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HOE RICHT JE EEN INCLUSIEVE SPEELTUIN IN?

Inclusiviteit, je hoort deze term steeds vaker. Ook in het beleid van de speeltuin
sector wordt dit woord steeds vaker genoemd. Maar wat is dat eigenlijk, inclusiviteit?
Bij inclusiviteit gaat het erom dat iedereen mee kan draaien in de maatschappij,
ongeacht of je een beperking hebt of niet. Specifiek inclusief spelen gaat over het
samenspel tussen kinderen met en zonder handicap. Door samenspel leren kinderen
met een handicap andere kinderen uit de buurt kennen en kunnen zo makkelijker
vriendjes maken. Daarnaast leren andere kinderen beter om te gaan met kinderen
met een handicap.
Samen met andere initiatiefnemers probeert de overheid inclusief spelen op de kaart
te zetten. De partijen hebben in een SamenSpeelakkoord een belofte gedaan dat ze in
2020-2021 concreet zullen bijdragen aan het realiseren van 3 ambities:
1. Inclusieve speelcultuur
2. Meer samenspeelplekken
3. Meer & betere kennis over samenspelen
Inclusief spelen klinkt leuk, maar hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt? Hoe maak je een
speeltuin inclusief?
De speeltuinbende, bestaande uit een groep kinderen met en zonder handicap,
hebben door de jaren heen veel speeltuinen bezocht. Zij hebben getest welke
speeltuinen wel en niet inclusief zijn. Naar aanleiding van hun onderzoek hebben zij
een aantal praktische tips voor inclusief spelen opgesteld. Door deze stappen te
volgen kun je een speeltuin creëren die voor iedereen leuk is!
Bron: https://www.speeltuinbende.nl/

STAP 1 OMHEINING
Zorg voor omheining, zo voorkom je dat
kinderen weglopen uit de speeltuin.
Zorg voor één
in- en uitgang.

Zorg voor zitgelegenheid voor verzorgers die
toezicht houden naast de poort.
Zorg dat de poort geopend
kan worden vanuit
een rolstoel.

STAP 2 CENTRAAL PAD

Zorg dat het pad een minimale
breedte heeft van 1,2m.
Versmalling van 0,9m mag,
zolang de versmalling niet langer
is dan 1,2m.
Zorg dat het pad vlak is,
oneffenheden zijn maximaal 2
cm hoog.
Zorg dat de rand van het
centrale pad voelbaar is door
een voelbare andere ondergrond
ernaast zodat visueel beperkte
kinderen gemakkkelijk het
centrale pad kunnen volgen.

Zorg dat speeltoestellen op een stevige
ondergrond worden geplaatst zodat het
gemakkelijker is voor verzorgers om hun
kind op en van het toestel af te helpen.

STAP 3 SPEELTOESTELLEN
brede treden

Glijden

leuning

Zorg voor een stevige ondergrond aan het
uiteinde van de glijbaan zodat een rolstoel
dicht bij de glijbaan kan worden geplaatst.

Zorg voor een lange uitglijsectie zodat
verzorgers kinderen kunnen opvangen.

Draaien
rolstoel op draaischijf

Zorg voor steun in de rug, zitvlak,
armen & benen.

Wipwappen

Zorg voor steun in rug en armen.

Twee zitjes achter elkaar,
zo kan de verzorger het
kind steun bieden.

Zorg dat de wipwap 23 cm boven
de grond blijft om te voorkomen dat
voeten onder de wipwap komen.

23cm

Schommelen
Zorg voor verschillende
zitjes voor verschillende
leeftijden.

Zorg voor steun
in rug.

Speelaanleidingen
Plaats elementen langs centraal pad voor
kinderen die niet van het pad af kunnen.

Plaats elementen op
verschillende hoogtes.

Speelhuisje
Speelaanleidingen
Een plek om te rusten

Zorg dat het huisje toegankelijk
is voor rolstoelgebruikers.

Zand & waterspel

Waterbakken op verschillende hoogtes.

Zorg dat het toestel
bereikbaar is met een rolstoel.

Waterpomp met hendel
die gemakkelijk te
bedienen is.

Combi toestel
Een luie trap met
leuning maakt het makkelijker
om het toestel op te komen.

Speelelementen op de begane
grond zorgen ervoor dat
mindervalide kinderen ook
mee kunnen spelen.

STAP 4 ZITGELEGENHEID

Plaats zitbanken in de buurt van speeltoestellen
zodat kinderen die moe zijn kunnen rusten.
zitbank met leuning

verharding rond zitgelegenheid
picknicktafel met rolstoelplek

STAP 5 GROEN

Groen prikkelt de zintuigen!

PROEVEN

ZIEN

Groen is leerzaam.

RUIKEN

HOREN

VOELEN

Gebruik groen als omheining van
bewegende toestelllen. Zo lopen
kinderen met een visuele
beperking niet zomaar tegen
bewegende toestellen aan.

Creëer schaduwplekken
met groen.

