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TOY for Inclusion promoot  inclusief onderwijs en zorg, en
werkt samen met allerlei ketenpartners binnen de
gemeenschap om flexibel in te kunnen spelen  op
specifieke behoeften van jonge kinderen en hun
families.

TOY for Inclusion is ontwikkeld door International Child
Development Initiatives – ICDI samen met NGOs en lokale
autoriteiten in 9 landen.

TOY for Inclusion voorziet in mogelijkheden om te spelen,
te leren en elkaar te ontmoeten, voor kinderen en hun
ouders. 

TOY for Inclusion bevordert ook intergenerationele
activiteiten waarbij grootouders en andere ouderen in de
buurt betrokken zijn. 

Al deze activiteiten vinden plaats in een Play Hub, die TOY
for Inclusion in het hart van de gemeenschap plaatst.

Wat is TOY for
Inclusion?
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Wanneer is TOY for
Inclusion begonnen en
waar wordt het
geïmplementeerd?

TOY for Inclusion begon in 2017 en is
tot nu toe geïmplementeerd in 15
gemeentes in 9 landen: België,
Hongarije, Italië, Kroatië, Letland,
Nederland, Slovenië, Slowakije en
Turkije. 

In elke gemeenschap is een Lokaal
Actieteam gevormd en is een Play Hub
operationeel. De eerste Play Hubs zijn
in januari 2018 geopend.

Wat is de visie van TOY
for Inclusion?
Wij geloven dat sociale inclusie
begint met jonge kinderen en
hun enthousiasme om te
spelen en te leren.
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Onze droom is om Play Hubs in elke
stad in Europa te hebben, waarbij
gemeenten de TOY for Inclusion
benadering inbedden in hun
inclusief onderwijs beleid. 

Wat is onze
droom?
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kinderen en volwassenen van alle leeftijden
ontmoeten en  tijd besteden aan het spelen met
elkaar; 

kinderen speelgoed en ontwikkelingsmateriaal
kunnen lenen om mee naar huis te nemen;

(groot)ouders en beroepsbeoefenaren op informele
wijze kunnen leren en uitwisselen over de
gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

Play Hubs zijn veilige, non-formele plekken waar
aandacht is voor de zorg voor en ontwikkeling van
jonge kinderen en waar relaties tussen kinderen en
families van alle achtergronden worden opgebouwd.   

Het zijn inclusieve plekken waar:

Wat is een
Play Hub?
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Activiteiten worden georganiseerd
om spelenderwijs creativiteit te
ondersteunen, het zelfvertrouwen te
vergroten, sociale, emotionele en
taalvaardigheden te ontwikkelen en
het potentieel van elk kind te
ontsluiten. Dit helpt kinderen bij hun
overgang naar formeel onderwijs.
Dit is met name relevant voor
gezinnen met een Roma-, migratie-,
of sociaal achtergestelde
achtergrond, aan wie de Play Hubs
extra aandacht besteden. Play Hubs
zijn een flexibele oplossing die
ontwikkelingskansen biedt aan al die
kinderen die vaak worden
uitgesloten van formele
dienstverlening.

online activiteiten voor kinderen en ouders (knutselen,
voorlezen, enz.) 
één-op-één telefonische ondersteuning voor kwetsbare
kinderen en gezinnen, huiswerkbegeleiding (via telefoon of
online) 
bemiddeling tussen gezinnen en scholen tijdens de Lockdown
laptops en datapaketten ten behoeve van afstandsonderwijs 
materiële ondersteuning, waaronder voeding,
hygiëneproducten en kleding voor de meest kwetsbare
huishoudens

TOY for Inclusion Play Hubs kunnen ook kinderen en gezinnen op
afstand en online ondersteunen, zoals aangetoond tijdens de
COVID-19-pandemie. In een aantal landen werden kinderen en
families ondersteund door: 
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Wie neemt het
initiatief voor een
Play Hub?

International Child Development Initiatives – ICDI (internationale coördinator)

Educational Research Institute - ERI (Slovenië)

Open Academy Step by Step – OASbS (Kroatië)

Associazione 21 luglio (Italië)

Centre for Education Initiatives – CEI (Letland)

Wide Open School – WOS (Slowakije)

Partners Hungary Foundation (Hongarije) 

Federation of Mediterranean Roma Associations - Akromfed (Turkije) 

L eger des Heils (Nederland) 

In elk land voert een nationale partnerorganisatie van TOY for
Inclusion het programma uit. Zij hebben de ervaring, kennis en
netwerken om een Play Hub te openen en te runnen. 

Elke nationale TOY for Inclusion-organisatie begeleidt het proces, leidt
lokale actieteams op en werkt samen met de gemeente om de Play Hub
te monitoren. Ze spelen ook een rol bij het verbinden en coördineren
van uitwisselingen tussen Play Hubs uit verschillende gemeenschappen.

De nationale partners van TOY for Inclusion zijn:

Internationale communicatie wordt gecoördineerd door International Step-by-Step
Association – ISSA.
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In elke gemeenschap is een Lokaal Actieteam (LAT)
verantwoordelijk voor het ontwikkelen, runnen en
monitoren van de Play Hub activiteiten. Met
duurzaamheid en sociale cohesie in gedachten, zorgt
de LAT voor een brede vertegenwoordiging vanuit de
gemeenschap en omvat: beroepsbeoefenaren op het
gebied van onderwijs, ontwikkeling en zorg,
(voor)schoolleraren, maatschappelijk werkers, 
 gemeenteraadsleden, ouders, etc. 

De Play Hub wordt gemanaged door het Lokaal
Actieteam. Elk team heeft een coördinator, die
parttime in dienst is voor het project. Meestal
coördineert en runt de coördinator ook de Play
Hub. Hij/zij organiseert activiteiten in samenwerking
met vrijwilligers en diensten in de gemeente.
Coördinatoren worden vaak ondersteund door een  
 Play Hub assistent. Sommige activiteiten worden
gefaciliteerd door de coördinator en/of de assistent,
andere worden aangeboden door vrijwilligers of
professionals.

Wat is een Lokaal
Actieteam

Wie werkt in de Play
Hub? 
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Play Hubs kunnen gevestigd
zijn in wijkcentra,
bibliotheken, basisscholen of
kinderopvanglocaties. In de
meeste gevallen is de locatie
eigendom van de gemeente of
onderwijsinstelling en is het
gebruik ervan gratis (bijdrage in
natura).

Dit verschilt per gemeenschap en
gemeente. Er is één basiscriterium dat
bepalend is bij het kiezen van de locatie:
de Play Hub moet bereikbaar zijn voor
families van alle achtergronden (Roma
en non-Roma, gemarginaliseerde
groepen, etc.). 

Dit betekent dat ze nooit
gevestigd zijn in gesegregeerde
gebieden (bijvoorbeeld Roma
kampen of omheinde
gemeenschappen) en makkelijk
te bereiken zijn met openbaar
vervoer.  Als openbaar vervoer
niet aanwezig is, wordt
ondersteuning geboden om de
Play Hub te kunnen bereiken. 

Waar zijn de Play Hubs
gevestigd?
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Het zijn familie- en kind-vriendelijk en veilige plekken, waar
volwassenen en kinderen zich welkom voelen en vrij om te bewegen
en te ontdekken.

Zij zijn toegankelijk voor iedereen, waaronder kinderen en
volwassenen met speciale behoeften of beperkingen.

Als mogelijk hebben ze zowel binnen- als buitenruimtes. 

Als mogelijk zijn ze gevestigd op de eerste verdieping en hebben zij
een aparte ingang, onafhankelijk van de andere diensten in het
gebouw. 

Ouders en andere verzorgers worden verzocht bij hun kinderen
te blijven - dit is een verschil ten opzichte van kindercentra waar
ouders de zorg voor hun kinderen overdragen aan een
medewerker.

Hoet ziet een Play Hub
eruit?

Iedere Play Hub is anders, maar overeenkomsten zijn: 
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Versterkte intersectorale samenwerking: diensten staan
dichter bij gezinnen, die zich op hun beurt beter gesteund
voelen. 
Betere overgang van kwetsbare kinderen naar het
basisonderwijs. Play Hubs vormen een brug van huis naar
formeel onderwijs.  
Meer vertrouwen tussen families met verschillende
culturele en etnische achtergronden: mensen van
verschillende generaties en achtergronden voelen zich welkom.  
Versterkte lokale sociale cohesie, vooral in kleinere
gemeenschappen.

Wat zijn de resultaten
van TOY for Inclusion?
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Toegang tot speel- en leermateriaal, dat ook
geleend kan worden. 

De mogelijkheid om tijd samen door te brengen,
te spelen en te leren met andere kinderen van
allerlei achtergronden, (groot)ouders en andere
verzorgers.

Hoe profiteren
kinderen van de
Play Hub?

Het ontwikkelen van sociale,
emotionele, communicatieve en
samenwerkingsvaardigheden,
die ook helpen bij de overgang
naar het basisonderwijs. 

De mogelijkheid om andere
culturen en generaties te leren
kennen, om stereotypes te
overwinnen. 

Het vergroten van het gevoel bij
de lokale gemeenschap te
horen.
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Hoe profiteren ouders
en verzorgers en andere
familieleden van de Play
Hub?

De gelegenheid om andere gezinnen uit de gemeenschap van alle

achtergronden te leren kennen en ouderschapservaringen met hen te

delen. 

Toegang tot dienstverlening voor jonge kinderen en gezinnen in de

gemeenschap waar ze ondersteuning kunnen vinden. 

De gelegenheid om dienstverlening op een vriendelijke manier te leren

kennen en al vroeg kennis te maken met het belang van onderwijs. 

De mogelijkheid om tijd door te brengen en te spelen met kinderen

zonder andere bronnen van afleiding.  

De mogelijkheid om deel te nemen aan workshops over ouderschap,

gezondheid en onderwijs.  

De mogelijkheid voor intergenerationeel contact waarbij de rol van

ouderen in het leven van jonge kinderen wordt gewaardeerd.  

Een stem geven aan ouders in het onderwijs van hun kinderen en het

bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.
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Het bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheid
voor het welzijn van jonge kinderen binnen de
gemeenschap. 

De mogelijkheid voor gemeentes om dichter bij de burger
te komen, om hun behoeften te horen en hen belangrijke
informatie te geven omtrent onderwijs en gezondheid.

Het verbinden van diensten in de gemeenschap en het
voorbereiden van het onderwijs op het verwelkomen van
kinderen op een inclusieve manier. 

Een brug tussen scholen en gezinnen, zodat gezinnen de
scholen vertrouwen en zich verwelkomd en geaccepteerd
voelen. 

Het vergroten van sociale cohesie tussen inwoners
afkomstig uit verschillende gemeenschappen en
achtergronden. 

                       

Hoe profiteren
gemeenschappen van de Play
Hub?
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Kan TOY for Inclusion
een model zijn voor
gemeenschappen in
andere landen?

TOY for Inclusion is begonnen met 7 Play Hubs in 2017 en is nu in
aantal meer dan verdubbeld in de afgelopen 3 jaar. Het voorziet in een
algemeen maar flexibel kader om te reageren op lokale behoeften

van jongen kinderen en families. 

Ja!
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Hoe begin je een
Play Hub?

Een speciale training voor LAT-leden over de benadering
van TOY for Inclusion en het praktische ontwerp en
runnen van de Play Hub.

Onderzoek de behoeften en wensen van families met
jonge kinderen in jouw gemeenschap, met speciale
aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Kies een locatie, doe noodzakelijke renovatie en
inrichting van de ruimte, schaf speelgoed en educatief
materiaal aan, zoek verbinding met diensten in de
gemeenschap, kom openingstijden overeen, en promoot
de Play Hub bij families.

in kaart brengen van  wie wat doet in de gemeente met
betrekking tot onderwijs, zorg en welzijn van jongen
kinderen. Het vormen van een Lokaal Actieteam. 

Verwelkom kinderen en families elke week voor Play
Hub activiteiten.

Verzamel data over activiteiten en reflecteer op het
resultaat en gebruikerservaring. Breng verandering aan
indien nodig.

(CONTINUE) MONITORING EN EVALUATIE

IN KAART BRENGEN

BEOORDELING BEHOEFTEN

OPEN DE PLAY HUB

TRAINING

VOORBEREIDING
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Neem contact op met de nationale TOY for
Inclusion partner organisatie, of, in geval er
nog geen is in jouw land, neem contact op met
de internationale coordinator, International
Child Development Initiatives – ICDI. Zij zullen
je begeleiden en kunnen helpen in het vinden
van financiele steun indien nodig. 

Verschillende Play Hubs kiezen verschillende locaties,
hebben verschillend meubilair en bieden verschillende
workshops en activiteiten aan. Toch hebben alle Play Hubs
dezelfde soort kosten. 
Deze kunnen worden verdeeld in 4 categorieën:
personeel, materieel, promotie en activiteiten.
Voor meer informatie, zie:  Play Hubs kostenoverzicht.

Hoeveel kost het
om een Play Hub
te runnen?
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Kroatië:
sanja@korakpokorak.hr 

Latvia:
iic.kristine@gmail.com

Slovenia:
KorakZaKorakom@pei.si

Italië:
educazione21luglio@gmail.com

Hongarije:
deake@partnershungary.hu

Turkije:
akromfed@hotmail.com

Communicatie:
fcolombo@issa.nl

Slovakia:
miroslav.sklenka@gmail.com

Neem contact op met ICDI of een lokale
partnerorganisatie: 

Heb je nog vragen?

Internationale coördinator: 
giulia@icdi.nl

margaret@icdi.nl

Nederland:
iara.de.witte@

legerdesheils.nl19
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