
Kunst en de magie van Spel
Spelende kinderen kunnen met hun fantasie de alledaagse werkelijkheid omtoveren tot hun eigen 
wereld. En zo uitdrukking geven aan gevoelens en gedachten. Ook kunstenaars doen dat. 
Beiden vertellen verhalen op een eigen, specifieke manier – vanuit een innerlijke drang.   

Spel en kunst bewegen zich in vrijheid, geven plezier en kunnen een tegenwicht bieden tegen 
maakbaarheid en overregulering.  

In dit Speelforum onderzoeken we – via lezingen, workshops en debat – wat de verbindende 
elementen zijn tussen kunst en spel. En hoe we kunst en spel in ons dagelijks leven de ruimte 
kunnen geven.  

Wees welkom in de magische wereld van spel en kunst!   

Met medewerking van 
• Prof. dr. Maarten Doorman, filosoof, dichter en essayist  
• Wilna van den Heuvel, docent spelagogiek en kunstenaar 
• Studenten van Hogeschool Utrecht, vaktherapie drama, muziek en beeldend 
• Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid, voorzitter Ruimte voor de Jeugd 
• Dagvoorzitter: dr. Lisette van der Poel, Hogeschool Utrecht, ontwikkelingspsycholoog, 

docent/onderzoeker 

Aanmelden 
Het Speelforum vindt plaats in Amersfoort. Je kunt je aanmelden via speelruimte.nl/speelforum. 
Bij aanmelding voor 1 juni 2022 betaal je €45 (studenten €15). Vanaf 1 juni betaal je €55  (stu-
denten €20).  

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play 
Association. www.ruimtevoordejeugd.nl.  

Dé ontmoet ingsplek voor iedereen met har t  voor het spelende kind 

Woensdag 8 juni 2022 van 14.00 tot 18.00 uur

Speelforum
debatten over de kracht van spelen

Speelforum
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Zorgen over belemmeringen van spel
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 
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.

Over het  Speel forum

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 – kunnen debatteren 
over de kracht 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. 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 de 
deelnemersbijdrage. 

Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair platform van deskundigen op het 
gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, 
stedenbouw en jeugdbeleid. www.ruimtevoordejeugd.nl

Dé ontmoet ingsplek voor iedereen met har t  voor het spelende kind 
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