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INLEIDING
Multimove betekent plezier, gevarieerd bewegen, ontspanning, een brede motorische vorming, … voor alle kinderen van 3 tot 8 jaar. Af en toe klopt een kind
met een beperking of zijn entourage aan om mee te sporten in jouw organisatie. Of misschien richt jouw organisatie zich ook specifiek tot kinderen met
een beperking.
Heel wat lesgevers voelen een zekere angst om kinderen met een beperking te
begeleiden. Ze hebben er weinig tot geen ervaring mee en weten niet goed hoe
dit aan te pakken.
Met deze brochure willen we lesgevers ondersteunen door tips aan te reiken.
Want met enkele kleine aanpassingen in de lesopbouw, het materiaal of je
aanpak, kunnen alle kinderen deelnemen.
Het eerste hoofdstuk bevat algemene tips. Nadien focust elk hoofdstuk op een
specifieke doelgroep van personen met een beperking.
Veel Multimoveplezier!

ALGEMENE TIPS:
wees duidelijk, veilig en werk op maat
Kinderen met een handicap ervaren meer moeite met beweeg- en sportactiviteiten. Het zijn echter ook kinderen die wél veel kunnen, maar op een aangepaste wijze. Denk daarom niet in beperkingen, maar in mogelijkheden! Werk
een beweegaanbod op maat uit voor ieder kind.
Bied kinderen duidelijkheid, veiligheid en humor. Wees een positief rolmodel.
Belangrijk bij deze kinderen is dat ze niet onderschat worden. Onderzoek zelf
welke mogelijkheden ze hebben en pas het niveau aan. Op die manier zorg je
ervoor dat het kind met plezier kan bewegen.
Multimove rood patroon.pdf
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DE JUISTE COMMUNICATIE
• Spreek over kinderen met een handicap of kinderen met een beperking. Niet over gehandicapten, mindervaliden of a ndersvaliden.
• Richt je altijd tot het kind zelf, niet tot de begeleider, ouder
of tolk.

BEWAAK DE VEILIGHEID
• Informeer vooraf bij de ouders/begeleiders over de algemene gegevens, belangrijke medische gegevens, de sportervaring en zelfstandigheid.
• Maak vooraf steeds een praatje.
De mate waarin het kind beperkingen ervaart, kan verschillen.
• Maak gebruik van time-outs om
te bespreken hoe het gaat: de
toestand van het kind kan
immers tijdens je les nog
veranderen.

ZOEK SAMEN MET
HET KIND EN DE OUDERS
NAAR OPLOSSINGEN
OM SAMEN MET
DE ANDERE KINDEREN
TE BEWEGEN
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• Deel informatie met de andere kinderen en begeleiders: welke ondersteuning is er nodig om samen te kunnen (blijven) bewegen.
Doe dit steeds in overleg met het kind zelf en de ouders.
• Let op voor overbelasting en hou in de gaten of het kind over zijn
grens gaat.

ZORG VOOR BEGELEIDING
• Toon geen medelijden of overmatige bezorgdheid, dit wordt niet
altijd aanvaard.
• Vraag of jouw hulp gewenst is.
• Heb geduld! Door de handicap gaan sommige handelingen trager.
Grijp niet te snel in.
• Zorg ervoor dat de medewerkers (zoals zaalwachter, enz.) ook op
de hoogte zijn van de voorzieningen en het aanbod voor kinderen
met een handicap.

TOEGANKELIJKHEID IS BELANGRIJK
• Fysieke toegankelijkheid
- Brede deuren en liften, aangepast sanitair, cafetaria met lage
toog en lage tafels.
- Meer info vind je via “het wenkenblad toegankelijkheid van sport
hallen en zwembaden” van Enter vzw.
• Bereikbaarheid
- Soms zijn sportaccommodaties moeilijk bereikbaar met het
openbaar vervoer. Stimuleer daarom onderlinge vervoersregelingen met andere ouders of de buddy. Meer info vind je op
meermobiel.be.
- Voorzie een parking voor personen met een handicap (3.5 op
5m lang).
• Toegankelijke informatie
- Plaats flyers op ooghoogte van kinderen en rolstoelgebruikers.
- Gebruik eenvoudige taal en pictogrammen.
Meer info vind je op sclera.be.
- Maak je website leesbaar voor slechtzienden.
Meer info op anysurfer.be.
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AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Bespreek samen met het kind en de ouders de aanpassingen die
nodig zijn. Dit vergroot het gevoel van competentie en autonomie, en het kind leert zichzelf beter in te schatten.
• Pas beweegactiviteiten aan waardoor het kind kan deelnemen op
zijn niveau. Denk aan aangepast materiaal (lichtere bal), andere
regels of een aangepaste rol (tikfunctie).
• Tref inspanningsbeperkende maatregelen indien nodig. Bijvoorbeeld: af te leggen afstand, aantal beurten per keer, fysieke uitdagingen, enz.
• Denk ook aan roldifferentiatie.

DURF WOORDEN ALS
ZIEN EN KIJKEN
GEBRUIKEN.
GA TABOES
NIET UIT DE WEG
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1. BLINDE EN SLECHTZIENDE KINDEREN
Sluit je ogen en probeer door de ruimte te
dansen. Gelukt? Zonder ergens tegen te botsen? Om voluit te kunnen bewegen, willen
we eerst weten of de ruimte rondom wel
veilig is. Blinde en slechtziende kinderen gebruiken andere zintuigen om een beeld te
vormen van hun omgeving en bewegingen.
Dit kan er toe leiden dat blinde en slechtziende kinderen tragere, minder of kleinere
bewegingen maken. Als begeleider is het belangrijk om de blinde en slechtziende kinderen voldoende tijd te geven om de omgeving
en nieuwe bewegingen te leren kennen door
te voelen, vertellen en vaak te herhalen.

WEES DUIDELIJK
• Spreek duidelijk en ondersteun je uitleg met voelen (ervaren van
afstanden, hoogtes en omgeving). Laat het kind voor de les even
ervaren hoe het materiaal is opgesteld.
• Maak je woordgebruik zo concreet mogelijk. Zeg links, rechts,
x-aantal stappen vooruit, … Vermijd woorden zoals hier, daar,
dichter, verder, …
• Geef oefeningen een vaste naam, zo hoef je ze niet telkens opnieuw uit te leggen.
• Check of het kind de activiteit heeft begrepen en of hij/zij er zonder angst aan kan beginnen. Vraag na of het kind weet wat hij/
zij moet doen en of het zo gaat lukken.
• Richt je terrein zo logisch mogelijk in en herhaal de activiteiten
in precies dezelfde opstelling (zelfde looprichting, zelfde hoek van
de zaal, zelfde afstand, enz.).
• Gebruik geluidssignalen (fluitjes of een klapritme) om duidelijk te
maken wanneer iets begint of stopt.
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DE JUISTE COMMUNICATIE
• Introduceer jezelf voor je begint te praten.
• Waarschuw het kind als je hem wil aanraken en vertel wat je doet
(vb. een hand geven).
• Kijk naar het kind als je praat.
• Vermijd omgevingslawaai.
• Woorden als zien, kijken en lezen zijn geen taboewoorden, je kan
gerust aan een blinde persoon vragen “Wil je dit even zien?” en
hem de kans bieden om het te voelen.
• Hou rekening met onbedoelde intonatie: deze kinderen horen goed en kunnen niet uit een beeld (bijvoorbeeld
je gelaatsuitdrukking) interpreteren
hoe je het bedoelt.

BEWAAK DE VEILIGHEID
• Informeer bij het kind en/of zijn ouders wat hij/zij nog duidelijk
kan waarnemen en welke aanpassingen er gewenst zijn.
• Zoek aan het begin van de les even contact met het kind.
• Geef de tijd om onbekende activiteiten te verkennen. Kinderen
die niet kunnen zien moeten vaak wennen aan de omgeving of
bewegingen. Een vrijwilliger of een ander kind als buddy kan hier
goed helpen.
• Beperk afleidende prikkels: verwijder onnodig materiaal en vermijd onnodig geluid.
• Zorg dat deuren volledig gesloten zijn of volledig open staan. Een
half open deur is een gevaarlijk obstakel.
• Waarschuw tijdig bij veranderingen van ondergrond/terrein.

AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Gebruik aangepast materiaal om zelfstandige deelname te vergroten: vb. fel gekleurde (zachte) ballen, hesjes voor teams, rinkelbal,
veldafbakening met fel gekleurde kegels.
• Maak bij onervaren kinderen gebruik van zachte materialen zoals
een foambal.
• Zorg voor auditief prikkelend materiaal zoals een handbel.
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TOEGANKELIJKHEID IS BELANGRIJK
• Assistentiehonden mogen volgens de wet in elke infrastructuur
binnen, behalve in zwembaden en op judomatten.

ZORG VOOR BEGELEIDING
• Vraag aan het kind hoe het begeleid wil worden: aan de arm, schouder, inhaken, …
• Wil je een kind begeleiden bij het lopen, dan kan je een kort lint gebruiken als ‘geleider’ tussen jullie beiden. Zorg dat je als begeleider
in de binnenbaan loopt (meer bewegingswinst voor het kind).
• Hou halt aan obstakels en trappen. Zeg wat er komt.
• Duid een zitplaats aan door de hand van het kind op de rugleuning van de stoel of op de bank te leggen. Dit is vaak voldoende.
• Zorg voor een vaste begeleider, dit verhoogt het vertrouwen.
• Observeer kinderen en corrigeer bij een foutieve uitvoering door
de beweging samen met het kind uit te voeren en mondelinge
instructies te geven.
• Laat materialen zien/betasten.
• Bied oefenstof in kleine en eenvoudige delen aan.
• Beperk evenwichtsoefeningen.
• Kinderen kunnen zich oriënteren in de zaal a.d.h.v. linten (eventueel
vastgekleefd op de vloer).

Wist je dat …
slechtziende of blinde kinderen perfect
balspelen kunnen meespelen door een
torbal te gebruiken?
Een torbal is een bal met een belletje in.

Multimove rood patroon.pdf
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2. DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN
Dove en slechthorende kinderen kennen vooral problemen met communicatie: het horen van een signaal, het begrijpen van instructies of de reactie op geluidsimpulsen. Het is niet altijd eenvoudig om dove en slechthorende kinderen te begeleiden. Slechte communicatie, misverstanden of
verkeerde reacties zorgen vaak voor frustraties, zowel bij de kinderen als
bij de begeleiders. Gelukkig zijn kleine aanpassingen vaak al voldoende
om de deelname aan bewegingsactiviteiten van deze kinderen aangenamer te maken.

WEES ZUINIG MET TAAL
MAAR GUL MET GEBAREN!
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AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Het aanpassen van materiaal beperkt zich tot het wisselen van
auditieve signalen (vb. startschot) in visuele signalen (gebruik van
knipperlicht of vlag).
• Zorg dat het startsignaal voor iedereen hetzelfde is, zo vermijd je
een ongelijke start (je reageert sneller op een visueel signaal dan
op een auditief).

BEGRIJP VOORZICHTIGHEID
• Toon begrip voor de voorzichtigheid van kinderen die slecht horen: geef ze de tijd om onbekende activiteiten even te verkennen.
• Schakel buddy’s in als hulp voor het slechthorend kind, maar ontneem hem niet zijn zin voor initiatief: autonomie is ook voor een
slechthorend kind heel belangrijk!
• Slechthorendheid gaat soms gepaard met evenwichtsproblemen.
Wees hier alert voor.

DE JUISTE COMMUNICATIE
• Spreek duidelijk en articuleer.
• Spreek met normaal stemvolume. Luider spreken vervormt het
mondbeeld en is moeilijker te liplezen.
• Vermijd woorden die verschillende betekenissen hebben.
• Vermijd achtergrondlawaai zodat de kinderen zich beter kunnen
concentreren op jouw boodschap.
• Spreek zonder iets voor of in de mond.
• Maak oogcontact.
• Herhaal boodschappen met andere woorden en heb geduld.
• Schrijf belangrijke kernwoorden op.
• Informeer de tolk Vlaamse gebarentaal op voorhand over de lesindeling en –inhoud. Laat ieder om beurt spreken en kort zijn hand
opsteken.
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WEES DUIDELIJK
• Spreek duidelijk en ondersteun je uitleg met beelden, foto’s, …
• Check of het kind de activiteit goed heeft begrepen. Bouw de
activiteit op in kleine stappen en speel in het begin even mee (of
betrek het kind bij de voorbeeldsituatie).
• Richt je les zo logisch mogelijk in.
• Gebruik zichtbare signalen als vlaggen om duidelijk te maken
wanneer iets begint of stopt.
• Gebruik geschreven fiches met afbeeldingen bij de uitleg van de
activiteit: die kan het kind nadien nog eens rustig lezen of ter
herinnering weer vastnemen.
• Zorg voor een duidelijke demonstratie.
• Overlaad het kind niet met informatie. Stel prioriteiten.

MAAK INDIVIDUEEL CONTACT
• Zorg dat het kind zich vanaf het begin gezien voelt: maak kennis,
onthoud de naam (eventueel in gebarentaal of letteralfabet).
• Zoek aan het begin van de les even contact met het kind en spreek
een zichtbaar signaal af.

Wist je dat …
dove en slechthorende kinderen moeilijker hun evenwicht kunnen bewaren?
Vervang evenwichtsbalken door een
kalklijn op de vloer of laat het kind lopen
over zachte materialen zoals een dikke
mat.
Op de website http://gebaren.ugent.be/
kan je woorden opzoeken in de Vlaamse
Gebaren taal.
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3. KINDEREN MET

EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Kinderen met een verstandelijke beperking
hebben moeite met leren. Zowel het leren van
nieuwe dingen, het leren aanpassen van gedrag
aan een nieuwe situatie als het leren herkennen en omgaan met emoties. Het leren gaat
langzamer, maar kinderen met een verstandelijke beperking hebben ook veel talenten. Vaak
is bewegen daar één van.
Zorg ervoor dat kinderen met een beperking op
een fijne manier leren bewegen: bied de kinderen duidelijkheid, succes, veiligheid en humor.
Belangrijk bij deze kinderen is dat ze niet onderschat worden. Onderzoek zelf hun mogelijheden in de praktijk en pas het niveau aan.

WEES DUIDELIJK
• Organiseer je activiteit zo dat meteen duidelijk is wat het speelterrein is, welke materialen erbij horen en wat de bedoeling is
(bijvoorbeeld in hetzelfde kleurgebruik).
• Zorg voor een omgeving met zo weinig mogelijk afleiding.
• Zorg voor duidelijke afbakening tussen activiteiten onderling.
• Leg kort en bondig uit en gebruik eenvoudige woorden. Zorg eventueel voor visuele ondersteuning van je uitleg met demonstraties,
gebaren of pictogrammen.
• Gebruik eenvoudige voorbeelden.
• Laat iemand de oefening demonstreren.
Multimove rood patroon.pdf
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ZORG VOOR SUCCES
• Leg de nadruk niet op winnen of verliezen: succesvol meedoen
staat centraal.
• Geef kinderen de tijd om een oefening of spel onder de knie te
krijgen: de kracht zit in de herhaling.
• Maak nieuwe activiteiten klein en kansrijk: geef kinderen de kans
om enkelvoudige bewegingsopdrachten uit te voeren.
• Differentieer en zorg ervoor dat je les voor iedereen uitdagend
blijft.
• Stel je verwachtingen bij: hanteer haalbare doelen op korte termijn (voor een succesbeleving).
• Hou rekening met een trager leerproces.
Herhaal daarom activiteiten een aantal weken om het leereffect
te behalen.

WEES VOORSPELBAAR
• Het is fijn voor de kinderen als het begin en het einde van de
les een vast ritueel kent: een begroeting, een vaste volgorde van
oefeningen, een lied en een overzichtelijke zaal. Het moet duidelijk zijn wanneer de les begint en wanneer de les eindigt.
• Start je les met het eerste onderdeel en beperk je daartoe – wat
later komt, komt later.

Wist je dat …
kinderen met het syndroom van Down geen
koprol mogen doen? Hun nekspieren zijn niet
zo sterk en kunnen hun hoofd onvoldoende
ondersteunen tijdens een koprol.
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AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Moedig aan of temper waar nodig. Kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het doseren van hun krachten.
• Zorg voor voldoende afwisseling.
• Begin met korte oefeningen, verhoog geleidelijk aan de moeilijkheidsgraad en differentieer waar nodig.
• Besteed extra aandacht aan hygiëne en gezondheid (vb. douchemomenten, geen snoep of frisdrank tijdens training, …).
• Sluit aan bij hun interesses.

DE JUISTE COMMUNICATIE
• Check of je juist begrepen wordt.
• Werk met eenvoudige en concrete voorbeelden.
• Gebruik geen verkleinwoorden. Stem je taal af op de werkelijke
leeftijd van het kind.
• Hou er rekening mee dat kinderen niet altijd oogcontact maken.
Dwing ze hier niet toe.
• Reacties zijn spontaan en direct.
• Wees een rolmodel. Toon gepaste emotie/gedrag voor de situatie.
• Schenk aandacht aan lichaamscontact. Zoek een goede dosering
en baken je grenzen af.
• Maak gebruik van pictogrammen om het verloop van de
les of je boodschap duidelijk
te maken. Vb. maak een leslijn op basis van pictogrammen (vastkleven met velcro).
Trek telkens het pictogram
van het bord wanneer dit onderdeel afgewerkt is. Je vindt
pictogrammen via sclera.be.
Multimove rood patroon.pdf
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WEES GEDULDIG
EN HERHAAL REGELMATIG

Wist je dat …
spreken met ondersteuning van gebaren (SMOG) de
communicatie vlotter kan laten verlopen? Het kind zal
ervaren dat hij/zij beter begrijpt wat hem/haar gezegd
of gevraagd wordt én zal ook beter begrepen worden.
Meer info via www.s-m-o-g.be.
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4. KINDEREN MET

AUTISMESPECTRUM-STOORNIS

Kinderen met autisme zien de wereld om hun heen anders. Ze zien, voelen,
horen, ruiken stukjes van de omgeving en moeten deze als het ware puzzelen
tot één beeld.
Het is dus belangrijk om de puzzelstukken te beperken en de persoon de tijd
te geven om de puzzel te maken.
In de praktijk moet je dus zorgen voor korte, duidelijke en gerichte communicatie én veel structuur bieden. Hieronder geven we je alvast enkele praktische
tips mee.

BEWAAK DE VEILIGHEID
• Informeer naar bijzonderheden en aandachtspunten van het kind.
Bijvoorbeeld: over- of ondergevoeligheid, problemen bij communicatie, sociaal contact en rigiditeit (stijfheid, vasthouden aan regels en rituelen).
• Vraag het kind wat hij/zij aangenaam vindt en wat niet.
• Geef het kind de vrijheid om feedback te geven op jouw uitleg,
aanpak en gedrag:
Wat was duidelijk? Wat niet?

WEES DUIDELIJK!
• Geef volgende instructies mee in je boodschap:
Wat moet je doen?
Hoe moet je dat doen?
Wanneer moet je beginnen?
Hoelang moet je iets doen?
Wat doe je erna?
• Prenten en pictogrammen kunnen je boodschap ondersteunen en
bieden structuur.
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• Geef positieve bekrachtiging en benoem wat het kind goed gedaan heeft.
• Gebruik geen woorden met dubbele betekenis, maak geen taalgrapjes.
• Vermijd non-verbale communicatie. De kinderen kunnen dit niet
in de context plaatsen.

VERANDERINGEN EN FLEXIBILITEIT
• Onvoorziene omstandigheden en veranderingen kan je proberen
te vermijden, maar dat lukt niet altijd.
• Als je iets verandert, maak dan duidelijk (via pictogrammen op
leslijn):
Wat gaat veranderen?
Wat valt weg?
Komt er iets in de plaats?
Wat is het verdere verloop van de les?
• Geef aan waarom je iets verandert.
• Trek hiervoor voldoende tijd uit, zodat het kind zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie.

GEBRUIK EEN VASTE STRUCTUUR
• Tijd:
- Geef het begin en einde van de les en iedere oefening duidelijk
aan:
Van … tot ….
Start als ik … doe, stop als ik … doe
We gaan vandaag 5 oefeningen doen (tel telkens af).
Nog … aantal tellen en dan stoppen/starten we (tel luidop)
- Geef indien nodig het programma op voorhand mee (een dag,
een week, …) zodat het kind weet wat er zal gebeuren.
• Ruimte:
- Geef kinderen vaste plaatsen bij vb. kleedruimte, instructies,
afsluitmoment, …
- Maak steeds gebruik van dezelfde ruimte.
- Bied een vaste rustplek om de situatie te kunnen overzien of
om extra uitleg te vragen.
- Baken ruimtes goed af.
- Verwijder overbodige prikkels.
18

• Activiteit:
- Gebruik hetzelfde materiaal voor eenzelfde oefening.
- Deel een opdracht in kleinere deelopdrachten.
- Doe oefeningen zelf voor.
- Verwoord wat je verwacht tijdens een activiteit.
• Jouw gedrag:
- Wees zelf consequent: afspraak is afspraak (voor hen en voor
jezelf).
- Ga niet in discussie.
- Blijf rustig en wees geduldig.
- Dwing kinderen niet om oogcontact te maken.

Wist je dat …
er op sclera.be heel wat pictogrammen terug te vinden zijn?
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5. KINDEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING
Rolstoelgebonden kinderen
De sportmogelijkheden waarover kinderen met een handbewogen of elektrische rolstoel beschikken zijn sterk afhankelijk van hun beperking en
rolstoelvaardigheden. Sommigen weten heel goed wat ze kunnen en denken mee over aanpassingen in activiteiten.

PAS JE
AAN!

20

Ook omgevingsfactoren spelen een grote
rol. Zijn de sportlocaties, kleedruimtes,
douches, toiletten en cafetaria toegankelijk? Kan het kind beschikken
over aangepaste sportmaterialen?
Bestaan er al hulpmiddelen of
aangepaste materialen om een bepaalde bewegingsvaardigheid uit
te oefenen?

BEWAAK DE VEILIGHEID
• Informeer naar wat het kind wel of niet mag. Het is belangrijk om
fysieke veiligheid te waarborgen en de risico’s in beeld te brengen.
Denk bijvoorbeeld aan de beperkte belastbaarheid van broze botten, het wel of niet uit de rolstoel mogen en kunnen, gevaren bij
botsingen, enz.
• Pas activiteiten aan volgens de fysieke mogelijkheden van het kind.
Als je het niet precies weet, bouw dan rustig op. Kies initieel voor
een korte tijdsduur en enkelvoudige opdrachten of bewegingen.
• Las voldoende pauzes in, want er kan gemakkelijk oververhitting
(rood aangezicht, …) optreden.
• Overbelast het kind niet, fysieke overbelasting kan soms erg vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan schouderproblemen vanwege intensief rollen en doorzitplekken vanwege continu
dezelfde zithouding.
• Maak de activiteit toegankelijk door ruime routes en afbakening.
Bij een oversteekactiviteit bijvoorbeeld, moet er voldoende ruimte
zijn om veilig te kunnen stoppen.
• Hou rekening met beperkingen op het vlak van gevoel en werking
van de organen:
- Hou rekening met het gemis aan pijngewaarwording. Bijvoorbeeld bij wondjes of bij heet water.
- Let op voor sneller balansverlies door een verminderd gevoel of
geen gevoel bij het zitten.
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AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Betrek het kind en de ouders actief bij aanpassingen. Denk samen
na over mogelijke aanpassingen.
• Hou rekening met de beperkte wendbaarheid in het zijwaarts bewegen. Pas je les aan op de draaicirkel van het kind in de rolstoel.
Voorwaartse en achterwaartse verplaatsingen zijn eenvoudiger
dan zijwaartse verplaatsingen.
• Gebruik aangepaste materialen om het kind meer kansen te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een stok bij een tikspel, een rolstoel
stick, een aparte rustplek in het veld. Gebruik als het kan zeer dun
materiaal zodat je er makkelijk op kunt rijden of het goed kunt
vastpakken.
• Als je materialen aanpast, hou er dan rekening mee dat het ook
voor de andere kinderen uitdagend blijft. Zet bijvoorbeeld een lage
en hoge ring naast elkaar, laat de kinderen kiezen naar welk doel
ze mikken.

TOEGANKELIJKHEID IS BELANGRIJK
• Plaats hellende vlakken als het hoogteverschil meer is dan 2 cm.
• Assistentiehonden mogen volgens de wet in elke infrastructuur
mee naar binnen, behalve in zwembaden of op judomatten.

Wist je dat …
je kinderen in een rolstoel een
alternatief voor de bewegingsvaardigheid springen kan bieden
door ze over een brug, een steile
helling, een springtouw of op 1, 2
of 3 turnmatjes te laten rijden?
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Kinderen met een amputatie
De mate waarin kinderen met een amputatie kunnen deelnemen aan een breed
scala van sport- en beweegactiviteiten is zeer sterk afhankelijk van de plaats en
het niveau van geamputeerde ledematen en de mobiliteit met of zonder protheses.

BEWAAK DE VEILIGHEID
• Informeer naar wat wel of niet mag. Het is belangrijk om fysieke
veiligheid te waarborgen en risico’s in beeld te brengen. Beoordeel samen met de ouders wat de mogelijkheden zijn: sommigen
kunnen bijvoorbeeld wel met hun elleboog klemmen of hebben
oplossingen aangeleerd voor problemen.
• Betrek het kind actief bij aanpassingen.
• Pas de activiteiten aan volgens de fysieke mogelijkheden van het
kind. Als je het niet weet, neem dan geen risico’s. Denk bijvoorbeeld aan oefeningen met een combinatie van bewegingsvaardigheden zoals lopen en vangen/werpen. Oefen eerst de bewegingsvaardigheden apart om te kijken hoe het gaat.
• Hou rekening met de mate van gevoeligheid van de stomp. Probeer botsingen te voorkomen en zorg dat er niet teveel druk op
de stomp komt.
• Kinderen met een prothese verbruiken bij een gelijke belasting
meer energie dan kinderen zonder prothese.

AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Benut aanpassingen die ontbrekende arm- of beenfuncties vervangen: een tikstok, meer veldruimte of eigen regels.
• Pas de regels of doelen in het spel aan om deelname en succes
ervaringen van het kind te verhogen, bv. minder ver, minder lang of
minder vaak.
• Maak gebruik van aangepast materiaal waardoor er deelnamemogelijkheden ontstaan. Een handschoen om te vangen, een stok om
te tikken, enz.
• Bied geregeld een aangepaste bewegingsactiviteit aan, waardoor
de andere kinderen zich dienen aan te passen in plaats van andersom. Bv. iedereen verplaatst zich met behulp van krukken,
speelt op 1 been, probeert zijn eigen record te verbeteren, …
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Kinderen met een hersenverlamming
Hou rekening met mogelijke beperkingen in concentratie, inzicht en motoriek. De mate waarin kinderen met een hersenverlamming kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten, is sterk afhankelijk van de vorm
van de hersenaandoening.
Hou rekening met de stoornissen die
zich voordoen in de motoriek, de
waarneming en het denken en
doen. Zo kunnen storingen in
de spierspanning moeilijkheden geven bij het verplaatsen
of het opbouwen van kracht.
Denk dan aan aanpassingen in
afstand, snelheid en wendbaarheid.
Als concentratieproblemen en inzicht verstoord
zijn, beperk dan je uitleg
en voorbeeld tot de kern.
Waarborg de vrijheid
door voldoende tijd en
ruimte te bieden om de
activiteit goed uit te voeren.

BEWAAK DE VEILIGHEID
• Verzamel informatie bij het kind en zijn omgeving over de mogelijkheden, beperkingen en gewenste aanpassingen, zowel voor het
meedoen in groep als voor fysieke beperkingen.
• Bespreek en zoek samen met het kind en zijn omgeving naar aanpassingen die nodig zijn. Dit vergroot het gevoel van competentie
en autonomie.
• Hou rekening met (plotselinge) vermoeidheid en wees alert voor
veranderingen in bewegingsgedrag en concentratievermogen. Dit
kan samenhangen met de hersenaandoening. Soms weet het kind
zelf niet dat het “mis” gaat (bv. absences bij epilepsie). Gun het
kind dan rust door te pauzeren of minder intensief te sporten.
• Hou rekening met samenhangende beperkingen in motoriek,
waarneming, denken en doen. Overleg met het kind (en/of zijn
ouders, begeleiders) wat er wel of niet met zijn hersenstoornis te
maken heeft en wat wel of niet belast mag worden.
24

WEES DUIDELIJK
• Geef beknopte uitleg. Verduidelijk stap voor stap met concrete
voorbeelden. Gebruik het kind eventueel in het voorbeeld.
• Controleer of de uitleg goed begrepen werd door dit achteraf
even na te vragen of in de buurt te blijven.
• Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding. Haal overbodige materialen weg.
• Laat het kind samenwerken met buddy’s die hem/haar kunnen
helpen.

AANPASSINGEN OP MAAT
VOOR 100% RESULTAAT
• Pas de regels van de bewegingsactiviteit aan waardoor het kind
kan deelnemen op zijn of haar niveau. Denk bijvoorbeeld aan een
aangepast doelgebied om te verdedigen, alternatieve scoringsmogelijkheden, andere routes die afgelegd moeten worden, enz.
• Neem maatregelen om de vermoeidheid te beperken en hou rekening met een verminderde concentratie: denk aan te overbruggen
afstanden, aantal beurten per keer, groepsgrootte, enz.
• Denk ook aan roldifferentiatie: het kind kan ook andere taken op
zich nemen in de activiteit.
• Maak indien nodig gebruik van hulpmiddelen.
• Streef naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en grijp niet te snel in.

DE JUISTE COMMUNICATIE
• Tracht zo aandachtig mogelijk te luisteren wanneer een kind
moeilijk spreekt. Als je het niet begrijpt, vraag dan om herhaling.
• Wees geduldig en stel gerichte en gesloten vragen.
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Wist je dat …
ouders via de website gsportvlaanderen.be kunnen zoeken naar organisaties waar kinderen met een beperking
meer dan welkom zijn?
1. Ga naar gsportvlaanderen.be
2. Op het kaartje vind je welke G-sportclubs er in de
buurt zijn. Je kan ook ‘Multimove’ in het filtercriteria
ingeven. Je vindt dan alle G-sportclubs terug die ook
Multimove aanbieden.
3. Geen organisatie in de buurt gevonden? Vraag dan
zeker aan de Multimove-organisaties in jouw buurt of
een kind met beperking welkom is.
4. Multimove-organisaties kan je terug vinden op
www.sport.vlaanderen/multimove
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Wist je dat …
G-sport Vlaanderen de koepel is van alle federaties, organisaties en overheden die werken aan een beleid rond
sport voor personen met een beperking?
Samen willen ze ervoor zorgen dat meer mensen met
een beperking duurzaam aan het sporten gaan.
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voor jonge kinderen

hier
beweegt
iets!

MEER INFO?
WW.SPORT.VLAANDEREN/MULTIMOVE

NEEM CONTACT MET ONS OP
Sport Vlaanderen
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
T +32 2 209 45 31
Multimove contactpersonen:
Ine Esch
T +32 2 209 45 42
ine.esch@sport.vlaanderen
Sofie De Bock
T +32 2 209 45 31
sofie.debock@sport.vlaanderen
multimove@sport.vlaanderen
www.sport.vlaanderen/multimove
https://www.facebook.com/multimovevoorkinderen/
3- tot
voor en
g
8-jari

Multimove
VOOR KINDEREN

Gevarieerd bewegen
voor jonge kinderen

MEER INFO?
WWW.SPORT.VLAANDEREN/MULTIMOVE
Ontwerp: Something Ellis

