Donderdag 14 maart 2019 van 15 tot 18 uur
Universiteit Leiden

Speelforum

debatten over de kracht van spelen

He t r e c ht op spe le n
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Ki n de r re c h t e nve rdrag

i n
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prak t i j k

Dit jaar viert het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 30ste verjaardag. In het
verdrag is een apart artikel gewijd aan het recht op vrije tijd, spel en recreatie. Toch staan tijd en ruimte
voor spelen nog steeds – en in toenemende mate – onder druk. In 2013 verscheen daarom een
aanvullend document (General Comment nr. 17) waarin zorgen worden geuit over de speelkansen van
kinderen.
Een aantal van deze ‘concerns’ hebben wij in vijf Speelfora nader onderzocht. In dit zesde Speelforum
gaan we terug naar de basis: het Kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal
benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en
praktijk?

Met medewerking van o.a.:
• Prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
Universiteit Leiden.
• Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond kind, spel en ruimte; voorzitter van Platform
Ruimte voor de Jeugd.
• Ilse van der Put van de Speeltuinbende: hoe het VN-Verdrag voor mensen met een handicap wordt
vertaald naar een lokale inclusie-agenda, met aandacht voor spelen.
• Jantje Beton, spelers uit Leiden en Child Friendly Cities (CFC).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 1 maart
2019 betaalt u €40 (studenten €15). Na 1 maart betaalt u €55 (studenten €20). Het Speelforum is een
initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association. www.ruimtevoordejeugd.nl.
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De thema’s van het Speelforum zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de
speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het
Kinderrechtenverdrag:
1. Onvoldoende erkenning van het belang van
vrij spel
2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare
ruimte
4. Onvoldoende toegang tot natuur
5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid

O v e r

h e t

6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7. Overgestructureerd en geprogrammeerd
dagschema
8. Onvoldoende artistieke en culturele
mogelijkheden
9. Toenemende rol van elektronische media
10. Marketing en commercialisering van spel

S p e e l f o r u m

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van
International Play Association. Het is dé plek waar we - los van belangen van organisaties –
kunnen debatteren over het belang van spelen.
Het Speelforum verbindt actoren, stimuleert de discussie, agendeert het belang van spel en helpt
met de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden
en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen.
Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst kondigen wij
het volgende debat aan: thema, locatie en samenwerkende partners. Betrokkenen uit het
werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich
nemen, samen met de projectgroep vanuit het Platform Ruimte voor de Jeugd. De kosten worden
gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen op
het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer,
stedenbouw en jeugdbeleid. www.ruimtevoordejeugd.nl
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