
Nieuwsbrief februari 2022-2
11 maart, 10 tot 11 uur
Uurtje Ruimte voor de Jeugd
Uitnodiging en link volgen.

19 maart, 11 tot 16 uur
Springzaad Themadag Groene Verwondering

Jenaplanschool De Lanteerne in Nijmegen. Kosten: Springzaders € 60,-, Netwerk Oase € 65,-, 
Externen € 75,-. https://springzaad.nl/springzaad/84-over-verwondering-ontmoeting-en-
een-dag-voor-kees-both-in-maart-2022/ 

Stichting Springzaad organiseert deze dag in samenwerking met Stichting Groene Pedagogiek
en de familie Both: ‘Op 8 september jl. is Kees Both van ons heengegaan. Hij liet een rijke 
erfenis achter van talloze artikelen zowel filosofisch, pedagogisch als praktisch van aard. We 
kijken deze dag even terug, maar focussen toch vooral op de toekomst, want bij kinderen 
gaat het toch met name daarom!’

26 maart 2022, 11 tot 15.30 uur
LOS ledendag

Speeltuin Jeugdland Amsterdam. Gratis voor leden; anderen betalen EUR 50,-. 
Aanmelden info@vereniginglos.nl. 

De allereerste ledendag van de nieuwe brancheorganisatie voor buitenspelen, vrije tijd en 
natuur ! Kom nieuwe kennis opdoen en netwerken. Er zijn o.a. leuke workshops over 
fondsenwerving, inclusief spelen en een gezonde leefstijl. https://www.vereniginglos.nl/ en
https://www.nuso.nl/2022/02/07/los-ledendag/ 

31 maart 2022, 15.30 tot 17 uur Webinar SamenSpeelNetwerk Save the date
Samen spelen: met vallen en opstaan

Een echte samenspeelplek komt tot stand met vallen en opstaan. Niet zo gek. Want er komt 
veel bij kijken. Naast fysieke verandering gaat het ook over sociale verandering. Heel 
verschillende partijen moeten elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken. 

Ontwerpers, ouders, leveranciers, ambtenaren, welzijnswerkers, buurtsportcoaches etc. moeten elkaars taal 
leren spreken, elkaar vertrouwen, een gezamenlijk beeld vormen van het uiteindelijke doel.
Dat proces is grillig, heeft overal een eigen dynamiek, vraagt doorzettingsvermogen en kent successen en 
mislukkingen. 
In dit webinar belichten we een aantal veelvoorkomende valkuilen. En bespreken hoe we daar weer uit kunnen 
klimmen. Een bijeenkomst vol herkenning (‘Ik ben niet de enige.’) en inspiratie (’Het komt goed!’). 
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6 april 2022 
Congres Het Jonge Kind, Spelen met ruimte 

In Spant! Bussum. Leden AOb €215,-, niet-leden €245,-.  https://www.aob.nl/jongekind/ 

Spelen met ruimte wordt tijdens dit congres op meerdere manieren uitgewerkt. Zo wordt 
gekeken naar de fysieke ruimte binnen en buiten de klas en naar de ruimte die het kind 
nodig heeft om zich te ontwikkelen. Ook de ruimte die onderwijsprofessionals nodig hebben
voor hun ontwikkeling komt aan bod.

9 juni 2022, 9.30 tot 22.30 uur
Symposium ‘Het laatste kind op straat – het belang van buitenspelen

https://www.laatstekindopstraat.nl/ 

Ter ere van het 12 jarig bestaan van natuurspeeltuin Het Woeste Westen. 
Een symposium over een actueel onderwerp dat de aandacht verdient. 
Met keynotes en werksessies van pedagogen, onderzoekers en professionals uit de 
speelwereld. Alle facetten van buitenspelen worden vanuit verschillende perspectieven 
belicht. 

Kinderrechten
VN: Nederland moet dringend werk maken van naleving kinderrechten
https://www.kinderrechten.nl/assets/2022/02/CO-2022-ENG.pdf 

Op 1 en 2 februari 2022 legde de Nederlandse staat verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over de 
kinderrechtensituatie in Nederland. Er waren onder andere vragen over kinderparticipatie bij urban planning. 
Het VN-Kinderrechtencomité heeft een serie aanbevelingen geformuleerd om de kinderrechtensituatie in 
Nederland te verbeteren. Deze zogenoemde ‘Concluding Observations and Recommendations’ vormen een 
richtlijn voor de Nederlandse overheid om in de komende jaren verder te werken aan de implementatie van het 
VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland. Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten, 
onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en 
digitale kinderrechten. Lees hier de gehele beoordeling van de Nederlandse situatie. 
 
Kinderrechten
General comment 26 over kinderrechten en milieu
https://www.kinderrechten.nl/general-comment-in-de-maak-over-kinderrechten-en-milieu/

Het VN-Comité werkt aan een general comment over kinderrechten en leefomgeving. Het 
Kinderrechtencollectief levert input via de online consultatie. Daarna volgen nog consultaties met kinderen en 
jongeren en per regio. Lees meer over het proces op https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GC26-
Environment.aspx
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