
Nieuwsbrief december 2022
Meespelen
SamenSpeelNetwerkbijeenkomst over samenspeelcultuur
Donderdag 26 januari 2023 van 12:30 tot 17:30 uur, Theater De Nieuwe Regentes in Den Haag.  
https://samenspeelnetwerk.nl/samenspeelnetwerk-bijeenkomst-26-januari-2023 

De eerste SamenSpeelNetwerk-bijeenkomst van het nieuwe jaar met als thema: samenspeelcultuur.  
"Luuk zit in een rolstoel. Gewoon een jongen van tien jaar die erop uit wil en dingen wil ondernemen. Maar je merkt 
dat hij hier in de buurt weinig vriendjes heeft. Voor zijn broertje Noud wordt er regelmatig aangebeld met de vraag of 
hij buiten komt spelen. Maar voor Luuk staat er nooit iemand voor de deur." 
Voor kinderen met een beperking is samen spelen niet altijd vanzelfsprekend. Het is essentieel om een cultuur te
creëren waarin samenspelen vanzelfsprekend is, waarin Luuk zich wel welkom voelt en mee kan doen.

Met medewerking van onder andere de gemeente Den Haag, de VNG, Kinderboerderijen Actief, Ruimte voor de 
Jeugd, Stichting Voorall. Met interactieve workshops en ruimte voor kennisdeling. Plus een interactief 
discussiepanel o.l.v. van dagvoorzitter Thijs de Lange, die naast dagvoorzitter ook dichter, cabaretier en 
presentator is. Houd voor updates over sprekers en workshops onze evenementpagina in de gaten.

Meedenken
Co-design with kids
Mini-symposium op donderdagmiddag 26 januari, 13 tot 17.30 uur. Locatie: Echo, Van Mourik Broekmanweg 5, 
Delft TU Delft. https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/nieuws/mini-symposium/ 

Co-design biedt ontwerpers de kans om kinderen te betrekken bij het ontwerpproces. Hun ervaringen en 
denkbeelden kunnen ontwerpers op ideeën brengen en leiden tot een beter ontwerpresultaat. Hoe kunnen 
ontwerpers en kinderen hiervan allebei profiteren? We presenteren de inzichten uit het vier jaar durende 
NRO/NWO onderzoeksproces naar Co-design with kids waarin de TU Delft, De Haagse Hogeschool en InHolland 
samen met ontwerpers uit het veld en leerkrachten nieuwe inzichten en werkvormen ontwikkelden.

Meepraten
Expertsessie: General comment 26 in Nederland
20 januari 2023, 13:00-17:30, Leiden. 
https://www.kinderrechten.nl/event/expertsessie-general-comment-no-26-in-nederland/. 

Het VN-Kinderrechtencomité werkt aan een General Comment over kinderrechten en de leefomgeving (milieu) 
met speciale aandacht voor klimaatverandering. Een General Comment is een gezaghebbende uitleg van een 
onderdeel van het Kinderrechtenverdrag. In november 2022 is de eerste versie van General Comment no. 26 
gepubliceerd. Het Kinderrechtencomité vraagt feedback van kinderen (t/m 18 jaar) en van het maatschappelijk 
middenveld. 
Het Kinderrechtencollectief wil in samenwerking met kinderrechten-, milieu- en klimaatorganisaties reageren op 
de eerste versie van het General Comment vanuit het Nederlandse perspectief. Hiervoor nodigen we je graag uit 
voor deze expertsessie. We gaan dan in gesprek om te bepalen wat wij als Nederlandse organisaties meegeven 
aan het VN-Kinderrechtencomité. Jullie kennis draagt zo bij aan een General Comment die relevant en 
toepasbaar is om kinderrechten zo goed mogelijk te beschermen. 

Tien dagen voor de expertsessie komt er een eerste ruwe opzet voor de bijdrage. Die opzet vormt de basis om op
de expertmeeting aan vier thematafels de diepte in te duiken. De bevindingen van de middag worden verwerkt 
in het eindproduct, dat op 15 februari 2023 ingediend wordt bij het VN-Kinderrechtencomité.
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Lezen
Filosofiemagazine over spel
https://www.filosofie.nl/shop/filosofie-magazine-12/ 

Je hoeft geen kind te zijn om van spelen te genieten. Maar waarom spelen we eigenlijk? Een vrolijk dossier over 
de zin van het spel en van het leven. Met onder andere een bijdrage van Wilna van den Heuvel.

Lezen/kijken
Onbezorgd spelen, ook digitaal
https://www.nji.nl/nieuws/spel-is-essentieel-ook-digitaal?utm_campaign=nieuwsbrief-jeugd&utm

Kinderen hebben het recht om onbezorgd te spelen in dit digitale tijdperk, zonder misleiding of misbruik. 
Daarover ging de Mulock Houwer-lezing van Simone van der Hof, hoogleraar Recht en Digitale Technologie op 24 
november in Leiden. De lezing is terug te kijken op Youtube en verscheen als digitaal boekje.

Kijken
De invulling van vrije tijd door gemeenten
In deze twee video's zie je hoe Utrecht en Eemsdelta het recht op vrije tijd invullen en hoe zij daar kinderen en 
jongeren bij betrekken. Gelanceerd tijdens de presentatie van Child Friendly Cities en het Kinderrechtencollectief 
op de Voor de Jeugd Dag. Je kunt ook de gehele presentatie terugkijken.

Lezen
Verslag Speelforum 11 op de website
https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/speelforum-11-kunst-en-de-magie-van-spel/

Eindelijk te lezen: het verslag van Speelforum XI over Kunst en de magie van spel dat plaatsvond op 8 juni 2022.

Agenda 2023
10 januari 2023 Cursus speelruimtebeleid, module 3 Realisatie

https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/ 
20 januari: Expertsessie kinderrechten General Comment 26

https://www.kinderrechten.nl/event/expertsessie-general-comment-no-26-in-nederland/
26 januari: SamenSpeelNetwerkbijeenkomst in Den Haag

https://samenspeelnetwerk.nl/samenspeelnetwerk-bijeenkomst-26-januari-2023 
26 januari: mini-symposium co-design with kids

https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/nieuws/mini-symposium/ 

2 en 3 februari: training speelveiligheid. Aanmelden voor 20 december 2022.
https://www.springzaad.nl/nieuws/training-speelveiligheid-met-keurmerkinstituut-nederland/ 

09 maart 2023, Cursus speelruimtebeleid, module 1 Beleid
https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/ 

4 april: Nationale Buitenlesdag
6 april 2023: Cursus speelruimtebeleid, module 2 Ontwerp

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

6 tot 9 juni: IPA Triennial World Conference in Glasgow, Scotland
14 juni: Nationale Buitenspeeldag
29 juni: Nationale Modderdag

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

www.ruimtevoordejeugd.nl 
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