
GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Gelijke kansen voor alle kinderen is hiervoor van 
groot belang. Deze kansen dienen zich niet alleen voor op school, maar juist ook in hun directe 
leefomgeving. Vrienden maken, sporten, spelen, kunnen deelnemen aan evenementen, etc. Het zou 
voor alle kinderen vanzelfsprekend moeten zijn om dit dichtbij huis te kunnen doen. Maar dat is het 
niet.

Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, gaan vaak naar een school ver weg van hun 
woonplaats. De kinderen die ze op school leren kennen wonen vaak verspreid over een groot gebied. 
Vrienden dichtbij huis is voor deze kinderen dan ook geen vanzelfsprekendheid. Het deelnemen aan 
sport, evenementen of andere activiteiten is voor deze kinderen lastig. Vaak weten ouders niet welke 
activiteiten geschikt zijn voor hun kinderen. Als ze überhaupt al informatie over activiteiten kunnen 
vinden.

Aan de andere kant zijn verenigingen en (sport)clubs al jaren in beweging om juist alle kinderen een 
geschikte plek te kunnen bieden dichtbij huis, met leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving. Sportclubs 
bieden aangepaste teams aan of extra begeleiding en evenementen worden zo ingericht dat 
iedereen kan deelnemen, ongeacht welke beperking. Maar verenigingen en (sport)clubs vinden het 
lastig om kinderen uit het speciaal onderwijs en hun ouders te bereiken met deze informatie. 
Kinderen die naar school gaan in Meierijstad krijgen vaak informatie via de scholen uitgereikt. Dat 
geldt niet voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan: daar zijn geen lijntjes mee om 
informatie aan uit te reiken. 

Ouders, (sport)clubs en verenigingen zijn daarom tezamen gekomen om op te komen voor gelijke 
kansen voor alle kinderen. We agenderen dit binnen de gemeente, omdat de gemeente meer zou 
moeten doen om kinderen gelijke kansen aan te bieden. Hoe? Door bijvoorbeeld als 
informatiebaken te dienen. Inventariseer als gemeente welke kansen er allemaal zijn voor deze 
kinderen en biedt deze informatie actief aan aan hun ouders. Straal uit als gemeente dat je alle 
kinderen dezelfde kansen biedt. Juist ook op gebied van sociale ontwikkeling.

Wij bundelen onze krachten. Sluit de gemeente zich hierbij aan?

Ondersteund door:
• Verschillende ouders van kinderen op het speciaal onderwijs. Vertegenwoordigd door Olga 

van der Heijden.
• Stichting de Zevensprong
• Tennisvereniging de Kienehoef
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