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waarmee u een voorspoedig jaar toe wensen. 

Volgens alle economische berichten gaat het in 

2017 weer goed met dit land. De decentralisatie 

en transitie van de (jeugd)zorg heeft grotendeels 

zijn beslag gekregen, maar hoe gaat het met de 

zorg voor álle jeugd? Gaat het u lukken om de 

openbare woonomgeving in zijn geheel te zien 

als ‘speelruimte’ en niet elke behoefte te vertalen 

in een extra investering? Lukt het u om te sturen 

op preventief beleid? De maatschappelijke kosten 

van te weinig buitenspelen, obesitas, leer- en 

ontwikkelingsproblemen, kunnen over 20 jaar 

meer gaan kosten dan dat er de afgelopen jaren 

bezuinigt is. Een integrale benadering vanuit alle 

sectoren en disciplines is daarom ook in 2017 

nodig. SPEELRUIMTE kan u daarin bijstaan.

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2017 toe

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2017

Cursus Gemeentelijk Speelruimte-
beleid op 31 mei en 1 juni 2017 
te Utrecht. In vijf dagdelen 
maakt u kennis met de kaders 
voor speelruimtebeleid, krijgt u 
verschillende cases rondom bui-
ten spelen aangereikt, maakt u 
in een veldbezoek kennis met 
in ven tariseren van speelruimte en 
observeren van speelgedrag, krijgt 
u bouwstenen aangereikt voor 
formele en informele speelruimte, 
ruikt u aan het ontwerp van een 
speelplaats, hoe om te gaan met 
ruimte voor jongeren, participatie 
met kinderen en omwonenden, 
financiële kaders en formuleert 
u beleidsuitgangspunten in een 
concrete situatie. Eind februari 

 14 juni 2017 Nationale Buiten-
speeldag/Straatspeeldag: doel is 
het bevorderen van leefbaarheid 
en saamhorigheid, gezond in 
beweging, maar ook het belang 
van veilig in de wijk kunnen 
spelen. Zie: www.beleven.org/
feest/buitenspeeldag 
 15 t/m 17 juni 2017 27ste ICCP 
World Play Conference. Zie: 
www.iccp-play.org/index.html 
 29 juni 2017 Nationale Modder-
dag: lekker vies worden bij het 
buitenspelen! zie: 

 www.modderdag.nl

(zie: www.childinthecity.eu/
conference-2016/) 
 15 november namen we in Leiden 
deel aan het Speelforum " De 
kracht van bewegen, verbeelding 
en taal". Zie elders in deze 
nieuws brief.
 23 november waren we bij de 
terugkomdag van de Stichting 
Veilig Spelen (zie: http://www.
stichtingveiligspelen.nl/actueel/
nieuws/).

Signalement 2017
 21 april 2017 Koningsspelen: 
een sportief Oranjefeest voor 
alle basisschoolleerlingen in 
Nederland en het Caribisch deel 
van het Koninkrijk en hebben 
het doel te laten zien dat samen 
goed ontbijten en actief bewegen 
belangrijk, maar vooral ook heel 
leuk is. 

 zie: www.koningsspelen.nl
 11 t/m 13 mei 2017 internationale 
Toy Library Conference in Leiden. 
Zie: www.itla2017.nl  
 10 en 11 juni 2017 IVN Slootjes-
dagen. Zie: www.ivn.nl/
zoeken?s=slootjesdagen+

Seminar ‘Werk maken van 
spelen’ 29-1-2016
Dr. Pim van der Pol opende dit semi-
nar met enkele observaties over de 
enorme groeikracht van het ontwik-
kelingsfenomeen dat spelen is. De 
vanzelfsprekendheid van spel zorgt 
mede voor de onderwaardering en 
onderschatting daarvan. Maar het 
spelende kind heeft met spel ook zijn 
eigen verwerking voor ervaringen, 
zijn eigen therapie, op zak. Spelen is 
iets mentaals dat uit het brein ont-
spruit, zich vertaalt in een fysieke 
handeling en zo zichtbaar wordt. 
Daarbij is er een soort ‘spel-bewust-

zin ‘Kinderen die nooit risico leren 
nemen, worden geen veerkrachtige 
volwassenen.’ Gaf zij de aftrap voor 
dit speelforum. Froukje Hajer, voor-
zitter van RvdJ, schetste daarna het 
kader voor dit en volgende speelfora: 
ruimte bieden aan het maatschap-
pelijk debat over spelen, op basis 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Vervolgens gaf Prof. dr. Joachim 
Duyndam, hoogleraar humanisme 
en filosofie aan de UvH, een intro-
ductie op het begrip ‘resilience’ 
of ‘veerkracht’. Het is, vanuit een 
humanistisch perspectief gezien, een 
vorm van je tot de werkelijkheid ver-

houden, de manier waarop je zelf in 
de wereld staat en je ertoe verhoudt. 
Die kan veerkrachtig, soepel, elas-
tisch zijn – er zit een zekere vrijheid 
in. Maar is niet in de eerste plaats 
een individuele competentie, maar 
iets van een sociaal verband (familie, 
klas).
Daarna gaf Martin van Rooijen MEd 
een presentatie over de stand van 
zaken van zijn promotie over ‘risico 
en resilience in het spel van kin-
deren’. Martin, zelf kinderwerker, 
onderscheidt een vijftal factoren die 
mede een rol spelen bij de houding 
van professionals naar risicovol spel: 
1. een cultuur van risicomijding in de 
maatschappij 2. regels en protocollen 
3. de relatie met ouders 4. het eigen 
karakter van de werker 5. het beeld 
dat over risicogedrag van kinderen 
bestaat. In zijn betoog betrok hij 
deze factoren, vanuit de literatuur, 
telkens op een iets andere manier 
op elkaar. Eigenlijk teveel om hier in 
het kort weer te geven, ik vat enkele 
notities samen. ‘Zelf doen!’, een 
bekende uitspraak bij jonge kinderen, 
wordt vaak genegeerd met: ‘Nee dat 
kun je niet / dat is te gevaarlijk voor 

zijn’ over het spel zelf als iets ‘dat 
het net-echt is’. Een kind weet dat 
het speelt. Het beweegt zich daarmee 
tussen fantasie en realiteit. Dat zich 
bevinden tussen beide werelden is 
essentieel voor spel. Identificatie met 
de fantasie kan tot rampen leiden 
(Breivik) evenals het totaal afweren 
van fantasie ook verwrongen is. Waar 
kinderen de wereld tussen fantasie 
en werkelijkheid vinden in spel, zoe-
ken volwassenen hun verbeelding in 
literatuur, theater, kunst en muziek.
Na deze opening hield Pim een lang 
pleidooi voor een Nederlands ‘speel-
forum’. Een plek waar wetenschap-
pelijk verworven kennis over spel 
interdisciplinair kan worden uitge-
wisseld, geproefd en bevraagd. Zo’n 
speelforum is hard nodig, juist nu 
kenniscentra m.b.t. kinderen als pad-
denstoelen uit de grond schieten. 

Boek ‘Werk maken van spelen’
Dit boek, geschreven door Froukje 
Hajer, werd aan het eind van het 
Seminar gepresenteerd. Het is een 
pleidooi voor de herwaardering van 
spelen in de dagelijks opvoedings-
praktijk thuis, op school en in de 

buurt. Daarvoor heeft zij kennis en 
informatie uit verschillende bronnen 
op een toegankelijke manier samen-
gebracht. De publicatie biedt inspi-
ratie aan iedereen die het belangrijk 
vindt dat kinderen goed kunnen spe-
len. Voor meer informatie en bestel-
len gaat u naar haar website: http://
www.froukjehajer.nl 

‘Het kind als kwetsbaar of 
veerkrachtig?’ 23-6-2016
Dit eerste Speelforum, georganiseerd 
door Platform Ruimte voor de Jeugd, 
vond plaats in de Universiteit voor 
Humanistiek (UvH) te Utrecht. De 
opening werd verricht door de rec-
tor van deze universiteit Prof. Dr. 
Gerty Lensvelt – Mulders. Met de 

bespreken kunnen volwassenen zor-
gen voor een speelomgeving waar 
kinderen zelf bepalen welk risico ze 
wanneer aangaan. Waar ze de drem-
pels overgaan van mogen, willen en 
durven. Uiteindelijk gaat het er om 
dat volwassenen kinderen vertrou-
wen geven. Een maatschappij die 
risico’s accepteert, geen schuldigen 
aanwijst en zorgzaam is, die kwets-
baarheid accepteert als een basale 
menselijke eigenschap.
Het forumdebat werd geopend door 
Anne Koning (vz. Branchevereniging 
Spelen) en Judith Kuiper (Veiligheid-
NL), waarna er onder leiding van 
Jaap Verkroost (Child Friendly Cities) 

je’. Deze dialoog (risico aangaan <-> 
veiligheid bieden) staat op gespan-
nen voet met het recht voor kinderen 
op een vrije keuze in hun spel, zoals 
bedoeld in het Recht op Spelen van 
de Verenigde Naties. Volwassen zien 
risico’s in: snelheid, hoogte, ruig spel, 
riskant gereedschap, riskante elemen-
ten en verdwijnen. Terwijl kinderen 
op voorhand niet aan die risico’s den-
ken, maar zelf willen kunnen ontdek-
ken wat gevaarlijk is. Via een reeks 
van denkers en citaten kwam Martin 
tot: ‘... als spel voorspelbaar en zeker 
afloopt, is het spel geen spel meer en 
het kind geen kind.’. 
Kindbeelden bewegen zich op een 
schaal van kwetsbaar/onkundig 
tot sterk/weerbaar. Het kwetsbare 
kindbeeld aan de ene kant leidt tot 
overmatig beschermen. Terwijl in het 
andere beeld kinderen zelf ervaren 
waar eigen veerkracht én kwetsbaar-
heid liggen. Beide uitersten van kind-
beelden bepalen het perspectief van 
zowel kinderwerkers als de ouders. 
Alleen door in gesprek te gaan over 
die kindbeelden en de positieve 
as pec ten van risico in het spel te 

zullen gemeenten hierover be -
richt ontvangen. De info en het 
intekenformulier staan al op de 
website (www.speelruimte.nl/
cursus/speelruimte.html). Wilt 
u de folder digitaal ontvangen? 
Stuur een email naar info@
speelruimte.nl met als kop “cursus 
2017”, dan zit u in de mailing.
 SPEELRUIMTE is actief deelnemer 
in het Platform Ruimte voor 
de Jeugd (RvdJ). Afgelopen jaar 
is tweemaal een Speelforum 
georganiseerd, waarvoor wij de 
inschrijvingen hebben verwerkt. 
Ook komend jaar zullen deze 
Speelfora plaatsvinden. Zie ook: 

 www.ruimtevoordejeugd.nl.
 Dirk Vermeulen zal ook in 2017 
meewerken binnen de examen-
commissie van de Stichting Veilig 
Spelen. Zie ook de website 

 www.stichtingveiligspelen.nl. 

Lezingen en workshops
In 2016 zijn een aantal excursies, 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:
 29 januari namen we tijdens de 
KindVak in de Brabanthallen te 

Den Bosch deel aan het seminar 
“Werk maken van spelen”. Zie 
elders in deze nieuwsbrief.
 28 april verzorgde 
SPEELRUIMTE een excursie naar 
speelmogelijkheden in Houten 
en Utrecht Lunetten voor Bob 
en Morgan Yates uit Canada. Dit 
contact was tot stand gekomen via 
het internationale netwerk van de 
IPA (zie: ipaworld.org/).
 23 juni namen we in Utrecht deel 
aan het Speelforum "Het kind als 
kwetsbaar of veerkrachtig?". Zie 
elders in deze nieuwsbrief.
 28 en 29 september stonden 
we op de Dag van de Openbare 
Ruimte in de Jaarbeurs te Utrecht.
 7 t/m 9 november namen 
we in Gent deel aan de 8e 
Child in the City Conference. 

een geanimeerde discussie met de 
zaal ontstond. Een terugkerend punt 
was het gesprek dat gevoerd wordt 
met ouders/opvoeders, ook in de 
populaire bladen, over de waarde 
van risky-play. Maar ook ouders met 
kleine dingen (uitlenen waterpistool) 
verleiden om met hun kinderen mee 
te spelen en aandacht voor de rol 
van ‘vaders’. Uiteindelijk gaat het om 
‘ruimte geven aan en loslaten van je 
kind’.

‘De kracht van bewegen, 
verbeelding en taal’ 15-11-
2016
Dit tweede Speelforum vond 
plaats in het gebouw FSW van de 

uitgaven en 
producties

De cd-rom spelen, spelen, 
spelen! €	18,50
Landje Pik €	10,00
Vraag het ze zelf €	 8,00
Kom je buiten spelen €	 8,00
Een ramp voor de jeugd €	 6,00
School-buurtspeelplaatsen €	11,00
Verzending naar België 
en EU €	 3,50
(prijzen zijn incl. BTW en verzending 
binnen NL)

Zie: www.speelruimte.nl/informatie/
verkoop.html

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

Universiteit van Leiden (UvL). De 
ope ning werd verricht door Prof. Ton 
Liefaard, Unicef hoogleraar Kinder-
rechten aan de UvL. Het General 
Comment (GC) van het VN-comite? 
inzake de rechten van het kind 
bij het Recht op Spelen geeft een 
momentum om van het recht op spe-
len een punt te maken en er lokaal 
invulling aan te geven. Froukje Hajer, 
voorzitter van RvdJ, gaf aan dat het 
belang van spelen immers meerdere 
beleidsterreinen bestrijkt, die veel 
meer samen zouden kunnen en moe-
ten werken om de speelkansen van 
kinderen te vergroten. 
Margareth van Kleef ging vervolgens 
in op de taalontwikkeling van kin-
deren. Ze sprak daarover vanuit haar 
ervaring (en onderzoek) met kinde-
ren als speltherapeut. In haar praktijk 
kwam een kleuter met een, volgens 
alle testen, taalachterstand. Waar te 
beginnen? Liefst dichtbij de erva-
ringswereld van het kind. In dit geval 
opende de kleuter het gesprek: “Wat 
vind je van mijn voetbalkleren?”. In 
het volgende gesprek wist hij precies 
uit te leggen waar je op moet letten 

bij de koop, schoenen met noppen 
zijn voor gras, zonder noppen voor 
straat, die kleuren en logo’s zijn voor 
die club en de voetbalregels zijn 
zus en zo. Kortom de tests sloten 
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niet aan bij de reeds verworven 
taalschat. Vanaf 4 jaar hebben 
kinderen taalzelfbewustzijn. En 
de eerste 6 à 7 jaar is de taalge-
voelige periode, waarin taal wordt 
verworven in spel en contact met 
anderen. Door herhaling en vari-
atie wordt een diepere laag daarin 
aangeboord. Volwassenen spelen 
hierin een rol door het aanbie-
den van niet té eenvoudige maar 
begrijpelijke taal en het bieden van 
feedback volgens het VAT-principe 
(Volgen, Aanpassen, Toevoegen).
Volgens Dr. Pim van der Pol ont-
staan fantasie en taal vanuit bewe-
ging. Zo kunnen onverwachte en 
zelfs heftige situaties tot spel lei-
den met veel verbeelding. Een foto 
van een bomkrater in Aleppo bij 
een gebroken waterleiding vlak na 
de aanval laat een groep kinderen 
zien die uitgelaten gebruik maken 
van de kans om even met en in het 
water te spelen. Of een ingestort 
golfplaten dak vlak na een aard-
beving in Nepal die als glijbaan 
wordt gebruikt. Hier wordt nieuw 
perspectief ontdekt en worden 

Stichting Speelruimte
Kapp.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV  AMERSFOORT

Tel.: 033 - 465 32 70
email: info@speelruimte.nl

web: www.speelruimte.nl
www.schoolpleindokter.nl
www.buiteniszoveeltebeleven.nl

Organisatie
SPEELRUIMTE, Kenniscentrum 
Buitenspelen bestaat nu 26 jaar en 
heeft in die periode een uitgebreide 
kennis en ervaring opgebouwd. De 
organisatie bestaat uit een stichting 
en een bureau.

De Stichting is kennisbemiddelaar 
en initiatiefnemer voor activiteiten 
en de verspreiding van publicaties 
over buitenspelen. Zij doet dit van-
uit de doelstelling: "... het bevorde-
ren van de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de jeugd door middel 
van ruimtelijke voorzieningen voor 
bewegen, spel en recreatie in de 
woonomgeving, ...". De uitvoering 
hiervan draagt zij op aan het 
bureau.

Het bureau kunt u inschakelen bij 
ontwerp, onderzoek en advies bij 
vragen rondom de speelruimte in 
uw gemeente, bij uw school, kin-
derdagverblijf, speeltuin of speel-
bos. Op dit moment draait het 
bureau als eenmanszaak van ir. Dirk 
Vermeulen (stedebouwkundige).

KENNIS
CENTRUM

BUITENSPELEN

indrukken en ervaringen verwerkt en 
kunnen deze kinderen zich daarmee 
staande houden. Dit spel bevindt 
zich tussen fantasie (inbeelding) en 
realiteit (echt). Het wordt geken-
merkt door ‘net-alsof’ / ‘zogenaamd’ 
/ meerduidigheid (bomkrater wordt 
zwembad / ingestort dak wordt glij-
baan). 
Lizette Klippel vertelde vervolgens 
over haar promotie onderzoek naar 
de relatie tussen verbeeldend spel 
en zelfregulatie en op welke manier 
taal bijdraagt aan deze relatie. In spel 
met andere kinderen gaat het om de 
beheersing van de eigen wensen en 
verlangens en het zich moeten gedra-
gen overeenkomstig de rol en beteke-
nisverlening aan objecten. Woorden 
die daarbij eigen worden gemaakt 
zijn ‘mental tools’ voor het reguleren 
van gedrag/gevoelens. Hoe meer 
woorden beschikbaar, hoe beter dat 
gaat. Er wordt ook meer taal in ver-
beeldend spel met leeftijdsgenoten 
gebruikt dan wanneer volwassenen 
meespelen. Een nieuw argument om 
kinderen veel ruimte te geven voor 
vrij spel. De afsluitende forumdiscus-

sie ging dan ook over de (wenselijke) 
houding van ouders bij het spel van 
hun kinderen, strategieën om vrij 
spel in onderwijs, opleidingen en 
maatschappij te bevorderen en welke 
risico’s er zijn als kinderen onvol-
doende vrij spelen. 

Boek ‘De nieuwe generatie 
stadskinderen’
Lia Karsten haakt met dit boek, 
geschreven samen met Naomi 
Felder, in op de actualiteit. In 2013 
berichtte het CBS dat er steeds meer 
kinderen in de grote stad opgroeien 
(zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2013/07/steeds-meer-jonge-
kinderen-groeien-op-in-de-grote-
stad). Deze ontwikkeling, al enige 
tijd gaande, wordt in dit boek kwan-
titatief en kwalitatief beschreven. Het 
laatste hoofdstuk bevat een pleidooi 
voor (speelruimte)beleid gericht op 
het belang van (vrij) buitenspelen en 
opgroeien in de grote stad. Bestellen 
kan hier: https://www.naibooksel-
lers.nl/de-nieuwe-generatie-stadskin-
deren-ruimte-maken-voor-opgroeien-
lia-karsten-naomi-felder.html

liever digitaal ontvangen of adresfout?  -> nieuwsbrief@speelruimte.nl
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