
Professor Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten, Universiteit Leiden	  
"Artikel 31 IVRK is een unieke kinderrechtenbepaling. Het 
onderstreept het belang van vrije tijd, spel en recreatie voor de 
ontwikkeling van kinderen. Recent heeft het VN-Comité voor de 
Rechten van het Kind in een zogenoemd ‘algemeen commentaar’ 
aanbevelingen gedaan hoe dit recht handen en voeten te geven. 
Het zou goed zijn als alle Nederlandse gemeenten rekening houden 
met dit recht in hun beleid en duidelijk maken hoe alle kinderen 
binnen hun gemeentegrenzen ervan kunnen profiteren.” (Uit ‘Werk 
maken van spelen’, 2016) 

Ton Liefaard studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was werkzaam bij het 
Gerechtshof Amsterdam als senior-gerechtssecretaris en bij de juridische faculteit van de VU als 
promovendus en docent Jeugdrecht. Liefaard publiceert op het terrein van kinderrechten, 
jeugd(straf)recht, vrijheidsbeneming van kinderen, geweld tegen kinderen en participatie van 
kinderen. Hij is onder meer auteur van Tekst & Commentaar (Kluwer) en het handboek Jeugdrecht 
en jeugdhulp (Elsevier). Recente wetenschappelijke publicaties gaan o.a. over de doorwerking van 
het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in nationale en internationale 
rechtspraak, participatie van kinderen, kinderrechten en het jeugdstrafrecht.  
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/ton-liefaard 

Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd 
“Spelen is belangrijk voor kinderen. Thuis. Op straat. Op school. We 
weten dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze spelen. Maar dan 
moeten ze die kans wel krijgen.” 

Froukje Hajer heeft ruim 35 jaar ervaring op het terrein van het 
jeugdwelzijnswerk, sociaal cultureel werk, Brede Schoolbeleid en 
kinderrechten. Zij luistert, adviseert en verbindt praktijk en beleid en zet 
zich in voor het Recht op Spelen, onder meer als lid van de stuurgroep van 
het Europese netwerk Child Friendly cities. Froukje publiceert regelmatig. 
Haar meest recente publicatie is Werk maken van spelen, een pleidooi voor 
beter speelbeleid. www.kind-spel-ruimte.nl 
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Margareth van Kleef: Kind, spel en taal  
	  “Ieder kind heeft iets te vertellen. Het kind dat speelt, en dat de taal 
leert gebruiken, kan met ons meedoen en hierdoor zijn zelfvertrouwen 
ontwikkelen.”  
Margareth van Kleef is opgeleid als orthopedagoog en speltherapeut. Zij 
heeft als ontwikkelaar, projectleider en adviseur/coach onder meer gewerkt 
bij diverse educatieve diensten en het Expertisecentrum Nederlands. In haar 
werk richtte zij zich op de ontwikkeling en ondersteuning van professionals 
die met jonge kinderen werken. Het Jonge Kind, taal/lezen en spel is altijd 
haar werkterrein en specialisme geweest. Ook schreef zij diverse publicaties 
en artikelen over taal. Enkele jaren geleden heeft Margareth een opleiding 

tot speltherapeut afgerond. Momenteel heeft zij een spelkamer binnen een IKC en helpt kinderen 
die tijdelijk extra hulp nodig hebben. Zij merkt hoe helend speltherapie binnen een schoolpraktijk 
kan werken en ziet hoe spel en taal daarin met elkaar samenhangen. 

Dr. Pim J. van der Pol	  
‘Een goed spelend kind heeft zijn eigen therapie op zak’. 

Het samenspel van bewegen, spelen en taal doet zich heel speciaal voor in 
het vrije fantasiespel. Alle kenmerken van goed spel komen daarin samen 
zodat het belangrijk is dat daar voldoende ruimte voor is in de opvoeding 
en het onderwijs van zowel jonge als oudere kinderen. 
De ontwikkeling van concreet naar meer symbolisch handelen en denken is 
een belangrijke, geleidelijk verlopende stap die om zorgvuldige observatie 
en begeleiding vraagt.  
In mijn bijdrage besteed ik aandacht aan zowel de kwaliteit van het doen-
alsof gedrag als de begeleidende taal.  

Lizette Klippel 

Masterstudent Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Haar 
interesse gaat uit naar de relatie tussen symbolisch spel en zelfregulatie en 
op welke manier taal bijdraagt aan deze relatie. Dit is het onderwerp van 
haar afstudeeronderzoek waarover ook haar bijdrage gaat in het 
Speelforum. 

Jaap Verkroost, dagvoorzitter 	  
	  “De drang tot controle leidt er toe dat professionals te weinig 
vertrouwen krijgen om hun werk te doen.”	  

Jaap Verkroost is oud-wethouder van de gemeente Stichtse Vecht en nauw 
betrokken bij de gemeentelijke inbreng bij het internationale netwerk Child 
Friendly Cities. Hij is opgeleid tot onderwijzer en is in 1980 afgestudeerd in 
de Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Jaap is bestuurder in 
het sociaal domein, sport en gebiedsontwikkeling en gespecialiseerd in de 
begeleiding van veranderingsprocessen. 


