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Gehandicapte Kinderen in Tel

Kinderen met een handicap moeten de kans hebben om deel 
te nemen aan de samenleving. Gemeenten hebben daarin een 
speciale taak. Kinderen in Tel heeft voor het eerst berekend 
hoeveel gehandicapte kinderen van 0 t/m 17 jaar in de ver-
schillende gemeenten beperkingen ondervinden. In 2006 telde 
Nederland daar ten minste 66.000 kinderen van. We weten nu 
precies per gemeente hoeveel gehandicapte kinderen met 
beperkingen daar gevestigd zijn. Met de nieuwe cijfers kunnen 
gemeenten gerichter bijdragen aan de participatie van deze 
kwetsbare groep kinderen.

Merkbare beperking 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een Internationale 
Classifi catie opgesteld van stoornissen, beperkingen en handicaps voor 
kinderen (ICF-CY). Van daaruit is voor dit onderzoek gekeken naar  
twee groepen kinderen die vanwege beperkingen een beroep doen op 
individuele regelingen: 
 1.  Kinderen die gebruik maken van de AWBZ omdat ze een verstande-

lijke handicap hebben, en/of een lichamelijke handicap, en/of een 
zintuiglijke handicap. 

 2.  Kinderen die gebruik maken van de leerling-gebonden fi nanciering, 
de LGF, vanwege gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en 
psychiatrische problematiek. 

De 66.000 kinderen met een handicap betreffen alleen kinderen bij wie 
zich al een beperking heeft geuit. De groep bij wie zich de beperking 
nog niet heeft geuit, hebben we hiermee niet in beeld. Dit betekent
dat in elk geval 1,84% van het totaal aantal 0- tot en met 17-jarigen 
problemen ondervindt in het dagelijks leven.

Gehandicapte kinderen per provincie  
•  De provincie Groningen telt het hoogste percentage gehandicapte  

kinderen met beperkingen. 
•  Zuid-Holland telt het laagste percentage gehandicapte kinderen  

met beperkingen.

Gehandicapte kinderen per gemeente 
•  Ermelo is de gemeente met procentueel de meeste gehandicapte kinde-

ren met beperkingen. Daar is een grote instelling voor gehandicapten.
•  In Schiermonnikoog – de kleinste gemeente van Nederland - staan geen 

gehandicapte kinderen met beperkingen geregistreerd.
•  In de grote steden ondervindt gemiddeld 2% van de kinderen  

beperkingen door een handicap. Alleen in de stad Den Haag is dat 
minder: 0,58%.

Rangorde provincies  
% gehandicapte kinderen 
2006

Groningen  2,80%

Zeeland  2,21%

Overijssel  2,09%

Drenthe  2,07%

Gelderland  2,01%

Limburg  1,98%

Noord-Brabant  1,98%

Friesland  1,96%

Utrecht  1,82%

Flevoland  1,78%

Noord-Holland  1,77%

Zuid-Holland  1,36%

Top tien gemeenten
% gehandicapte kinderen 
2006

Ermelo  5,32%

Groningen  4,81%

Rozendaal  4,73%

Leeuwarden  4,34%

Doetinchem  4,22%

Zwolle  4,16%

Winschoten  4,13%

Zeist  3,97%

Bladel  3,79%

Hulst  3,70%
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Gehandicapte kinderen per wijk 
Het aantal gehandicapte kinderen met beperkingen is ook tot op postcode-
niveau becijferd. De spreiding over Nederland is groot. In het zuiden van 
Zeeland komen meer kinderen voor met beperkingen vanwege hun handicap. 
In de directe omgeving van Den Haag zijn dat er heel weinig, terwijl er in 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wijken zijn met een hoog percentage 
gehandicapte kinderen met beperkingen.

Toekomst
Veel gemeenten weten nu voor het eerst hoeveel gehandicapte kinderen 
met beperkingen hun gemeente minimaal telt. Vervolgens kunnen zij 
werken aan goede voorzieningen voor spelen, sporten, de toegang tot 
vervoer, wonen, onderwijs en cultuur, kortom: aan een participatie- 
bevorderend beleid. De cijfers van Gehandicapte Kinderen in Tel gaan 
alleen over kinderen die een beperking hebben geuit. Hopelijk is het in 
de toekomst mogelijk data te verzamelen over een nog grotere groep: 
de groep gehandicapte kinderen met een verhoogd risico op beperkingen 
(op kortere of langere termijn) en de groep gehandicapte kinderen 
zonder beperkingen.

Zie ook de volledige rapportage Gehandicapte Kinderen in Tel: 

www.verwey-jonker.nl/kinderenintel of www.kinderenintel.nl 
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