
Speelforum
debatten over de kracht van spelen

Samen spelen, act ief meedoen in je eigen wijk  

Donderdag 3 dec. 2020 van 14.30 tot 16.30 uur

Wat is er voor nodig om kinderen met een handicap de kans te geven contact te leggen in 
hun eigen wijk, vrienden te maken en lekker mee te doen? Dat is namelijk niet 
vanzelfsprekend. 85% van de kinderen in het speciaal onderwijs heeft geen vriendje in 
de eigen buurt of wijk. Bijna de helft van de kinderen met een handicap beweegt te 
weinig. Veel volwassenen met een handicap voelen zich – na een kindertijd met weinig 
sociale contacten - eenzaam. 

Door samen spelen op jonge leeftijd mogelijk te maken, hopen wij dit tij te keren.   

In dit webinar vertellen drie wetenschappers over hun onderzoek rond deze thematiek. 
Wat drijft hen? Waar richten zij zich in hun onderzoeken op? En wat hebben kinderen 
met en zonder handicap (en dus de hele samenleving) aan de uitkomsten van hun 
onderzoek? 

Met medewerking van 
• Dr. Manon Bloemen, Hogeschool Utrecht, 
• Rianne Janssens, P4Play, 
• Kirsten Nøhr, Noorderlicht Consultancy, 
• Ilse van der Put, adviseur samen spelen Zet 
• Froukje Hajer, voorzitter Platform Ruimte voor de Jeugd. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Deelname is gratis. 
Acquire biedt technische ondersteuning. Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor 
de Jeugd en International Play Association. www.ruimtevoordejeugd.nl.  

Dé ontmoet ingsplek voor iedereen met har t  voor het spelende kind 

Speelforum

https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving
https://www.acquirepublishing.nl/openbare-ruimte
http://www.ruimtevoordejeugd.nl
https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving
https://www.acquirepublishing.nl/openbare-ruimte
http://www.ruimtevoordejeugd.nl


Zorgen over belemmeringen van spel
De thema’s van het Speelforum zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de 
speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het 
Kinderrechtenverdrag. Centraal punt van zorg is het gebrek aan erkenning van het belang en de 
waarde van vrij spel voor alle kinderen. Voor specifieke groepen kinderen – zoals kinderen in 
armoede, kinderen in instellingen en kinderen met een handicap - is extra aandacht nodig om 
hun recht op spelen te garanderen.  

Het VN-Verdrag Handicap dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd, benadrukt het recht om 
samen op te groeien en samen te spelen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige 
participatie zijn kernbegrippen in dit verdrag. Hier is een wereld te winnen. Want samen spelen 
is bepaald niet vanzelfsprekend. Naast de belemmeringen die in het hierboven genoemde 
General Comment 17 worden genoemd, stuiten kinderen met een handicap op extra fysieke en 
sociale drempels.

Over het  Speel forum

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van 
International Play Association. Het is dé plek waar we - los van belangen – kunnen debatteren 
over de kracht van spelen.  
Het Speelforum verbindt wetenschap, beleid en praktijk. Het stimuleert de discussie, agendeert 
het belang van spel en helpt met de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, 
professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op 
praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. 

Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief 
nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep 
van het Platform Ruimte voor de Jeugd. De kosten worden gefinancierd uit de 
deelnemersbijdrage. Vanwege de Coronabeperkingen organiseren wij het Speelforum dit jaar in 
de vorm van een webinar.

Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair platform van deskundigen op het 
gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, 
stedenbouw en jeugdbeleid. www.ruimtevoordejeugd.nl

Dé ontmoet ingsplek voor iedereen met har t  voor het spelende kind 


