
Nieuwsbrief juni 2022
Netwerkbijeenkomst
Samen spelen: van speeltoestel tot samenspel
30 juni, 13 tot 17 uur, Playground33, Amersfoort. Iedereen welkom, deelname gratis, wel graag aanmelden.
www.samenspeelnetwerkbijeenkomst.nl 

We hebben een prachtig programma. Met een inleiding van kinderarts Károly Illy en workshops over o.a. inclusief
ontwerpen, spelen met loose parts, het Wheelchair Skills Team en het organiseren van een SamenSpeelEvent. Op
de fiets kun je langs samenspeelplekken in Amersfoort. Er is een SamenSpeelMarkt en tussendoor en na afloop is
er volop gelegenheid om bij te praten en nieuwe contacten te leggen.

Onderzoek
Hoe gaat het met jou?
https://kinderombudsman.nl/onderwerpen/onderzoek-kinderombudsman-hoe-gaat-het-met-jou 

De Kinderombudsman wil graag van kinderen en jongeren zélf horen hoe het met ze gaat. Iedere twee jaar wordt
daarom een groot onderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 
jaar. De presentatie van de resultaten vindt plaats rond 20 november, de Dag voor de Rechten van Kind. 

De Kinderopbudsman roept volwassenen op om de vragenlijst te delen met zo veel mogelijk kinderen en 
jongeren. Via bovenstaande link vind je een opzet van een berichtje op je eigen (social media) kanalen. Je kunt 
ook een poster printen en ophangen.  

Conferentie
Making Connections - Join us in Dublin
Registration is open for the 10th Child in the City World Conference, October 5-7, 2022, Dublin, Ireland. 
10th Child in the City World Conference 

The international community will get together again to exchange the latest knowledge and insights on making 
connections between disciplines and professionals for child-friendly cities. Will you join us too?

Lezen
Het laatste kind op straat
https://www.laatstekindopstraat.nl/boek 

Het vrij spelen van kinderen staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelfstandig hun 
buurt ontdekken en alleen of met vriendjes in de (stads)natuur rondstruinen. Dergelijke ervaringen zijn echter 
van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. 
Het vrij spelen staat centraal in het boek Het laatste kind op straat. Twaalf deskundigen, onder wie onderzoekers,
pedagogen, professionals uit de kinderopvang en ontwerpers van speel- en buitenruimtes, delen in deze bundel 
hun visie en praktijkervaringen. Ze houden een pleidooi voor meer autonomie van kinderen en het verbeteren 
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van hun speelomgeving. Hoe geven we kinderen weer de ruimte en het vertrouwen om al spelend zichzelf en de 
wereld om hen heen te ontdekken? Dat is de vraag die we gezamenlijk zullen moeten beantwoorden, zowel 
ouders en opvoeders, als beleidsmakers, ontwerpers van onze leefomgeving en ieder ander die kan bijdragen aan
een waardevolle kindertijd. 

Onderzoek
Meisjes en buitenspelen: op zoek naar meer gelijkheid
https://stadslente.blogspot.com/2022/06/meisjes-en-buitenspelen.html
Buitenspelen is van groot belang voor de ontwikkeling en het plezier van kinderen. Meisjes spelen echter veel 
minder vaak buiten dan jongens. Ook spelen ze op andere plekken en op andere manieren. Wat is hier aan de 
hand en hoe is deze ongelijkheid in speelduur te voorkomen? Op basis van een uitgebreide literatuurstudie komt 
stadsgeograaf Gerben Helleman in dit artikel tot drie oorzaken en vijf oplossingsrichtingen.

Lezen
Waarom onze kinderen steeds minder spelen...
https://decorrespondent.nl/13485/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-
thuis-zitten/518430825-18d3fc8d?pk_campaign=weekly 

Kinderen krijgen steeds minder tijd en ruimte om vrij te spelen. Ouders werken harder dan ooit, politici maken 
zich druk over ranglijstjes, en scholen zijn gefocust op toetsen en resultaten. Ondertussen gaat er iets heel 
waardevols verloren. 

Agenda

24 juni: Conferentie Kind en Natuur
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur 

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

30 juni: Livebijeenkomst SamenSpeelNetwerk
www.samenspeelnetwerkbijeenkomst.nl 

28 september Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK, ‘Spelen met ruimte’ 
https://www.hjk-online.nl/congres-spelen-met-ruimte/ 

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/ 

Ruimte voor de Jeugd is het interdisciplinaire platform voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren. 
Heb je nieuws? Mail naar info@ruimtevoordejeugd.nl. 

www.ruimtevoordejeugd.nl 
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