Donderdag 23 november 2017, 14.30 – 17.30 uur,
Universiteit Utrecht

Speelforum

debatten over de kracht van spelen

Het speelse brein
Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van de hersenen en het sociale gedrag van kinderen?
Wat betekent dit voor professionals in opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening?

Spelen is leuk en gezond, daar is iedereen het over eens. Maar waarom is dat zo en hoe werkt
het? Wat gebeurt er als kinderen niet genoeg kunnen spelen? Moeten we ons zorgen maken
over de populariteit van games? Met dit soort vragen houden onderzoekers aan de Universiteit
Utrecht zich bezig. Tijdens dit Speelforum gaan we in op de vraag hoe spelen de ontwikkeling
van hersenen en het sociale gedrag beïnvloedt en hoe we spel kunnen gebruiken om kinderen te
helpen die door omstandigheden geremd zijn in hun sociale ontwikkeling.
Met medewerking van o.a.:
•Louk Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van Gedrag aan de Universiteit Utrecht. Zijn
onderzoek richt zich o.a. op mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij speelgedrag
van ratten.
•Chantal Kemner, hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht
en directeur van het KinderKennisCentrum Utrecht. Zij onderzoekt de ontwikkeling van het
sociale brein bij (zeer jonge) kinderen.
•Elise van de Putte, algemeen kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze is gespecialiseerd in sociale kindergeneeskunde en houdt zich onder andere bezig met het chronisch
vermoeidheidssyndroom (CVS) bij pubers.
•Wilna van den Heuvel, Hogeschool Utrecht, opleidingen Spelagogiek en Speltherapie, minor
‘De kracht van spel in social work’. Zij gaat in op de invloed van spel op de executieve functies.
Aansluitend debat met als overkoepelende vraag: Wat is het belang van speeltijd en -ruimte voor
een evenwichtige sociale ontwikkeling in de huidige tijd?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 1
november betaalt u €40 (studenten €15). Na 1 november betaalt u €55 (studenten € 20).
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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).
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.
9.
10.

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

‘Verschillen tussen meisjes en jongens in het spel worden onnodig benadrukt door ouders,
professionals en andere opvoeders wat leidt tot stereotypering en behoud van de traditionele
man-vrouw rolverdelingen in de maatschappij. We zien dit terug in typisch meisjes- en
jongensspeelgoed en games, bij de inrichting van buitenspeelruimte en in sport- en
spelactiviteiten.’ (General Comment, artikel 31, Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van
het Kind, VN Geneve 2013).

Over het Speelforum

• Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche
van IPA, (International Play Association). Dé plek waar - los van belangen van organisaties met elkaar gedebatteerd wordt 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 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. De kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum in het voorjaar van 2018? Laat dit
weten, uiterlijk 10 november 2017, via info@ruimtevoordejeugd.nl

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. Deelnemers wisselen informatie en kennis uit, inspireren elkaar,
signaleren ontwikkelingen en ondersteunen initiatieven waar het spelende kind van kan
profiteren. www.ruimtevoordejeugd.nl

Dé ontmoetingsplek voor iedereen met har t voor het spelende kind

