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Introductie
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat 25 jaar. UNICEF heeft ook in Nederland een 
actieve lobby en daarom is iedereen bijeengekomen. Het doel is om concrete commitments op 
te stellen voor kinderrechten met als thema: Online spelen. Hierbij is een sterke focus op kin-
deren met een verstandelijke beperking. Deze zullen opgesteld worden aan de hand van twee 
hoofdvragen. 

Hoe kan online spelen worden ingezet om ontmoetingen tussen jeugd met –en zonder een 
beperking te creëren? 
Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen met een verstandelijke beperking, zelfstandig en online 
kunnen spelen?

De tafel behelst  twee sprekers en twee brainstormsessies die leiden tot concrete commit-
ments. Er zijn mensen aanwezig met elk een andere blik. De probleemstellingen die hieruit 
voort komen zullen gepresenteerd worden met een pecha kucha. Naast de al bestaande (en 
belangrijke) rechten is deze ronde tafel ook om kinderen en ‘spelen’ onder de aandacht te bren-
gen en te bespreken. 

Deze tafel sluit aan op de week van mediawijsheid. In voorbereiding van deze week is er ook 
gesproken met kinderen. Die vinden dat kinderen gelijk zijn op het gebied van spelen en dat er 
geen onderscheid gemaakt moet worden. Dit is mediatechnisch gezien niet altijd even makke-
lijk voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
Daarom is ervoor gekozen om juist de kinderen met beperking eruit eruit te lichten en te onder-
zoeken hoe het recht op (online) spelen in deze mediasamenleving ook voor hen kan gelden.

Presentatie Nicole van de Dries
Hoe kan online spelen worden ingezet om ontmoetingen tussen jeugd met –en zonder ernstige 
en meervoudige beperkingen te creëren?  

Nicole heeft een dochter die niet zelfstandig naar een schommel kan lopen vanwege een licha-
melijke en verstandelijke beperking. Dankzij een game die Nicole heeft ontwikkeld kan dit wel. 
Nicole nodigt de aanwezigen uit vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jongeren met 
ernstige meervoudige beperkingen. Ze stelt haar dochter Irsa voor: “Ze heeft ernstige meer-
voudige beperkingen. Ze is geboren met een hersenbeschadiging. Ze is zwaar-spastisch, epi-
leptisch, ze loopt verstandelijk achter, zit in een rolstoel, ze heeft zondevoeding en ze kan niet 
praten.” Vervolgens stelt ze nogmaals haar dochter Irsa voor: “Ze is 11 jaar, mooiste kind van 
de wereld, ze is levenslustig, energiek, puur en ze heeft  heel duidelijk een eigen willetje. En ze 
communiceert met haar hele lijf. Irsa geniet volop van het leven en wij als ouders genieten heel 
erg met haar mee.” 

Boodschap: Je kunt vanuit twee perspectieven kijken naar kinderen met ernstige meervoudige 
beperkingen. Vanuit de beperkingen, maar ook vanuit de mogelijkheden. Het zijn jongeren die 
je niet leert kennen binnen 10 minuten met een gesprek, maar jongeren waar je je in moet ver-
diepen. De samenleving is over het algemeen heel erg gefocust op de beperkingen.

De kinderen met een beperking zijn weinig in het straatbeeld te zien. Enerzijds vanwege prakti-
sche problemen (vervoer, tijd etc.), anderzijds gevoelens/emoties (soms schaamte, 
angst of afwijzing). 



Overheden zijn de laatste jaren veel bezig geweest met het in eigen kracht zetten van mensen 
met een handicap. Dit wordt een kanteling genoemd. Een kanteling is echter niet alleen het 
veranderen van regelgeving en wetregels, maar een cultuuromslag. 

Motto van Nicole is: wil je de wereld verbeteren, begin bij jezelf. Daarom startte ze haar eigen 
bedrijf die onder andere toepassingen maakt/bedenkt voor mensen met meervoudige beperkin-
gen.

Filmpje van de dochter van Nicole die speelt middels een applicatie.

Apps geven veel plezier aan kinderen op het gebied van spelen. Er zijn echter ook uitdagingen 
zoals het samenbrengen van jongeren met een beperkingen en jongeren zonder beperking. 

Brainstormsessie in 4 groepen
Hoe kan online spelen worden ingezet om ontmoetingen tussen jeugd met –en zonder een 
beperking te creëren? 

Terugkoppeling vraag 1
Groep 1: 
Nog geen concrete oplossing op de stelling, maar wel een aantal ideeën. Online is sowieso een 
ontmoetingsplek voor kinderen. Veel Minecraft als vergelijkingspunt gebruikt. Er zou een user- 
interface moeten zijn voor kinderen met een handicap. Leuk idee is om een ontmoetingsplek 
te bedenken waar alle doelgroepen met elkaar in contact komen. Ook was er de stelling dat er 
verschillende soorten spellen beschikbaar moeten zijn. Aan de ene kant dat kinderen met een 
handicap vrij kunnen zijn en even de handicap kunnen vergeten. Aan de andere kant iets doen 
aan de beeldvorming van kinderen met een handicap door bijvoorbeeld juist een soort held te 
creëren die in een rolstoel zit. 

Groep 2: 
Niet zozeer bezig geweest hoe een app of spel eruit moet zien, maar hoe de kinderen bij elkaar 
gebracht kunnen worden. Hierbij is gekeken welke faciliteiten nodig zijn en hoe de kinderen 
verzameld worden. Hoe stimuleer je die interactie die nodig is om de kinderen met elkaar te la-
ten spelen ongeacht de status? Een praktisch voorbeeld is een filmmiddag in openbare plekken. 
Dit kan door een netwerkorganisatie, sponsoren te vinden, studenten erbij te betrekken, kinde-
ren te enthousiasmeren etc. Verder een idee om als thema in de Week van de Mediawijsheid 
2015 ontmoetingen tussen kinderen te doen.

Groep 3: 
Het is belangrijk om software- en hardware-matig online spelen mogelijk te maken en dat is 
een uitdaging op zich. Veel spellen online zijn al gericht op het samen spelen of samen chat-
ten/ontmoeten. Dus bestaande spellen voor iedereen toegankelijk maken via een applicatie of 
toepassing (door aangepaste besturing bijvoorbeeld) is al een hele stap vooruit. Denk ook  aan 
kleurenblindheid. Dan is er de vraag moet je anoniem zijn of niet? Moet mensen weten dat je 
gehandicapt ben of niet? Online aanwezigheid kan negatief en positief bijdragen aan je identi-
teit. Dan wel een tweede (een online identiteit). Anonimiteit is afhankelijk van het doel van de 
ontmoeting.

Groep 4: 
Teruggegaan naar de basis. Wat voor iedereen vanzelfsprekend is, maar nog lang 
niet in Nederland gerealiseerd is is goede Wi-Fi-verbinding. Als je dit niet hebt, 
heb je al geen mogelijkheden online. Er moet sprake zijn van gelijkwaardigheid 



op verschillende niveaus. Er zou een soort controlemiddel (of waar je advies kan vragen) online 
moeten zijn in games zoals  een geprogrammeerde robot of internetpolitie. Middelen moeten 
op maat gemaakt worden. Nu is dat vaak commercieel niet aantrekkelijk genoeg, maar dat is 
oneerlijk. Er mag geen onderscheid gemaakt worden, maar cybersafe staat voorop. 

Invullen van het klankbord
Recht op online spelen voor kinderen met een beperking

Focus: Kinderen met meervoudige beperkingen

Uitdaging 1: Sociale culturele omslag (kinderen met en zonder beperkingen samen brengen)

Oplossing 1: Bewustwording creëren en ontmoetingen bevorderen

Commitment 1: 
Meenemen in het thema van: de Week van de Mediawijsheid 2015: Concept bv: Kinderen ont-
moeten kinderen (mediawijzer.net: Mary Berkhout, Nicole van den Dries, Jacqueline Kleijer, 
Mimi van Dun)

Focus: Kinderen met meervoudige beperkingen

Uitdaging 2: Techniek

Oplossing 2: Digitaal samen spelen

Commitment 2: 
Prototype maken van een game waarbij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 
kunnen meespelen online. Brian Bors, Nicole van den Dries, Karina Ahles-Frijters Jacqueline 
Kleijer, Jasper Nouws

Presentatie Sonja Heijkamp
Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen met een verstandelijke beperking, zelfstandig en online 
kunnen spelen?
Sonja is zorgprofessional en werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking en op-
richtster van deTweetFabriek om hulpverleners mediawijzer te maken. En ze is freelancer jeugd 
en media. In grote lijnen is te zeggen dat alle mensen met een verstandelijke beperking last 
hebben van cognitieve, emotionele en sociale problemen, verder is iedereen uniek. Dit houdt 
in dat je een beperkt werkgeheugen hebt, organiseren, focussen en impulsen onder controle 
houden is lastig. Ook loopt taalgebruik, taalbegrip en emotionele ontwikkeling achter. 

Al deze beperkingen zorgen ervoor dat je minder geaccepteerd, meer afgewezen en overschat 
wordt. Omdat er van buiten niet te zien is van je beperkingen wordt het je aangerekend en 
daalt je zelfvertrouwen dusdanig dat afzonderen het gevolg kan zijn. Deze problemen bevinden 
zich niet alleen offline, maar ook online. Contact onderhouden en media begrijpen kost veel 
moeite. Mogelijkheden en risico’s zijn niet te overzien. Online shoppen, bankieren, en vooral 
oorzaak/gevolg zien is complex. 
Het gaat hierbij niet zozeer om het online gamen, maar meer om veiligheid en 
vrijheid online. 



Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen met een verstandelijke beperking, zelfstandig en online 
kunnen spelen?

Brainstormsessie in 4 groepen

Terugkoppeling vraag 2
Groep 1:  
Er is eerst gekeken naar hoe het zit met online spelen. Er is weinig controle en veiligheid in 
spellen. Een meldknop, internetpolitie of adviespersoon in een game kan dit wel. Afschermen 
van groepen is niet de oplossing. “dan is het net alsof je kamer op slot zit”. Wel moet er meer 
begeleiding komen. Wat betreft hulpverlening zou het handig zijn bij de intake al vragen te 
stellen over hoe de cliënt zich online gedraagt. Een guilt/gilde zou ingezet kunnen worden. Dit 
is een groep in een game waar een persoon zich vertrouwd in begeeft. Middels guilt-genoten 
zou er hulp kunnen komen voor de cliënt. Verder is er wel begeleiding , maar te weinig begelei-
dingsmateriaal (en geld daarvoor). 

Groep 2:  
Als grootste uitdaging zien wij het creëren van een veilige online-omgeving voor de doelgroep. 
Als oplossing moet je aandacht besteden aan de kinderen zelf door een aangepast lessenpak-
ket voor kinderen vanaf groep 3. Dat kinderen leren om te gaan met media en docenten en 
ouders ermee te betrekken. Aanvulling op het kinderrechtenverdrag: kinderen hebben het recht 
op mediawijsheid. Vooral de kinderen onderwijzen.

Groep 3:  
Bij deze groep zijn er risico’s voor de groep zelf, maar de groep kan ook een risico vormen voor 
anderen. De veilige omgeving is zowel voor hunzelf als mensen om hen heen. Er zit een deel 
voorlichting en een deel opvoeding in. Een aparte omgeving geloven we niet zozeer in, te  inge-
wikkeld. Wel kan verandering in de wetgeving zoals een toevoeging op het verdrag komen.

Groep 4:  
Vooral bezig geweest met sociale media en de jongeren met een licht verstandelijke beperking. 
Een veilige sociale media op maat zou een perfecte oplossing zijn. Eentje waarbij er stap voor 
stap keuzemogelijkheden zijn over de invulling van de sociale media. Bijvoorbeeld adverten-
ties aan- en uitzetten en waarom dat zou moeten. De verantwoordelijkheid moet niet alleen bij 
ouders liggen, maar ook bij mediamakers. Er moet onderscheid gemaakt worden bij het aan-
bieden van media tussen echte leeftijd en mentale leeftijd. 

Invullen van het klankbord
Recht op online spelen voor kinderen met een beperking

Focus: Kinderen met een licht verstandelijke beperking

Uitdaging 1:    Veiligheid/bescherming

Oplossing 1:   Afgeschermde internetomgeving: Aanvulling kinderrechtenverdrag: zie 
  manifest recht op Mediawijsheid op www.mediawijzer.net



Commitment 1: 
Aanbeveling overheid/beleid nav het manifest: recht op Mediawijsheid vanuit Mediawijzer.net 
Onderwerp ter bespreking voor in de tweede kamer wordt meegenomen door: Sonja Heijkamp, 
Remco Pijpers, Mary Berkhout, Jacqueline Kleijer, Mimi van Dun, zodat dit op het netvlies van 
de overheid staat.

Focus: Kinderen met een licht verstandelijke beperking

Uitdaging 2:    Betutteling v.s. bescherming

Oplossing 2:    Voorlichting/onderwijs; Medegamers inzetten als maatjes, volwassenen 
    voorlichten, scholing ontwikkelen

Commitment 2:    
Brian Bors en  Sonja Heijkamp, Nathalie korsman, Jacqueline Kleijer, Karina Ahles-Frijters gaan 
met elkaar in gesprek om te zien, wat en of zij hierin kunnen ontwikkelen en wie eigenaar kan 
zijn van een eventueel platform. 


