niet meteen weet hoe
je een blind of slechtziend kind kunt helpen.
Geen nood: vraag het gewoon even. Het kind
heeft geen medelijden nodig, maar misschien wel
een helpende hand. Of misschien ook niet. Dring
jezelf dus niet op, maar wees attent.
Het slechtziende kind moet een enorme inspanning
leveren om deel te kunnen nemen aan de activiteiten.
Als anderen hiervoor geen begrip opbrengen, kan
het kind ontmoedigd geraken en stelt het zich soms
angstig, agressief of onverschillig op. Heb hier dus
zeker aandacht voor. Probeer je een beeld te vormen
van wat en hoe een slechtziend kind ziet en hoe het
de wereld ervaart, zo kan je je beter inleven in zijn
of haar situatie.
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De 4 zintuigen

Horen

Blinde kinderen herkennen papa, mama en andere mensen heel snel aan hun stem. Ze horen aan de
stem ook of iemand blij of boos, verrast of ongerust is. Vaak kennen ze ook je voetstappen! Voor een
blinde zegt een geluid ook veel over de omgeving, bijvoorbeeld waar een auto vandaan komt, hoe
groot een kamer is of waar een object zich bevindt.

Blinde kinderen leren hoe ze op straat kunnen lopen met een witte taststok. Ze zwaaien de stok
zachtjes voor zich uit en tikken ermee op de grond. Zo voelen en horen ze of ze goed lopen en of
er iets in de weg staat. Ze voelen of ze nog op het voetpad lopen of bij de rand van de stoep zijn.

Ruiken

Voelen

Ruiken is weer een andere manier om te ‘zien’ zonder je ogen. Blinde kinderen leren hun
neus goed te gebruiken. Ruiken levert veel informatie op, en niet alleen maar waar een  geur
vandaan komt. Als een blinde een bepaalde route loopt, kan zijn reukzin hem helpen een
plattegrond met bijvoorbeeld koffietentjes, restaurants en markten voor zich te zien.

Ook proeven helpt! Heel veel dingen hebben een smaak: zout, zoet, zuur, bitter. Aan de smaak kun je
herkennen wat je eet of drinkt.
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Proeven

TIPS
Algemeen: een slechtziend of blind kind
begeleiden

!

Vraag eerst of en hoe je kan helpen. Bied je arm (of
hand) aan, zodat het blinde of slechtziende kind kan
inhaken. Het kind loopt dan een beetje achter je
en voelt vanzelf als je naar links of rechts draait.
Neem het blinde of slechtziende kind niet zelf bij de
arm: voortgeduwd of -getrokken worden geeft een
onveilig gevoel.

!

Tips en advies over veiligheid
 ڢڢMaak de eerste dag een wandeling op het speelplein zodat het kind weet wat waar te vinden is
en het zich nadien kan oriënteren.
 ڢڢZorg dat er geen rommel op de grond ligt en dat
alles een vaste plaats heeft.

!

 ڢڢVerwittig het kind als de opstelling van meubels
of ruimte veranderd is.
 ڢڢLaat nooit een (kast)deur halfopen staan.
 ڢڢGeef obstakels of drempels tijdig aan.
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Tips en advies over communicatie
 ڢڢGa zo weinig mogelijk in tegenlicht staan.
 ڢڢSpreek bij vragen en opmerkingen het kind eerst
aan.
 ڢڢDenk eraan dat het kind weinig of geen
gelaatsuitdrukking of non-verbale communicatie
ziet. Probeer dit met woorden en eventueel
aanrakingen (bijvoorbeeld een schouderklopje)
te omschrijven.

Tips bij spel en spelen

 ڢڢZeg altijd wat je doet of gaat doen. Bijvoorbeeld:
“Ik ga nu even naar buiten, maar kom dadelijk
terug”

 ڢڢLees geschreven informatie hardop voor, vertel
wat je laat zien…

 ڢڢGeef een voorwerp in de hand als je iets wilt laten
‘zien’. Laat een blind of slechtziend kind tijdens je
uitleg het direct uitvoeren en ervaren.

 ڢڢZet het kind aan tot bewegen.
 ڢڢVergeet niet dat de woorden “hier”, “daar”,
“verderop” voor een blind kind weinig zin
hebben. Stel daarom het kind centraal: “De bal
ligt rechts van jou”.

 ڢڢProbeer spelmateriaal samen uit.

 ڢڢSpreek af of je bij begroeting je naam moet
zeggen, ook als je elkaar al kent. Afhankelijk
van de vorm en de ernst van de blindheid is
je silhouet al dan niet herkenbaar. Je stem is
namelijk niet altijd direct te herkennen.
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FYSIEKE
BEPERKING
KENMERKEN
Door de beperkte mogelijkheden en moeilijkheden bij bewegen (traag, onzeker, onbeheerst, niet gericht) kan
het hanteren van spelmateriaal beperkt worden. Een kind met een fysieke of motorische beperking moet vaak
hulp vragen aan anderen. Hierdoor worden ze vaak onderschat.
Houd er rekening mee dat deze kinderen niet dezelfde mogelijkheden hebben als anderen om hun gevoelens
spontaan te uiten. Door hun beperkingen qua mobiliteit, bruuske bewegingen en soms moeilijke spraak kunnen
zij niet altijd op dezelfde manier contact leggen met anderen en hun emoties tonen.
Voor het kind met een fysieke beperking is het belangrijk om na te gaan of alles voldoende toegankelijk is.
Denk aan gebouwen, maar ook aan activiteiten en uitstappen.
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TIPS

Gezien de zeer uiteenlopende mogelijkheden en
beperkingen van kinderen met een fysieke beperking,
is de aanpak vaak verschillend.
We formuleren een paar richtlijnen waarmee je
rekening kan houden:
 ڢڢStimuleer zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en
zelfstandigheid van het kind.
 ڢڢZoek, als het kind begeleiding nodig heeft bij
verplaatsing, vriendjes en vriendinnetjes die hiervoor willen instaan.
 ڢڢDenk bij planning van uitstappen aan de mogelijkheden van het kind en zoek eventueel een combinatie met alternatieve activiteiten, waarvoor ook
andere kinderen belangstelling hebben.
 ڢڢHoud er rekening mee dat bepaalde bewegingen van
het fysiek beperkte kind zeer veel energie vragen,
hierdoor kan het kind vlugger vermoeid zijn.
 ڢڢLaat het kind zoveel mogelijk meedoen aan alle
motorische activiteiten zoals zwemmen, klimmen,
rennen…
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OMGAAN MET
CONFLICTEN EN WOEDE
Wordt wel eens kwaad. Er is niet één persoon in de hele wereld die nog nooit kwaad is geweest. Sommige
kinderen kunnen veel beter met hun kwaadheid omgaan dan anderen. Een enkeling kan zijn woede helemaal
niet de baas. Het maakt niet uit wie je bent, woede kan ervoor zorgen dat je je een echt monster voelt. Uit:
‘Haal de Grr uit agressie’

WAT IS EEN CONFLICT?

WAT IS WOEDE?

Als kinderen samen spelen, komen ze gegarandeerd af
en toe in een conflict terecht. Daar is niets mis mee.
Een goed conflict kan ervoor zorgen dat de kinderen
elkaar beter leren kennen, eerlijker en meer zichzelf
kunnen zijn en maakt hen sociaal sterker. Conflicten
zijn dus nodig!

Woede is een emotie die iedereen kan ervaren als hij
of zij zich tegengewerkt of benadeeld voelt of als zijn
of haar grenzen overschreden worden. Op zich is er
niets mis met woede als emotie, maar vaak wordt dit
ook als negatief ervaren.

Maar lang niet altijd eindigt een conflict positief. Als
kinderen een conflict niet kunnen oplossen, ontstaat
er ruzie. Dat is jammer, want ruzie zorgt er natuurlijk
voor dat de kinderen zich niet meer goed voelen en
hun speelplezier daalt.

Iedereen voelt zich al eens boos, het is wat je ermee
doet dat telt. Woede kan zich namelijk uiten in
woorden (schelden, schreeuwen…) of in daden (slaan,
schoppen, bijten…). Dit noemen we agressie. Hoe dit
zich uit, hangt af van kind tot kind en hoe goed het
kind hier al mee kan omgaan.
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WAT KAN JE OP VOORHAND
DOEN OM RUZIES EN AGRESSIE TE
VERMIJDEN?
Structuur en duidelijkheid

Positief contact met kinderen

•

Baken grenzen af en stel duidelijke regels op.

•

Toon oprechte belangstelling voor de kinderen.

• V
 oorzie duidelijk gevisualiseerde planningen
en afspraken.

•

L aat hen regelmatig weten wat je zo leuk vindt
aan hen.

•

Z org voor een vlotte organisatie van overgangen
tussen verschillende activiteiten en vrij spel.

•

Benoem het ook als het goed gaat.

•

 eloon gewenst gedrag zoals je houden aan de
B
regels en afspraken.

•

 oud je aan de straffen die op voorhand duideH
lijk zijn afgesproken. Bedenk geen straffen op het
moment zelf. Zorg ervoor dat de afgesproken
straffen altijd realiseerbaar zijn.

• K
 inderen die het soms moelijker hebben
kunnen zich veiliger voelen als ze weten
bij wie ze terecht kunnen: zoek een
vertrouwenspersoon.

Hulp vragen
•

Overzicht bewaren
•

 oud goed overzicht op het spelverloop en de
H
speelpleinruimte.

•

Maak oogcontact en blijf in de buurt.

• K
 inderen die het soms moelijker hebben,
weten wat ze kunnen doen richt een plekje
in op het speelplein waar even kunnen
ontspannen, weg van de drukte.
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J e staat er niet alleen voor, ondersteun elkaar, durf
hulp of raad te vragen aan andere animatoren,
hoofdanimatoren, ouders, Onderwijscentrum
Brussel….

Leer kinderen op een andere manier
omgaan met woede
•

L et erop dat je zelf op een positieve manier met je
woede omgaat, toon het goede voorbeeld.

•

 erwijt het kind niet dat het boos is, zelfs niet
V
wanneer het zich onaanvaardbaar gedraagt.

•

 aak duidelijk dat je verwacht dat kinderen ook
M
zelfstandig een conflict kunnen oplossen.

•

 eef het kind steeds de kans om over het
G
probleem te praten, laat het kind schrijven of
tekenen als praten niet lukt.



Wat als je de woede ziet opkomen?
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•

L aat het kind bewegen: zoek een activiteit die
heel veel energie vraagt én die het kind leuk
vindt. Kies geen gewelddadige bewegingsvormen
zoals tegen de deur stampen, agressieve sporten…
Agressie maakt het gevoel van boosheid meestal
alleen maar groter.

•

L aat het kind iets met zijn of haar handen doen:
maak een rustzakje met een fidgetspinner, stressbal, tangle…

•

L aat het kind ventileren: soms heeft het kind
gewoon iemand nodig die luistert, of wil het kind
het gewoon uitschreeuwen, laat dat dan ook toe.

•

L aat het kind op zoek gaan naar wat hem zou
kunnen helpen om te kalmeren: bijvoorbeeld een
leuke bezigheid zoeken, luisteren naar muziek…

HOE GA JE OM MET
AGRESSIE EN RUZIES?

Grenzen stellen en ontmijnen

Kalmeren

•

Vermijd discussie.

•

•

Doe iets onverwachts.

 aak contact op een niet-bedreigende manier: zeg
M
de naam van het kind op rustige manier en maak
oogcontact zonder het kind aan te raken.

•

Gebruik humor.

•

•

 aak oogcontact, benoem (effect van) gedrag
M
en vraag om te stoppen.

L aat zien dat je begrijpt hoe het kind zich voelt:
‘Ik zie dat je boos bent, kom even mee om af te
koelen.’

•
•

Waarschuw.

 oorzie eventueel een afkoelperiode: zet apart of
V
neem de bedreiging weg.

•

 eageer consequent: pas afspraken rond straffen
R
en belonen toe.
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Hulp halen:
•

bij moeilijke momenten

•

als je het kind minder goed kent

•

bij een gevecht

Herstellen
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•

 erstellen kan pas als het kind of de kinderen
H
opnieuw rustig zijn.

•

Leer een kind dat het zijn fouten kan herstellen.

•

L uister naar alle kinderen in een conflict, ook al
denk je zelf te weten wat er is gebeurd.

•

 erstel gaat altijd samen met een gesprek over
H
wat er is gebeurd.

•

L uister en bedenk samen hoe het kind het kan
herstellen.

•

 a het herstel wordt het voorval afgesloten. Het
N
kind krijgt een nieuwe kans, er wordt niet meer
op teruggekomen.

?

• 5 herstelgerichte vragen

??

•

Wat is er gebeurd?

•

Wat dacht je en voelde je?

•

Op welke manier zijn er mensen geraakt? Wie?

•

Wat heb je nodig om verder te kunnen?

•

Wat kan je doen om het op te lossen?

Neem ook zeker een
kijkje op deze website,
hier vind je tips om op
creatieve manieren
een ruzie op te lossen:
www.sorrybox.be

?
Heb je nog vragen rond inclusie op het speelplein? Neem
contact op met het Onderwijscentrum Brussel:
02 210 63 90
onderwijscentrumbrussel@vgc.be
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