4e Speelforum
Spelen en het brein
het belang van ruimte en tijd voor sociaal spel
23 november 2017, Universiteit Utrecht
Spel is essentieel voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Spel versterkt hun sociale en
cognitieve vaardigheden. Terwijl ze spelen leren kinderen door te doen. Zij onderzoeken en ervaren de
wereld om zich heen en experimenteren met nieuwe ideeën en rollen. Op deze manier leren ze hun
sociale positie te begrijpen en ontwikkelen ze hun creatieve vaardigheden.
Wanneer kinderen op school of kinderopvang worden beperkt in hun spelkeuze kan dat hun sociale en
cognitieve ontwikkeling belemmeren. Ook een te grote focus op geplande activiteiten binnen de vrije tijd
(zoals sport, hobbyclubs en bijlessen) kan het sociale welbevinden van kinderen schaden. (General
Comment, artikel 31, Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, VN Geneve 2013).
M.m.v. Prof. dr. Louk Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van Gedrag, Departement Dier in
Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht
De debatten van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van
kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag door het Comité inzake de
Rechten van het Kind (General Comment nr. 17)
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Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
Onvoldoende toegang tot natuur
Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
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Prestatiedruk, met name in het onderwijs
Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
Toenemende rol van elektronische media
Marketing en commercialisering van spel

Over het Speelforum
•
•
•
•

Op initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd is het Speelforum in 2016 van start gegaan. Onderzoekers,
professionals, vrijwilligers, overheden en ouders wisselen actuele inzichten en ervaringen uit. De debatten zijn
gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen in verschillende beleidssectoren.
Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt het volgende debat
aangekondigd: 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. Eventuele kosten worden
gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum debat in het voorjaar van 2018? Laat dit weten, uiterlijk
20 oktober 2017, via info@ruimtevoordejeugd.nl

Ruimte voor de Jeugd is de Nederlandse branche van IPA International Play Association.
Voor meer informatie zie www.ruimtevoordejeugd.nl.

