
Evaluatie Pubers laten van zich horen, d.d. 28-2-2018 
 
Op woensdag 28 februari kwamen we met 65 mensen bij elkaar voor de bijeenkomst: 
 

  ‘Pubers laten van zich horen, MTV of Bassie en Adriaan?’ 

 
Sinds het verschijnen van het boek ‘Pubers laten van zich horen’ proberen we jaarlijks een 
themabijeenkomst te houden waarin we inzoomen op een van de onderwerpen uit het boek.  
‘Pubers laten van zich horen’ is een boek over jongeren met ernstige meervoudige 
beperkingen. Wat is er bij hen eigenlijk te merken van de bijzondere levensfase die de 
puberteit is? Het boek is te downloaden op de website van Amerpoort of daar aan te vragen 
bij de afdeling Communicatie.  
 
Deze keer deelden we ervaringen rond het thema ‘Aanbod voor jongeren met EMB’. Welke 
behoefte hebben zij eigenlijk in deze levensfase? Als speciale gasten hadden we  
Nicole van den Dries (van de landelijke campagne: Ik ga EMB, Elke Mogelijkheid Benutten!) 
en Rita van Burgsteden (van de nieuwe muziekmethode voor mensen met EMB ‘ZOEM’ en 
van de website seksualiteitemb.nl) 
 
We stemden samen over stellingen en gingen daarna in groepjes uit elkaar om te praten 
over bijvoorbeeld TV programma’s, uitstapjes, muziek, activiteiten. Samen bedachten we 
welke activiteiten passen bij zowel de puberleeftijd als de ontwikkelingsleeftijd. 
 
 
Enkele reacties van deelnemers: 

 
“Het was een mooie bijeenkomst. En ik denk dat er veel zaadjes zijn geplant” 

 
“Fijn dat Nicole steeds vanuit haar eigen kind kan spreken en over zulke mooie filmpjes met Yrsa en 

haar vrienden beschikt!” 
 

“Leuk om zoveel mensen van andere organisaties te spreken” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten voor jongeren met EMB 
“Jongeren met ernstige meervoudige beperkingen of Elke Mogelijkheid Benutten?” 

 
Lees verder voor alle ideeën van deze dag  

  



Virtual Reality Bril: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virtuele_werkelijkheid 

  

 
Wat is Virtual Reality? 
Als men spreekt over Virtual Reality gaat het, vrij vertaald om “Schijnwerkelijkheid” of 
“Virtuele Werkelijkheid”. Deze Virtuele werkelijkheid wordt op zo een manier aan de 
gebruiker getoond dat dit aanvoelt als de werkelijkheid. Vandaar de term 
Wat is er leuk aan? 
Het is erg lastig om uit te leggen wat Virtual Reality met je doet. Je weet het eigenlijk pas als 
je het ervaart. Zwem tussen haaien, loop over Mars, vlieg de hele wereld rond als een vogel. 
Virtual Reality maakt je stoutste dromen, en meer, waar. 
 
Virtual Reality luidt een heel nieuw tijdperk van entertainment in. Een nieuwe en inmiddels 
niet meer te stuiten ontwikkeling. Volgens velen betekent de doorbraak van Virtual Reality 
een ware aardverschuiving in de manier waarop we Gamen, video kijken en onze Social 
Media ervaren. 
De hoeveelheid content die je inmiddels kan beleven in VR is enorm. Voor zowel Mobiele VR 
brillen als de VR HMD’s is er voor ieder wat wils en in ruimte mate voorhanden. Het mooiste 
is dat je zonder geld uit te geven al vele uren plezier kan hebben! 
Bekijk 360° video op Youtube360, speel de mooiste Games en ervaar alles alsof je er 
middenin zit. 
Een mobiele VR bril stelt je in staat om tegen lage instapkosten te ervaren wat het is. 

Een paar sites waar je de brillen onder andere kan kopen: 
- https://www.bol.com/nl/l/vr-brillen/N/18216/?sort=price_l 

- https://www.realityviewers.nl/ 

- https://www.virtualrealityexpert.nl/category/255041/vr-brillen.html?ref=417183&tid=kwd-

349233118533&gclid=CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR--
0nYVczF0kP8DiDQX_2oHKWm0LzLTQSqhfG_-
em4bsJfsI3EDP01hoCHtIQAvD_BwE&sort=price&dir=a&page=1&items=24  

 
Informatie wat betreft verschillende apps en filmpjes:  
 
- https://www.vrmotion.nl/virtual-reality-apps-games  
- https://coolminds.nl/bibliotheek 
- https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ  
 
Voorbeelden van een aantal mogelijkheden:  

• Achtbaan 

• Bungeejumpen 

• Parachutespringen 

• Taarten gooien 

• Tussen de dolfijnen zwemmen 

• Het heelal  
 



Beeldschermwerk 
- Google > zoeken op thema 
- Netflix > Kijken naar verschillende series (per leeftijd) 
- Aan de jeugd in je omgeving vragen wat zij nu kijken (vergelijkbaar met iets dat leuk is 

maar wel vernieuwend) 
 

Social Media 
- Instagram - Foto’s van uitjes / Foto’s van vrienden & familie 
- You Tube – Op You Tube Interesses opzoeken en verbreden / zoeken op thema i.p.v. op 

vaste programma’s of serie, vloggers volgen 
- Facebook – Familie netwerk, met elkaar verbonden blijven 
- Pubers – EMB pubers 
 

Gamen 
KOJO https://rdgkompagne.nl/communicatiehulpmiddelen/leren-communiceren-2/kojo/ 
 

 
 
Kojo is een alles-in-een computer met oogbesturing, speciaal gemaakt voor professionals die 
werken met kinderen en volwassenen met ernstige motorische of meervoudige beperkingen. 
De Kojo is te gebruiken voor spel, communicatieontwikkeling, therapie en diagnostiek, en is 
ideaal om oogbesturing met meerdere cliënten uit te proberen en te oefenen. 
 
Voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen is het niet 
gemakkelijk om zinvolle activiteiten te vinden voor dagbesteding en therapie. De 
mogelijkheden zijn beperkt en vaak passief van aard, waardoor cliënten achterblijven in hun 
cognitieve, emotionele, sociale en communicatieve ontwikkeling. De Kojo maakt het voor 
mensen met zelfs de meest ernstige bewegingsbeperkingen mogelijk een interactie te 
hebben met de omgeving. Niet alleen biedt de Kojo een zinvolle dagbesteding, maar bovenal 
zien wij cliënten spelenderwijs een ontwikkeling doormaken die ouders, therapeuten en 
begeleiders voorheen niet voor mogelijk hadden gehouden. 
https://rdgkompagne.nl/spel-en-therapie/aangepast-speelgoed/  
 
PILLO https://pillo.nl/mensen-met-een-beperking/ 
Pillo is de spelcomputer waarbij je de games bestuurt met een kussen als controller. Omdat 
de controller een kussen is, is Pillo voor iedereen geschikt en daagt het uit tot bewegen en 
samenwerken. Door te knuffelen, te knijpen, te schudden, te draaien of te drukken, kan 
iedereen gamen, of je nou jong, oud, fit, kwetsbaar of beperkt bent! 

 



Muziek  
- ZOEM - http://www.muziekmethode-zoem.nl/  

ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en 
volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Muziek is vaak een goede 
ingang voor contact. Muziek maakt het mogelijk elkaar als gelijken te ontmoeten en elkaar 
te raken. Muziek biedt mogelijkheden voor beleving, voor ontdekken van iets nieuws en 
voor ontwikkeling of leren. Hoe prettig is het als je naar je eigen voorkeursmuziek kan 
luisteren en je eigen playlist hebt? Het is ook fijn als je kennis kan maken met andere 
muziekstijlen en andere muziekinstrumenten dan de meest gangbare. Of dat je hebt 
kunnen luisteren naar concerten of live muziek 

- Spotify https://www.spotify.com/nl/  
verschillende muziekstijlen aanbieden 

- BIM - http://www.bim-werkwijze.info  
‘bim’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een manier van werken met muziekbeleving in 
de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen en volwassenen met 
meervoudige beperkingen of ernstig meervoudige beperkingen. 

 

Dans 
- Time out disco http://www.stichtingabri.org/activiteiten/time-out-disco/ 

Time-Out wil de kloof tussen gehandicapte en niet-gehandicapte jong-volwassenen 
verkleinen. Dat doen wij door een situatie te scheppen waarin het mogelijk is om in kleine 
groepjes contacten te leggen. Daarnaast wil Time-Out niet-gehandicapte jongeren (Outers) 
de kans geven om kennis te maken met de Timers om zo hun maatschappelijk bewustzijn 
te vergroten. De nadruk ligt op het wederzijds contact en respect, niet op de handicap. De 
activiteiten die georganiseerd worden, gaan uit van wederzijdse interesses. 
Voor wie: Timers en Outers vanaf 16 jaar. 
Wanneer: Elke 2e vrijdag van de maand, van 19:30 – 22:30 uur. 
Waar: Café Men At Work, Grote Markt 141-145, Almere Stad 
Kosten: € 5,00 inclusief drankje 
Inlichtingen: Stichting ABRI. Zie http://www.stichtingabri.org/contact/  

- Reguliere disco’s 
- Concerten 
 

Leeftijdsgenoten ontmoeten: 
- Gymmen met pubers zonder een beperking 
- Jongeren kennis laten maken met onze EMB pubers, bv via NL Doet.  
- In het gewone MBO onderwijsgebouw gebruik maken van een klaslokaal.  

https://www.amerpoort.nl/nieuws/berichten/2017/10/opening-3-dagbesteding-bij-mbo-
amersfoort.html  
 

Vakantie 
https://www.google.nl/search?ei=8e6wWpa7EYWQkwXKj5GQBw&q=vakantie+emb&oq=vak
antie+emb&gs_l=psy-
ab.3..0j0i22i30k1j0i22i10i30k1j0i22i30k1l2.110635.114124.0.114311.14.8.1.5.5.0.159.845.5j
3.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.966...35i39k1j0i131k1j0i67k1.0.5waj1_ZdmGc 
 

   



Dagjes uit / Op pad gaan: 
- Festivals bezoeken https://www.supportbeurs.nl/nieuws/festivals-waar-je-kunt-genieten-

rocken-en-rollen  

 
- Pretparken bezoeken https://www.uitmetkorting.nl/informatie/toegankelijkheid/  
- Voetbalveld / Voetbalwedstrijden 
- Grasveld 
- Zandbak 
- Schoolplein 
- Naar de stad 
- Bussen kijken in een bushokje 
- Dagjes met het openbaar vervoer (bus, metro, trein, vliegen, tram) 
- Naar de stad (Koningsdag > koningsspelen / 5 mei> bevrijdingsfestival) 
- Bioscoop 
- Casino – flipperkasten 
- Cafés, terrasje pakken 
- Musical 
- Poolen 
- Rommelmarkt 
- Winkelen – met de mode meegaan 
- Vissen 
- Autorace > kijken op tv / beamer / of een dag naar Zandvoort.  

https://www.circuitzandvoort.nl/nl/park-info/faciliteiten/mindervaliden 
- Naar een welness centrum https://www.kortingsbonsauna.nl/rolstoelvriendelijke-saunas-

nederland  
- Uitje met vrijwilligers van bedrijven 

 

Sporten 
- Trampoline springen Trampoline parken  
- Bowlen – eventueel met rekje 
- Gehandicaptensport https://www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/ 
- Fitkids https://www.fitkids.nl/kids?gclid=CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR-

6msCoy2OcHWas_bZR59jRHbz139oSsAxisWwsF_hk6sofU9Ik8DBhoCVhUQAvD_BwE 
- Worstelen / stoeien 
- Duo- of rolstoelfietsen 
- Gymles onder begeleiding van de fysiotherapeut 
- Schaatsen https://www.fondsgehandicaptensport.nl/activiteiten/kpn-schaatsvriendendag/  

 
 



Bewuster bezig zijn met smaakjes.  
- Cola, energiedrankje, chips, chocola…. 
- Bitter, zuur, pittig, zoet, zout… 
 
https://www.google.nl/search?q=natuurlijke+smaakstoffen+kopen&sa=X&ved=0ahUKEwj63v
2A1frZAhWC6qQKHetBC0cQ1QIIZCgC&biw=1920&bih=912 
 
https://www.bolerolimonadewinkel.nl/nl/?gclid=CjwKCAjw4sLVBRAlEiwASblR-
2SC2on3uEFIlgRa2IzMnXok-Pm125JG8Q660kr6xrvweV23XzPZWhoC2MoQAvD_BwE 

 
 
https://www.deleukstetaartenshop.nl/producten/ingredienten/smaakstoffen/natuurlijke-
smaakstoffen  
 
http://www.mijndukandieetwebshop.com/nl/catalog/Smaakaroma-s,11805.html 
 

Koken / Huishouden 
- Koken https://www.mijncomfortwinkel.nl/dagelijks-leven-hulpmiddelen/keuken-en-

huishouden.html  
- Doedels https://www.zorgwelzijn.nl/doedels-voor-mensen-met-ernstige-beperkingen-

1155049w/  
- Samen fruit klaar maken 
- De etenskar duwen, ook vanuit de rolstoel 
- Boodschappen doen, de maatschappij in, koken en eten wat er net gekocht is. 

 
 

Spel / Activiteiten 
- Memory maken met rappers, vloggers, artiesten, artikelen voor pubers, thema’s voor 

pubers.  
- Geurbeleving door middel van aroma’s 

http://www.samenspelopdebso.nl/activiteitenboek/activiteit/33/geurenmemory/  
- Zelf parfum maken 
- Welness met gezichtsbehandeling, maskers, massage, stoom, voetmassage, nagels 

lakken, e.d. 
- Papier marmeren https://activiteitenbank.scouting.nl/index.php/component/k2/item/238-

Papier_marmeren  
- Cliënt in rolstoel (elektrisch) waar een opblaasboot achter hangt. Rolstoelcliënt rijdt zo zelf 

met EMB cliënt in de boot door het dagcentrum 
- Chillmoment op de vrijdag, disco of film met chips / popcorn op zitzakken voor de tv 
- Snoezelruimte ombouwen tot disco 
- Silentdisco  
- Open Podium 
- Realistisch voorlezen (bv seksualiteit) 



Ervaringsmogelijkheden aanbieden  
- Stage lopen 
- Netwerk van familie en vrienden benutten 

 

Tips:  
- Klasbordapp> delen van foto’s met ouders van de groep om te laten zien wat 

zoon/dochter/cliënt heeft gedaan (niet individueel, maar groepsgericht). 
- https://www.facebook.com/ikgaemb/  
- Zelf een keuze laten maken. 
- Kijken naar individuele behoeftes en buiten de eigen groep denken. Meedoen bij andere 

groepen of projecten in de wijk.  
- Blijf communiceren met je collega’s en je netwerk.  
- Bij een activiteit stil staan bij ervaren, beleven, voelen, geluiden, smaak, sensopathisch 

denken. Vb. ijsbaan: ervaren, beleven, voelen van de kou en de snelheid, geluiden, smaak 
van chocolademelk en slagroom, met begeleiding schaatsen, met de rolstoel het ijs op 
gaan, warm aankleden. 

- Activiteiten aanbieden die passend zijn bij de leeftijd. Vb. Spinners, Disco, Chillen, 
Bioscoop, Muziek.  

 
 
 


