Ruimte voor de Jeugd * Nieuwsbrief zomer 2019
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Ruimte voor de Jeugd.

Save the date: Speelforum VII op 28 november 2019 in Tilburg
Het zevende Speelforum organiseren wij i.s.m. Fontys Pedagogiek in Tilburg. Hoofdspreker is Maike
Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst. Werktitel: ‘De spelende professional, kwestie van
(de)professionalisering?’. Een uitgebreide uitnodiging volgt in september.
Over het Speelforum
Ruimte voor de Jeugd en de International Play Association organiseren twee keer per jaar een
Speelforum. De thema’s komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen,
zoals geformuleerd in artikel 31 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General
Comment nr. 17. Meer informatie op www.ruimtevoordejeugd.nl .

Terugblik: Speelforum VI, 14 maart jl. in Leiden
Dit jaar vieren we de 30ste verjaardag van het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hoe kunnen wij dit
juridische instrument optimaal benutten om betere
speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het
naar beleid, onderwijs en praktijk? Tijdens het zesde
Speelforum op 14 maart jl. wezen drie sprekers ons de weg:
Unicef-hoogleraar Kinderrechten Ton Liefaard van Universiteit Leiden, adviseur jeugdbeleid en
kinderrechten Froukje Hajer en Ilse van der Put van de Speeltuinbende. Kijk hier voor een verslag.

Nieuw: Landelijk Docentennetwerk Spel
Het Landelijk Docentennetwerk Spel zet zich ervoor in dat spelen een vast onderdeel wordt van het
curriculum van opleidingen voor jeugdprofessionals. Het docentennetwerk valt binnen de lectorale
programmalijn ‘Talentologie’ van lector Maike Kooijmans van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Het
Landelijk Docentennetwerk Spel is toegankelijk voor mbo- en hbo-docenten en
werkveldvertegenwoordigers, zoals medewerkers van stagebedrijven. Bij het netwerk zijn inmiddels
docenten van acht ROC’s en Hogescholen aangesloten.
Waarom dit Netwerk?
Elke professional die met kinderen werkt – in onderwijs, kinderopvang, zorg, sport - moet weten wat
de betekenis van spel is in het leven van kinderen. En wat er voor nodig is om de kracht van spelen
uit de verf te laten komen. Alleen dan kun je kinderen begrijpen en bij hun leefwereld aansluiten.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Froukje Hajer: f.hajer@planet.nl.
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Plan: Speelbelofte
Hoe krijgen we ‘spelen’ beter geagendeerd in verschillende werkvelden en op verschillende niveaus?
In een aantal netwerkbijeenkomsten hebben wij het plan opgevat voor een Speelbelofte, als geschikte vorm om uiteenlopende partijen te mobiliseren. Wij werken dit plan momenteel verder uit.
Het idee
Ieder kan vanuit eigen perspectief en mogelijkheden een concrete ‘speelbelofte’ doen, die echt bijdraagt aan betere speelkansen voor kinderen. Dat maakt de Speelbelofte flexibel inzetbaar: voor alle
invalshoeken (groen, openbare ruimte, verkeer, speelplekken, kinderopvang, jeugdwerk, gezondheid,
sport, school, media, kunst, …), van lokaal tot landelijk, van wetenschap tot beleid en praktijk. We
kunnen ook prima aansluiten bij aanpalende initiatieven, agenda’s en campagnes. Deelnemende organisaties kunnen er hun eigen draai aan geven en de Speelbelofte onderdeel maken van eigen campagnes.
Wordt vervolgd.

Voortgang: International Play Association (IPA)
Ruimte voor de Jeugd is de Nederlandse branche van IPA.
Uitwisseling tussen belangenbehartigers van het recht op spelen vindt in IPAverband plaats tijdens Europese en wereldcongressen. Op 10 en 11 mei jl.
vond in Londen een Europese IPA-conferentie plaats. Ruimte voor de Jeugd
was hier met vier vrouw/man vertegenwoordigd. Kijk hier voor een kort verslag. In het blad
BuitenSpelen 2019-2 staat een artikel over deze conferentie.
Het volgende IPA-congres is van 4 tot 7 november 2020 in Jaipur, India.

Over Ruimte voor de Jeugd
Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen op het gebied
van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. Deelnemers wisselen informatie en kennis uit, inspireren elkaar, signaleren ontwikkelingen en
ondersteunen initiatieven die het spelende kind dienen. Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Doe mee – u bent van harte welkom
 Kom naar het Speelforum, het halfjaarlijks symposium van Ruimte voor de Jeugd met veel ruimte
voor debat en verdieping.
 Kijk wat onze partners te bieden hebben op de uiteenlopende werkvelden van Ruimte voor de
Jeugd.
 Sluit u als partner aan bij ons Platform of word donateur .
 Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.
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