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Nieuw
Het SamenSpeelAkkoord

Op 3 december is door veertien 
organisaties, waaronder Ruimte voor de 
Jeugd, het SamenSpeelAkkoord 
gepresenteerd. Inzet: samen spelen 
mogelijk maken voor alle kinderen, met 
en zonder handicap. Elke organisatie 
doet daarvoor een zogenoemde 
SamenSpeelBelofte. De eerste Beloften 
zijn gedaan door Jantje Beton, VNG, De 

Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, 
Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de 
Jeugd, het Gehandicapte Kind, de Minister van Gehandicaptenzaken en het Ministerie van 
VWS. 

Oproep
Iedereen die met of voor kinderen werkt, is van harte uitgenodigd om een eigen 
SamenSpeelBelofte te doen. Alle informatie is te vinden op www.samenspeelakkoord.nl. 

De SamenSpeelBelofte van RvdJ
Ruimte voor de Jeugd wil kennisdelen rond samen spelen op een hoger plan brengen door: 
 Betere ontsluiting van de kennis over samen spelen met en voor de deelnemers van het 

platform en de partners in het SamenSpeelAkkoord. Het VN Kinderrechtenverdrag (Ge-
neral Comment nr. 17) en het VN Verdrag Handicap zijn hiervoor de basis. We focussen 
op het belang van spelen voor alle kinderen en vragen extra aandacht voor kinderen die 
extra kwetsbaar zijn, waaronder kinderen met een handicap.

 De organisatie van een Speelforum over samen spelen in 2020, in samenwerking met an-
dere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord. 

Terugblik 
Speelforum VII De spelende professional op 28 november 2019 in Eindhoven

Hoe kunnen professionals die met kinderen werken 
de voorwaarden scheppen voor spel? Hoe verzorgen 
professionals hun eigen speelse natuur? En hoe geef 
je spelen een plek in de diverse opleidingen? Met 
medewerking van Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-
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bestuurder Jantje Beton en NUSO, Sylvia Wernaart namens Lectoraat Opvoeden voor de 
Toekomst van Maike Kooijmans, Wilbert van den Heuvel, veranderkundige en HBO-
speldocent en Maitta Tegenbosch, directeur jeugdtheaterschool; regisseur voortgezet 
onderwijs. Een artikel over dit Speelforum is te vinden op 
www.ruimtevoordejeugd.nl/speelforum. 

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 .  

Voortgang
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.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Froukje Hajer: f.hajer@planet.nl.

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 IPA-verband plaats tijdens Europese en wereldcongressen. Het 
volgende IPA-congres  is van 4 tot 7 november 2020 in Jaipur, India.

Agenda 2020

16 tot 18 januari RvdJ-stand op de KindVak. http://www.kindvak.nl/ 
11 februari OBB studiemiddag 

omgevingswet en spelen
https://www.obb-ingenieurs.nl/obb-
organiseert-studiemiddag-omgevingswet-en-
spelen/ 

Feb/maart RvdJ-Platformbijeenkomst Uitwisseling en nieuws, o.a. over het 
SamenSpeelAkkoord.  

Mei/juni Speelforum VIII over ‘Kunst
en de magie van spel’

10 juni Buitenspeeldag www.jantjebeton.nl 
September RvdJ-Platformbijeenkomst
15 tot 17 september Child in the City, Dublin https://www.childinthecity.org/conferences/ 
Okt/nov Speelforum IX over

‘Samen Spelen’
4 tot 7 november IPA conferentie Jaipur, 

India
http://ipaworld.org/conferences/2020-21th-
triennial-ipa-conference-in-jaipur-india/ 
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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, steden-
bouw en jeugdbeleid. Deelnemers wisselen informatie en kennis uit, inspireren elkaar, signa-
leren 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 .

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich via de website van Ruimte voor de Jeugd heeft 
aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een 
email te sturen naar info@ruimtevoordejeugd.nl. 
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