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Netwerkbijeenkomst 

Samen spelen: met vallen en opstaan 

Donderdag 31 maart 2022, 15.30 tot 17 uur. Deelname is gratis.  
Aanmelden en programma: 
www.samenspeelnetwerkbijeenkomst.nl.  
Online bijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk. Een 
prachtig programma vol inspirerende verhalen uit de 
samenspeelpraktijk onder het motto: Samen spelen: met 
vallen en opstaan.  

 

 

Lezen 

Interview Kinderopbudsvrouw in Trouw 
 

“Kalverboer heeft een waslijst aan onderwerpen die zij en haar kleine team bij de Kinderombudsman in haar 
tweede termijn aandacht willen geven: thuiszitters, kinderarmoede, jeugdhulp, mishandeling en migratie. Ze kan 
nog wel even doorgaan. Maar er is één thema dat “als een satéprikker door alle onderwerpen heen gaat: hoe 
neem je het kinderperspectief mee in beleid?” Lees het hele artikel in bijgevoegde pdf. 

 
Lezen  

Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte 

https://issuu.com/urhahn/docs/buitenkansen_voor_een_uitnodigende_buitenruimte_-_ 

 

Uitgave van stedenbouwkundig bureau Urhahn in opdracht van Gemeente Apeldoorn en de Provincie 
Gelderland.  "Buitenkansen staat voor een aantrekkelijke buitenruimte die uitnodigt om er te spelen, te sporten, 
te verblijven en om elkaar te ontmoeten. Deze uitnodigende buitenruimte zorgt dat mensen in beweging komen 
en dat de gezonde, beweegvriendelijke optie altijd de meest voor de hand liggende en aantrekkelijkste optie is."  
 

Onderzoek 

Playing outside 

https://urbanspringtime.blogspot.com/2021/12/playing-outside-who-where-and-what.html 
 

In September and October 2021, thirty students from The Hague University of Applied Sciences conducted 
research in the Netherlands. Every student walked crosswise through their own residential area on at least two 
different days to observe where and which children are playing outside. In addition, we looked at who they play 
with and what activities they undertook. A total of 1,191 children were observed in twenty different 
municipalities. 
 
Onderzoek 

The power of risky play 

https://www.uu.nl/onderzoek/sport-and-society/onderzoek/the-power-of-risky-play  
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https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Mensen-naar-buiten-verleiden-met-een-bankje-en-een-wipkip-ben-je-er-nog-niet
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Wetenschappers van de Universiteit Utrecht doen binnen het project ‘The power of risky play’ onderzoek naar 
het belang van risicovol spel – samen met kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers.  



Agenda 

 
26 maart: LOS-ledendag  

Voor speeltuinen, kindervakantieorganisaties, stads- en kinderboerderijen 
https://www.vereniginglos.nl/ en https://www.nuso.nl/2022/02/07/los-ledendag/  

26 maart, 9 tot 17 uur: Springzaad basiscursus groen-blauwe schoolpleinen 
Meer weten? Mail naar info@springzaad.nl  

31 maart, 15.30 tot 17 uur: Samen spelen: met vallen en opstaan  
Online bijeenkomst van het SamenSpeelNetwerk. Zie de aankondiging in deze Nieuwsbrief. 

 
5 april: Nationale Buitenlesdag 

www.buitenlesdag.nl  

6 april: Congres Het Jonge Kind, Spelen met ruimte  
https://www.aob.nl/jongekind/  

7 april: Modulaire cursus buitenspeelruimte, module 2 
https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/  

24 april: Galerie Oisterwijk. Opening expositie Kunst en de magie van spel 
M.m.v. o.a. Kirsten Nohr, Giorgi Shengelia, Wil Wiegant, Harrie Gerritz, Jos van Gessel, Pim van der Pol, 
Will Verhoeven, Liesbeth Touw, Matilde Zijp en Wilna van den Heuvel. 

 
12 mei: Modulaire cursus buitenspeelruimte, module 3 

https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/  

19 en 20 mei 2022: Child in the City conference Cascais/ Portugal 
https://www.childinthecity.org/2021-cascais/ .  
Don't wait too long to register and take the advantage of the early bird fee until 25 March. 

 
8 juni: Buitenspeeldag 2022 
8 juni, 14 tot 18 uur: Speelforum XI Kunst en de magie van spel 

Save the date 

9 juni: Symposium 'Het laatste kind op straat - het belang van buitenspelen’  
Over het belang van vrij buiten spelen’. Ter ere van het 12 jarig bestaan van natuurspeeltuin Het Woeste 
Westen. https://www.laatstekindopstraat.nl/  

26 juni: De Grote SamenSpeeldag in Nieuwegein, locatie Fort de Batterijen  
De Grote Samenspeeldag komt eraan! | De Speeltuinbende  

30 juni: Livebijeenkomst SamenSpeelNetwerk 
Save the date 

 

29 september tot 1 oktober: KindVak 
https://kindvak.nl/bezoekers/registratie-kindvak-2022/ 

 

5 tot 7 oktober: Child in the City World Conference Dublin  
https://www.childinthecity.org/conferences/   
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