De SamenSpeelbelofte van
ISAAC-NF
Wat gaat ISAAC-NF
doen om de samenspeelkansen van
alle kinderen te vergroten?

Waar staat
ISAAC-NF
voor?
ISAAC-NF behartigt de belangen van mensen
die om wat voor reden dan ook niet goed
kunnen praten en/of gesproken taal
onvoldoende begrijpen. Denk hierbij aan alle
mensen die beperking ervaren in hun
communicatie, bijvoorbeeld mensen met
autisme, het syndroom van Down, een
taalontwikkelingsstoornis (TOS),
slechthorenden of mensen met een
migratieachtergrond. Als je je onvoldoende kunt
uiten met gesproken, geschreven of gebarentaal
of dit onvoldoende begrijpt, kan ondersteunde
communicatie uitkomst bieden.
We staan voor een inclusieve samenleving, waar
iedereen zich kan uiten en anderen zo goed
mogelijk kan begrijpen. Het VN verdrag inzake
de rechten van personen met een handicap is
voor ons daarin leidend: communicatie is een
recht voor iedereen! En communiceren doe je
samen: als de één de ander niet begrijpt heb je
samen een communicatieprobleem. Het is aan
ons als samenleving om dit probleem op te
heffen en communicatie voor iedereen
toegankelijk te maken.

Wat belooft
ISAAC-NF
concreet te doen in 2020-21?
Wij beloven ons in te zetten voor inclusieve speeltuinen, die toegankelijk worden voor kinderen die
niet kunnen spreken of die gesproken (Nederlandse) taal niet goed begrijpen. In speeltuinen vindt veel
natuurlijke interactie plaats tussen kinderen, dit zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, welke
beperking je ook hebt. Vaak wordt de communicatieve beperking vergeten als het gaat om inclusieve
speeltuinen. Hiermee slaan we als samenleving een grote groep kinderen over, terwijl met relatief
kleine aanpassingen speeltuinen voor hen toegankelijker en leuker worden. We vinden dat alle
speeltuinen inclusief dienen te zijn, ongeacht welke beperking je hebt. Op enkele schoolpleinen in
Nederland staat al een pictogrammenbord, daar is te zien dat er gesprekken ontstaan bij het bord.
Door de heldere kleuren en afbeeldingen is het bord een aantrekkelijke plek voor kinderen. We denken
graag mee met het Gehandicapte Kind welke woorden er op zo’n bord zouden moeten komen te staan.
Wij zien graag dat er op meer speelplekken in Nederland toegankelijke communicatie komt voor
iedereen die dat kan gebruiken, daarom beloven wij:
- Mee te denken over de woorden die op een pictogrammenbord zouden moeten komen te staan.
- Een duidelijke uitleg toe te voegen aan deze borden, gebaseerd op onze Leidraad ondersteunde
communicatie, zodat ze voor iedereen te gebruiken zijn.
- Een gratis voorlichtingsvideo te maken die voor iedereen te bekijken is. Daarop leggen we uit hoe het
pictogrammenbord te gebruiken. Zodat ouders, vrijwilligers en/of medewerkers van de speeltuin hierin
de kinderen kunnen ondersteunen.
- Veel aandacht op social media te besteden aan goede voorbeelden van inclusie van kinderen die niet
goed (genoeg) Nederlands begrijpen of kunnen uiten in speeltuinen en schoolpleinen, om te laten zien
wat het oplevert en anderen daarmee te inspireren.
- Kennis en kunde over ondersteunde communicatie te blijven delen en hierbij onze achterban (200+
leden en 700+ volgers op Social Media) te blijven betrekken.
- Actief deel te blijven nemen aan het SamenSpeelNetwerk.

Hoe gaat
ISAAC-NF
Het zichtbaarder maken van pictogrammen als communicatievorm laat daarnaast zien dat
daarbij
kmeer
inderen
betrekken?
communicatie
is dan gesproken
taal. Dit kan helpen bij de verdere emancipatie en acceptatie van
mensen die niet goed (genoeg) kunnen spreken, gebaren of schrijven.

We zullen met sprekende en niet-sprekende
kinderen overleggen welke pictogrammen er op
de borden moeten komen te staan. Deze inzichten
zullen we combineren met de al aanwezig kennis
over veel voorkomende woorden in het
vocabulaire van kinderen. Ook zullen we de
SpeeltuinBende betrekken bij deze actie.
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