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"Als volwassenen ons erom zouden vragen, zouden we hen nog
met menige goede raad van dienst kunnen zijn. Wij weten
immers het best wat ons bezighoudt..."
(UIT: J. Korczak, Als ik weer klein ben)
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Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op http://korczak.nl/. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/.
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Korczak-conferentie: 4 november 2017 in het Kinderrechtenhuis te Leiden
Op zaterdag 4 november zal de speciale Korczakconferentie worden gehouden in het
Kinderrechtenhuis te Leiden. Het thema is "Kinderen hebben iets te zeggen". Dit is tevens de titel
van ons nieuwe jaarboek dat op die dag zal worden gepresenteerd.
Het programma vindt U in bijlage 2. Aanmelding is nog beperkt mogelijk via info@korczak.nl. Wilt u
deze dag niet missen, dan moet u snel zijn.

!
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Succesvol Nash Dom kamp in 2017
Van 11 t/m 19 augustus 2017 werd voor de negende keer het Nederlandse Nash
Dom kamp, gehouden; dit keer in Schiphors in Drenthe. Het was ook dit keer
weer een groot succes. Bijna veertig kinderen hebben een fantastische week
gehad en ervaren wat het betekent als je als volwaardig lid mag participeren bij
de opzet en uitvoering van het programma. Niek Wijnberg (12 jaar) vertelt zijn
verhaal over het kamp: zie bijlage 3
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Eind september werd een reünie gehouden voor alle vrijwilligers die in de
afgelopen negen jaren hebben meegewerkt als leiding van onze kampen. Het weekend was volledig
in de geest van de Nash Dom-kampen en was bijzonder geslaagd! Sommige deelnemers waren

vroeger eerst zelf als kind mee geweest, en
later als leiding. En nu kwamen ze met hun
eigen kinderen...
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Alle vrijwilligers van de afgelopen jaren tijdens de
reünie....

!
Korczak scriptieprijs 2017

!

De jury heeft zich inmiddels gebogen over de inzendingen. Er zijn drie genomineerden die ieder een
korte presentatie zullen houden op de Korczakconferentie (4 nov. in het Kinderrechtenhuis te Leiden).
Daar wordt de winnaar bekendgemaakt. De genomineerden zijn:
- Charlotte Kölder (student van de Hogeschool Rotterdam) met: Structuur bieden en trauma-sensitief
opvoeden, kan dat?
- Evamei Segond Von Banchet (student van de Hogeschool Utrecht) met: Mentalisatie in
Dramatherapie binnen Pleegzorg
- Willem van Amersfoort (post HBO opleiding NHL) met: Wat heeft dit kind nodig in deze situatie?

!
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Regionale Korczak-avond regio Dordrecht/Rijnmond
Inmiddels zijn er met veel succes twee regionale Korczakavonden gehouden in deze regio. De
volgende bijeenkomst is gepland op maandag 23 oktober a.s. in basisschool Jenaplan Vlaardingen,
Van Hogendorplaan 1023, 3135 BK Vlaardingen. Aanvang 19.30 uur.
Ben je ook geïnteresseerd? Meld je dan aan bij ariecdebruin@kpnmail.nl of via info@korczak.nl
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Regionale Korczak-avond regio Amsterdam
In de regio Amsterdam wordt een bijeenkomst op 17 november gehouden in het gebouw van Fysio
Educatief, tevens Children’s International Press Centre. Groenburgwal 59 in Amsterdam. Aanmelding
kan via info@korczak.nl of m.cappon@tiscali.nl
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Internationale Korczakconferentie in Warschau
In september werd een internationale Korczak-conferentie gehouden in het Joods Museum te
Warschau i.s.m. de internationale organisatie voor de Rechten van het Kind. Vertegenwoordigers van
vele Korczak organisaties wereldwijd en van andere Kinderrechten-organisaties bogen zich drie
dagen lang over Kinderrechten en het belang van de verspreiding van het gedachtegoed van
Korczak. Vele voorbeelden van projecten en initiatieven wereldwijd werden gepresenteerd; een
conferentie waar veel geleerd werd en wij elkaar inspireerden.

Arie de Bruin vertegenwoordigde de Nederlandse
Korczak Stichting en presenteerde enkele activiteiten
die hier zijn ontwikkeld. Tijdens zo'n conferentie merk
je pas goed hoeveel invloed het gedachtegoed van
Korczak in al die jaren in onze wereld heeft gekregen!
Zie ook bijlage 4: Niet gelukt

!
!!
!
!

standbeeld van Korczak en de kinderen op de Joodse begraafplaats in
Warschau

Op bezoek bij onze Russische en Mongoolse collega’s

!

Deze zomer maakten Theo Cappon en Helma Brouwers (geheel op eigen kosten) op uitnodiging van
de Korczakorganisaties daar een rondreis door Rusland en Mongolië en hebben collega's ontmoet en
lezingen verzorgd.
Hun verslag vindt u in bijlage 5.
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Korczakprojecten in Sao Paulo
Theo Cappon, Helma Brouwers en Eva van den
Heuvel hebben in mei medewerking verleend aan
de training van vrijwilligers en medewerkers van
"Anchieta Grajau", een project dat ruim twintig jaar
geleden gestart is door de Braziliaanse Korczak
Kring met als doel kinderen en tieners uit de grote
favela Grajau voeding, spel en basale scholing te
bieden.
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Workshop voor vrijwilligers in Sao Paulo.

Een uitgebreid verslag van de training in Sao Paulo: zie bijlage 6
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Derde Korczaklezing in januari 2018
Ook in 2018 zal de stichting in samenwerking met pabo Dordrecht en enkele schoolbesturen een
speciale Korczaklezing houden, een bijzondere inspiratieavond voor ieder die met kinderen werkt. De
avond wordt gehouden op dinsdag 23 januari a.s. in het gebouw van pabo Dordrecht. Sprekers zijn
o.m. prof. dr. Micha de Winter en Arie de Bruin. Reserveer de datum alvast!
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Boekentips

!

Iedereen wil een thuis
Begin 2015 startten kunstenaars Maaike Kramer en Marjolein
Witte met het Project Prentenboek. Tien weken lang gaven
Maaike en Marjolein les aan een groep van dertig kinderen
van asielzoekerscentrum (azc) Zeist. Doel van de lessen was
om samen met de kinderen toe te werken naar een educatief
prentenboek dat het verhaal vertelt over vluchten en wonen
in een azc. Aan de hand van algemene thema’s zoals familie,
reizen, landschap en dromen, tekenden de kinderen hun
leven in het azc.
Een beeld zegt soms vele malen meer dan woorden en voor
de kinderen was het tekenen een leuke en veilige manier om
hun verhaal te vertellen. Door gebruik van beeld kon ook het
gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid omzeild worden.
Het geheel is uitgegeven in een prachtig boek: Adila, waar ben je? ISBN 9789082442502, november
2015. Een uitgebreid artikel over dit bijzondere boek vindt u als aparte bijlage bij dit Bulletin.
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Aan het werk met Hannah Arendt, Joop Berding (red.)

!

Het werk van de politiek denker Hannah Arendt (1906 - 1975) is populairder dan
ooit. Voor professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk is er echter nog geen
toegankelijk boek over haar prikkelende en soms controversiële ideeën. Deze
bundel voorziet in deze leemte.
Elk hoofdstuk neemt de lezer mee in een verhaal over concrete mensen en hun
wederwaardigheden. Waarom is het belangrijk dat tussen leerlingen en leraren
een gezagsrelatie bestaat? Hoe bannen we gedachteloosheid en meegaan-metde-stroom uit onze opleidingen? Waarom is 'eigen kracht' geen geschikt begrip
in onze zorg voor ouderen? Een boeiend boek. Op 2 november wordt in
Hogeschool Rotterdam een (gratis) symposium gehouden ter gelegenheid van de uitgave van dit
boek. Aanmelden via HS Rotterdam: kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl

!
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Agenda
- 23 okt.: Regionale Korczakkring, Basisschool Jenaplan Vlaardingen
- 2 nov.: Symposium "Aan het werk met Hannah Arendt" Hogeschool Rotterdam
- 4 nov: Korczak Conferentie Nederland in Kinderrechtenhuis Leiden
- 15 nov.: Onderwijsavond met Hans Boutellier: NIVOZ Driebergen
- 17 nov.: Regionale Korczakkring Amsterdam
- 23 jan. 2018: Korczaklezing pabo Dordrecht (aanvang 19.30 u)

!
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Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie:
info@korczak.nl . Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.
c.2017 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin
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Bijlage 1

!
Werkdruk
!

Zou Korczak wel eens werkdruk gevoeld hebben, vraag ik me af? Hij werkte dag in dag uit, aan één
stuk door. Overdag had hij eerst de organisatie van het weeshuis, daarna zijn artsenpraktijk, gaf hij
colleges en als hij thuis kwam (zijn thuis was het weeshuis) wilden alle kinderen aandacht en moest hij
ook niet vergeten de begeleiders aandacht te geven en te ondersteunen. Als iedereen sliep, ging hij
nog een poosje schrijven. Daar hebben we vele mooie boeken en artikelen van zijn hand aan over
gehouden.
En nu klagen veel leraren over werkdruk...? Er is één groot verschil: Korczak koos dit zelf, hij bepaalde
zelf wat hij belangrijk vond en waar hij al zijn energie in wilde steken. Hij had een ideaal, hij wilde een
betere wereld voor 'zijn' kinderen.
Die werkdruk van leraren in onze tijd heeft niets te maken met de hoeveelheid werk. Elke leraar wil
het best druk hebben, als hij maar zelf (of samen met zijn collega's) kan uitmaken waar hij zich druk
om maakt. Jazeker, om kinderen! Niet om het invullen van allerlei bureaucratische formulieren,
computerprogramma's, groepsplannen en overbodige strategische beleidsstukken die in de
bureaulade verdwijnen. Want ook elke leraar heeft een ideaal, maar daar komt hij niet meer aan toe.

!

Zou die werkdruk nou werkelijk afnemen als er een half miljard extra wordt uitgetrokken voor het
basisonderwijs? "Er komt extra geld voor meer handen in de klas, meer conciërges,
klassenassistentes en remedial teachers", aldus een blij gestemde Rinda den Besten, de voorzitter
van de PO-raad. Dat is mooi, maar ik denk dat het de echte werkdruk niet minder zal maken; wellicht
zal die in de komende periode alleen nog maar toenemen.
Waarom? Omdat leerkrachten in onze tijd worden opgezadeld met een onmogelijk
verwachtingspatroon. De maatschappij denkt: Jij hebt als leerkracht de sleutel in handen voor de
prestaties en het succes van elk kind, dus als jij nou maar alles strikt bijhoudt en goed je best doet,
dan kan elk kind slagen in het leven! Jij moet niet alleen zorgen voor een rijke leeromgeving,
pedagogische tact, het aanbieden van de juiste leerstof, maar je moet dit ook allemaal bijhouden in
je computer. Dagelijks noteren wat je precies hebt gedaan, welk kind nog wat extra's nodig heeft,
toetsen afnemen en al die toetsresultaten invoeren in het databestand, al die resultaten analyseren
en vergelijken en op grond daarvan weer goed uitdenken wat je morgen zult gaan doen of volgende
week, welke taken je voor al die specifieke prinsjes en prinsesjes nu weer zult aanbieden,
handelingsplannen maken voor steeds meer bijzondere kinderen, .... en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Bovendien moet je je regelmatig verantwoorden aan de hand van al die documenten en
met name de toetsresultaten.
Dit zal niet veranderen als er meer handen in de klas komen, klassenassistenten en remedial teachers.
Ook die mensen zullen nog meer lijsten in moeten vullen, plannen schrijven en een grote
hoeveelheid dagelijkse administratie. Ja, dat mag na schooltijd, want jullie schoolbestuur heeft
verzonnen dat iedere leerkracht dagelijks minstens tot 17.30 uur op school moet blijven, of hij nou
zinnig werk te doen heeft op dat moment of niet. Terwijl je thuis eerst nog moet koken en pas daarna
met je stapel correctiewerk van je eigen klas aan de gang kunt gaan, tot laat in de avond.... en
daarna eigenlijk nog een mooi verhaal voor de kinderen van je klas wilt schrijven...
Om de werkdruk echt te veranderen, zullen we anders tegen dit beroep aan moeten kijken, we zullen
vertrouwen moeten hebben in de idealen en de professionaliteit van de leerkracht. Hij hoeft niet alles
bij te houden, hij weet donders goed wat hij doet en wat elk kind nodig heeft.

Dat hoeft hij niet dagelijks op te schrijven en in
ellenlange databestanden vast te leggen.
Natuurlijk is het niet verkeerd om zo nu en dan wat
vast te leggen; maar die hoeveelheid kan met
zeker negentig procent worden terug gedrongen
als we inzien dat dit alles beslist niet ten goede van
de ontwikkeling van kinderen komt. Dat kind heeft
dagelijks iemand nodig die tijd voor hem heeft, die
naar hem luistert, hem helpt als dat nodig is.
Iemand die beseft dat alles wat je aandacht geeft
zal groeien. Dus: geef die overbodige administratie
minder aandacht en het kind meer!

!

(Dit artikel verscheen in enigszins aangepaste vorm in
TROUW van 7 oktober jl.)
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Arie de Bruin
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Bijlage 2
Zaterdag 4 nov. 2017
10.00 - 16.30 u.
Kinderrechtenhuis
Hooglandsekerkgracht
17b, 2312 HS Leiden

programma
korczak conferentie

Kinderen
hebben iets te zeggen
!
Van harte welkom als deelnemer aan de Korczakconferentie. Dit jaar staat een bijzonder
thema centraal: "Kinderen hebben iets te zeggen”. Vanuit verschillende invalshoeken
wordt dit thema belicht. Vele uitspraken van Janusz Korczak hebben ons hierbij
geïnspireerd:
"Als volwassenen ons erom zouden vragen, zouden we hen nog met
menige goede raad van dienst kunnen zijn. Wij weten immers het best
wat ons bezighoudt..."
"Ik denk dat volwassenen anders kijken dan wij, dat ze iets andere
ogen hebben..."
"Kinderen zijn toekomstige mensen - zegt men. Ze zijn pas in wording,
ze bestaan eigenlijk nog niet helemaal, ze horen er voorlopig nog niet
bij... Wat bedoelt men daar toch mee? Wij kinderen, leven wij dan niet,
voelen wij dan niet, lijden wij dan niet, net als volwassenen? En de
kinderjaren, zijn die dan geen deel van het echte leven, gewoon van
iedereen? Waarom willen ze ons laten wachten - en waarop?"
(UIT: J. Korczak, Als ik weer klein ben)

programma

!

9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
16.15
16.30

!

Inloop
Opening: Kinderen hebben iets te zeggen (door Arie de Bruin)
Missing Chapter (door Marloes van der Have)
1e ronde Activiteiten
Ik ben ook een mens (door Joop Berding)
Presentatie van het Jaarboek "Kinderen hebben iets te zeggen" ; tevens
aandacht voor de publicatie van "Janusz Korczak: arts en kinderboekenschrijver"
Lunch + informatiemarkt
Opening middagprogramma: Optreden door kinderen van Koorschool Utopa
2e ronde Activiteiten
Uitreiking Janusz Korczak scriptieprijs
Wie heeft er nog iets te zeggen?
Afsluiting
Einde!
Activiteiten: per ronde worden min. 4 activiteiten aangeboden waaruit
men er één kan kiezen
1. Kinderen en hun inbreng in het Nash Domkamp
2. Spelenderwijs verbinden en hechten
3. De Janusz Korczak scriptieprijs: drie genomineerden presenteren hun
werkstuk
4. Presentatie Improbattle (winnaar Korczakprijs 2014)
5. Aan het werk met kinderen van WALHALLAb, winnaar Korczakprijs 2016
6. In gesprek met Prof. dr. Luc Stevens over het belang van kinderparticipatie
7. In gesprek met kinderen en jongeren (o.m. enkele jongeren van de
jongerenrechtbank vertellen over hun ervaringen, Annelijne heeft goede
ideeën, e.a.)
8. De Kinderrechten TOP: meepraten over de rechten die voor jou het meest
belangrijk zijn.!

!

!
!
!
!

"Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren"
Janusz Korczak

Bijlage 3
Niek Wijnberg, 12 jaar, vertelt zijn verhaal over het Nash Dom kamp

Ik kom op kamp en heb er eerlijk gezegd nog niet zo veel zin in; nog beter, ik heb er helemaal geen
zin in, maar ja ik moet toch. In het begin was er nog wel wat gedoe met de kamerindeling, dat was
best vervelend maar het werd toch nog opgelost.
Daarna waren de workshop presentaties. Dat was erg leuk.
Het avondeten was heerlijk 😋 (natuurlijk omdat ik het eten had gemaakt, nou ja een beetje dan.
De familie-presentaties waren erg grappig en leuk. Elke groep bedacht ook een naam.
En toen de Janusz Korczak dag, oftewel de groenste dag van het kamp. Elke nieuwe deelnemer aan
het kamp wordt ingewijd in de Nash Dom familie met een groene sjaal. Het was ook de dag dat we
het verhaal hoorden over het leven en de ideeën van Janusz Korczak.
Het was erg leuk om te zien hoeveel nieuwe mensen, kinderen en begeleiders, er in het kamp waren.
We hebben ook nog het bosspel gedaan waarbij je de meeste streepjes moest verdienen in
verschillende kleuren. Uiteindelijk had Mostafa gewonnen met wel 65 streepjes in totaal.
We zijn de dag daarna naar het zwembad geweest. Dat was, zoals eigenlijk het hele kamp, erg leuk.
Ook had je iedere dag een kinderraad. Daar konden de kinderen zelf ook meebeslissen wat er in het
kamp gebeurde.
Tijdens het kampvuur was er iemand
gekomen om liedjes met ons te zingen.
Familie 5, de Teletubies, mochten de
disco organiseren. Dat ging best wel
goed.
Tijdens de Jaarmarkt , een soort Braderie,
waren er erg veel kraampjes met verschillende dingen: een massage 💆 kraam,
snoep 🍬 winkeltje, tosti- restaurant 🍴 ,
etc. En de laatste dag van het kamp was
er een soort restaurant en mochten alle
ouders komen dineren. Dat was erg
gezellig. Al met al was ik erg blij dat ik
toch gebleven ben, het was echt een top
week!!
Groetjes: Niek Wijnberg

!

Bijlage 4

!
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Niet gelukt
!
!

Tussen de vele doden
en het dorre hout
staat hij
die leeft in mijn gedachten
op mij te wachten
een stenen kleuter op zijn arm
en kinderen aan de hand
op weg naar het beloofde land

!

zo kan een mens
vergast, vermoord
nog altijd door zijn woord
en meer nog door zijn daden
voor eeuwig blijven leven
ik sta hier bij zijn beeld
voor even.

!

Het is ze niet gelukt
de machten van het kwaad,
wie licht geeft
zal blijven branden
vroeg of laat.

!
!

Warschau, Joodse begraafplaats, standbeeld van
Janusz Korczak en de kinderen, 12 sept. 2017

!

Bijlage 5

!
!

Op bezoek bij onze Russische en Mongoolse collega’s
Dit voorjaar kregen we een dubbele uitnodiging. De Russische Korczak Stichting nodigde ons uit de
25ste verjaardag van de Nash Dom zomerkampen mee te vieren. Meer dan vijftien jaar, vanaf 1994,
namen Nederlandse kinderen en begeleiders deel aan deze integratiekampen; kinderen met en
zonder beperking en kinderen uit Nederland en Rusland. Vanaf 2009 organiseren we zelfstandige
Nash Dom kampen in Nederland. Helma Brouwers en Theo Cappon gingen namens onze organisatie
naar Rusland. Onze collega Prof. Irina Demitrina Demakova richtte onlangs in Moskou een Korczak
Centrum op en organiseerde een seminar voor haar wetenschappelijk staf over de betekenis van
Korczak voor onderwijs en opvoeding. Ze nodigde ons uit daar een lezing te verzorgen. Daarnaast
lag er ook een uitnodiging van onze Mongoolse collega Gerlee Tsegmid om een seminar over
Korczak en Early Childhood Education te verzorgen.

!
!

De Nash Dom reünie werd gevierd op een
prachtige locatie aan een idyllisch meer 75 km
ten Noorden van Moskou. Het was voor
iedereen een geweldige ervaring om ‘oude’
vrienden/begeleiders na zoveel jaren weer in de
armen te vallen. De meesten hadden inmiddels
een gezin met een of meer kinderen. Ook die
kinderen waren van de partij.
Er was geen speciaal programma maar vooral
veel tijd ingeruimd om oude herinneringen op
te halen en natuurlijk zou het geen Rusland zijn
als er niet veel gezongen en gemusiceerd werd.
Tijdens het seminar aan de pedagogische faculteit van de Moskouse Universiteit heeft Helma
Brouwers voor deze groep wetenschappers en opleiders over het belang van spel voor de
ontwikkeling van het jonge kind gesproken. Besloten werd om in de tweede helft van april 2018 een
speciale conferentie rond dit thema in Moskou te organiseren. Het zal dan mede gaan over de
betekenis van Korczak voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Wij werden uitgenodigd een
relevant aandeel in dat seminar te nemen.

!

Op 4 juli reisden Helma en Theo verder naar het oosten. Na een kort verblijf in Irkutsk en een paar
dagen aan het gigantische Baikal meer, reisden we met de Trans-Siberië expres door naar
Ulaanbaatar, hoofdstad van Mongolië. In de vroege ochtend van 9 juli werden we warm en hartelijk
opgewacht door Gerlee Tsigmed, staflid van de organisatie ‘Save the Children”; een wereldwijde
organisatie die kansen van jonge kinderen probeert te vergroten, met afdelingen in vele landen.
Vanwege het jaarlijkse, beroemde nationale NADAAM feest, (onze reisdata waren zo gepland dat we
deze heksenketel konden bijwonen) werd ons bezoekschema aangepast. Het Korczak seminar werd
verplaatst naar het eind van onze Mongoolse rondreis. De ruimte in dit Bulletin laat helaas niet toe
onze ongelooflijke ervaringen te beschrijven van dit feest en de indrukken van het onmetelijke en
lege land dat zich uitstrekt over 2500 km van West naar Oost: 51x Nederland en slechts drie miljoen
inwoners. We werden stil van de STILTE.

!

Na een indrukwekkende rondreis arriveerden we weer in Ulaanbaatar. We hadden de gelegenheid
om een aantal stafleden van ‘Save the Children’ te ontmoeten. Doel van deze bijeenkomst was een
presentatie over Korczak en zijn betekenis voor onze kijk op de ontwikkeling en de begeleiding van
(jonge) kinderen.

!
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Bij Save the Children, Mongolië

Evenals in Moskou ging Helma Brouwers dieper in op de nieuwste bevindingen op dit terrein. Zij
deed dit o.a. aan de hand van haar boek “ Kiezen voor het jonge kind”. Theo Cappon eindigde deze
bijeenkomst met een verhaal over Korczak’s leven en werk en de kernpunten uit zijn pedagogisch
denken. Enkele deelnemers willen nu een Korczak Kring in Mongolie te beginnen. We houden
contact met deze enthousiaste groep mensen en wellicht gaat daar iets moois groeien.
Vermoeid maar voldaan landden we weer op Schiphol en kijken terug op boeiende dagen in Rusland
en Mongolië.
(Theo Cappon en Helma Brouwers)

!
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Bijlage 6
Het Korczak seminar met onze Braziliaanse collega’s in São Paulo

!

In het Korczak Bulletin van januari vertelden wij uitvoerig over het bezoek van Theo Cappon aan het
‘Projeto Anchieta Grajau’, het Korczak project in één van de grootste favela’s (sloppenwijken) van de
miljoenenstad São Paulo (22 miljoen inwoners). Kinderen uit de omliggende communities van de
favela kunnen bij het project terecht voor activiteiten als sport en spel, basiseducatie en de kinderen
krijgen er een maaltijd, iets wat zij thuis vaak niet krijgen. Het project kan het beste vergeleken
worden met een Nederlandse BSO. De kinderen gaan een dagdeel naar school (ochtend of middag)
en de andere helft van de dag komen zij naar het project.
Er blijkt een enorme behoefte te bestaan aan inhoudelijke reflectie op de pedagogische begeleiding
van de kinderen en jongeren uit de sloppenwijk. Celso Garbarz, de inspirerende leider van dit project
verwoordde het aldus: Hoewel wij werken vanuit het gedachtegoed van Janusz Korczak, kennen veel
van de medewerkers Korczak niet en ook de oudere begeleiders zijn onvoldoende toegerust in het
vertalen van zijn ideeën naar de dagelijkse omgang met kinderen. Wij willen de Nederlandse Korczak
Stichting vragen of zij met ons in het voorjaar van 2017, op ons terrein, een paar studiedagen wil
organiseren voor de medewerkers van het Anchieta Project’.
Deze vraag werd besproken in ons bestuur. De reactie was unaniem positief, echter met één
kanttekening, het plan om deze studiedagen in hun project te organiseren zou een duidelijk initiatief
moeten zijn van de staf en medewerkers van het Anchieta Project (IAG). Dus een seminar onder hun
verantwoordelijkheid en door hen georganiseerd en voorbereid. Onze inbreng en gevraagde
expertise worden daaraan toegevoegd. Celso en het bestuur van de IAG gingen volledig akkoord
met deze opzet. Het Aelbrechtsfonds sponsorde deze training voor een belangrijk deel!

!

Wat waren de gekozen invalshoeken voor dit seminar of anders gezegd, wat waren hun belangrijkste
vragen? Het ging eigenlijk om twee essentiële thema’s:
a. Wie was Korczak, zijn werk, zijn leven, zijn mensbeeld en pedagogiek?
b. Hoe vertalen wij zijn pedagogische ideeën naar onze dagelijkse omgang en begeleiding van
de kinderen die opgroeien in een bedreigende situatie (wonen in slechte omstandigheden,
veel alcoholisme en drugsgebruik, afwezige vaders, slechte voeding, etc.).
Samen met de projectmedewerkers en de bestuursleden van de Braziliaanse Korczak Stichting,
kwamen wij tot een boeiend programma waarbij uitdrukkelijk gekozen werd voor een interactieve
aanpak (werkgroepen en discussiegroepen die concrete conclusies en plannen zouden formuleren
ten behoeve van hun eigen werk).

!

Op 23 mei arriveerden wij, Helma Brouwers, Eva van den Heuvel en Theo Cappon in São Paulo. Wij
kregen de beschikking over een comfortabele woning, aangeboden door Antonieta Falmanas, een
van de oprichters van het Anchieta Project.
Celso had ons aangeboden om de dag voor het seminar mee te draaien in het project en gewoon
eens rond te kijken. Daarbij bood hij ons ook de gelegenheid om de aan het project verbonden
community van de favela te bezoeken, waar veel kinderen vandaan komen die aan het project
deelnemen. Wat ons direct opviel tijdens deze dag waren de energie en liefde die Celso in het
project stopt. Tijdens de wandeling door de community groette Celso iedereen en maakte her en der
een praatje met de bewoners. Ook sprak hij twee kinderen aan die thuis zaten en zich duidelijk
verveelden. Celso nodigde deze kinderen direct uit om naar het project te komen. Echter de
kinderen konden niet meekomen. Hun vader had hen opgedragen in het huis te blijven terwijl hij
naar zijn werk was (alleenstaande vader met twee banen). Celso beloofde de kinderen later eens met
hun vader te gaan praten. Tijdens onze wandeling zagen wij naast veel armoede gelukkig ook een

mooie kant van deze community. Allereerst hing er een gemoedelijke sfeer en voelden wij ons in het
geheel niet onveilig. Celso vertelde dat hij ook andere communities in de favela bezoekt en dat hij
dan ook wel te maken krijgt met agressie en wapens. In deze community is daar geen sprake van en
de bewoners vormen een hechte gemeenschap. Er is een gemeenschapshuis, een wasserette en er is
een vrouw die het zwerfvuil verzamelt en recyclet.
Voor ons maakte de enorme stad São Paulo een megalomane indruk, maar wij waren blij verrast te
ervaren hoe ongelooflijk hartelijk, behulpzaam en gastvrij de Brazilianen zijn. Het is een warm volk
met meer geduld dan onze landgenoten. Wij zijn opslag verliefd geworden op Brazilië!

In de favela

!

Terug naar het programma. De wandeling door de favela maakte veel indruk en wij realiseerden ons
wat een gigantische opdracht er ligt voor alle medewerkers (ca 45) van het project. Maar de zorg,
begeleiding, het onderwijs, de sociale vaardigheden e.d. die zij bieden, maakten wel dat 70% van de
jongeren uiteindelijk niet op straat en in de criminaliteit belandt. Dat is voor Braziliaanse projecten
uitzonderlijk succesvol.
Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei waren ingeruimd voor het seminar. De IAG staf, maar ook
bestuursleden van de Korczak Stichting in São Paulo hadden bergen werk verzet in de voorbereiding
van deze studiedagen. Alle belangrijke teksten, powerpoints, en werkpapieren voor de workshops
waren in het Portugees vertaald. Celso wilde de impact van het seminar extra groot maken en had
daarom alle medewerkers van een collega-project (Novalhar) in het centrum van São Paulo ook
uitgenodigd, plus de bestuursleden van de Braziliaanse Korczak Stichting. Op vrijdagochtend konden
we 110 deelnemers verwelkomen. Er hing een opgewonden sfeer en iedereen stond in de
startblokken. De dag werd geopend door twee Braziliaanse Rappers, die zongen over de
discriminatie van de zwarte medemens in hun samenleving.

Sarita Sarue, lid van de Braziliaanse Korczak Stichting vertelde, ondersteund met cartoons, het
levensverhaal van Janusz Korczak. Voor velen toch weer nieuw en zeker uitgebreider. Sarita, zelf Jodin
en werkzaam in een Joodse school in São Paulo, legde sterk de nadruk op de Joodse achtergrond
van Korczak (haar interpretatie zou wellicht zelfs Korczak te ver gaan).
Na haar verhaal volgde een verrassend intermezzo. Kinderen uit het project gaven een samba-drum
presentatie. Onder leiding van een enthousiaste professional werd onder een reusachtige Ficusboom
een uitvoering gegeven met allerlei soorten slagwerk; van kleine ratels tot gigantische drums.
Letterlijk alles dat geluid kon maken werd gebruikt (ouder brandblussers, autovelgen etc.). Het werd
een oorverdovend maar waanzinnig enthousiaste uitvoering met trotse en stralende kindergezichten.
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De Braziliaanse sfeer zat er toen echt in. Na dit muzikale cadeautje waren Helma en Theo aan de
beurt. We hadden besloten om er een duo-presentatie van te maken. Samen, om en om, stonden we
stil bij de actuele implicaties van Korczak’s pedagogiek. Met beelden en teksten zoomden we in op
de kernpunten van zijn pedagogiek van respect en dialoog:
- Kinderen kunnen (een grote) verantwoordelijkheid dragen
- Kinderen kan en moet je serieus nemen
- Respect voor de kindertijd/ het kind zijn
- Luisteren naar kinderen en praten MET kinderen in plaats van TEGEN kinderen
- Hoe neem je het kind dat je ooit zelf was mee in je huidige werk met kinderen
- Het recht van het kind te zijn zoals het is
- Kinderen mogen fouten maken
- Kinderen hebben recht op privacy
- Het recht van het kind op de huidige dag
- Het recht van kind op leven en dood/ om risico’s te nemen
- Het recht van het kind om te protesteren tegen onrecht/ Kinderen mogen het oneens zijn met
de volwassene en dat verwoorden

!

We illustreerden dit met voorbeelden uit de praktijk. Vooral het eerste punt is voor de IAG
medewerkers erg actueel. Kinderen uit de favela, hoe beschadigd en gediscrimineerd ook, zijn
volwaardige mensen die hun competenties mogen tonen.
Vanaf dat moment nodigden we de deelnemers uit om zelf actief te worden. Daartoe hadden we drie
belangrijke opdrachten/ workshops gepland.
In willekeurig verdeelde groepen van tien personen, moesten de deelnemers reflecteren op hun
eigen werk met kinderen, aan de hand van de hierboven beschreven kernpunten. Aan hen werden de
volgende vragen gesteld:
1) Welke van de genoemde kernpunten zijn nu reeds in jullie dagelijkse werk met kinderen
zichtbaar en realiteit?
2) Wat zou je willen veranderen/ toevoegen aan je werk met kinderen in het licht van deze
kernpunten uit Korczaks pedagogiek?

!

Na een uur van diepgaande discussies, bleken de groepen ontzettend hard te hebben gewerkt en de
presentaties van hun bevindingen waren dan ook verbluffend. Met name de groep jongeren uit de
favela die speciaal voor deze bijeenkomsten was uitgenodigd, kwam met zeer interessante en voor
het project belangrijke punten.
De jongeren vertelden dat zij zich op het project Anchieta, anders dan buiten de muren van het
project, gehoord en gerespecteerd voelen. Buiten de muren van het project maken zij veel heftige
dingen mee en hebben zij veel te verwerken. Veel kinderen dragen thuis al meer
verantwoordelijkheid dan de medewerkers weten. Zo vertelde een van de meiden uit de groep hoe
zij thuis al jaren voor haar zieke moeder zorgt. De kinderen gaven aan dat zij zelf

verantwoordelijkheid kunnen gedragen, maar dat zij het ook fijn vinden dat volwassenen binnen het
project deze verantwoordelijkheid willen dragen: “We want to be responsible, but also sometimes be
protected by adults”. De jongeren gaven ook aan dat zij graag meer zouden willen meedenken met
beslissingen die ook op hen betrekking hebben. Bijvoorbeeld over de keuze voor activiteiten of wat
zij willen eten met de lunch. Zij zouden meer vertrouwen willen krijgen van de medewerkers en zich
vaker serieus genomen voelen. “When we make mistakes, we do not want to be punished for it. We
want to learn from it”. Dat de kinderen zich op het project gerespecteerd voelen, zien zij zelf ook als
een leerpunt voor de toekomst: “If we do not respect, how can we be respected”. Bij het punt over
privacy kreeg de presentatie een emotionele toon, omdat de kinderen persoonlijke ervaringen van
thuis met de groep wilden delen. Zij vertelden dat alle kinderen op het project geheimen hebben.
Over deze ‘geheimen’ hadden zij de volgende metafoor bedacht: “Children create wardropes around
them. You can not always see what is inside”. Zij vroegen de medewerkers hier rekening mee te
houden.
Ook de medewerkers hebben diepgaand gereflecteerd op hun eigen werk. Door deze opdracht
leken veel medewerkers zich meer bewust te zijn geworden van hun eigen gedrag tegenover de
kinderen. Op het kernpunt verantwoordelijkheid benoemden zij bijvoorbeeld dat zij het gevoel
hebben de kinderen te moeten beschermen, omdat zeker deze groep kinderen kwetsbaar is. Veel
medewerkers zijn bang dat er kinderen gewond kunnen raken of weg kunnen lopen, omdat het hek
van het project altijd open staat. Aan de andere kant snappen zij ook dat het hek open staat zodat de
kinderen vrij zijn om te komen en te gaan, zodat de kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te
dragen en hun individualiteit kunnen vergroten: “You can not be free without being responsible”.
Deze angst dat het kind zich bezeert komt ook terug in het kernpunt “het respect van het kind om
risico’s te nemen”. Dit is een lastig punt binnen het project, juist omdat men bang is voor eventuele
gevolgen. Over het algemeen hebben de medewerkers het idee dat niet alle rechten van de
kinderen altijd gerespecteerd worden, omdat er door de staf zoveel regels worden gemaakt.
De medewerkers zijn zich er ook bewust van dat er meer gelijkheid zou moeten zijn tussen hen en de
kinderen. Veel medewerkers gaven toe dat zij niet (altijd) goed luisteren naar de kinderen en ook niet
altijd het gesprek aan (durven/ willen) gaan. Lastige onderwerpen zoals seks, zwangerschap, drugs en
‘de dood’ worden vaak gemeden, omdat men niet weet hoe zij dit met de kinderen moeten
bespreken. Ook op het deel ‘(vrije) activiteiten’ zouden de kinderen meer ruimte moeten krijgen om
met eigen ideeën en inbreng te komen. De medewerkers denken ook dat zij zich te weinig (kunnen)
verplaatsen in de kinderen.
Naast de hierboven beschreven punten blijkt er ook al heel veel goed te gaan. Zoals de jongeren al
benoemden wordt iedereen binnen het project gerespecteerd zoals hij/ zij is en ondanks dat de
medewerkers het idee hebben dat zij te weinig luisteren naar de jongeren, voelen ze zich juist wel
gehoord. Dit zou nog beter kunnen, vinden de medewerkers zelf en zij stelden Celso voor om meer
reflectie momenten te organiseren voor de stafleden. Op deze manier kunnen zij van elkaar leren en
kunnen zij kritisch naar hun eigen gedrag kijken. Idealiter zouden deze reflectiemomenten ook
gezamenlijk met de kinderen kunnen worden uitgevoerd.
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Deelnemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan twee workshops die nader in gingen op
belangrijke aspecten van hun werk; begeleiding van de jongste kinderen (ontwikkeling en de
betekenis van spel) en actieve participatie van kinderen en jongeren.

!

Workshop: Hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen
Kinderen van 2 tot 6 jaar gaan elke dag naar het Anchieta project en worden daar hele dagen, vijf
dagen in de week, opgevangen in verschillende klasjes van ongeveer vijftien kinderen. Celso wilde
graag dat we met de participanten van deze workshop onderzochten wat Korczak voor het werk met
kinderen in deze leeftijd kan betekenen.

Allereerst hebben we bekeken welke keuzes er te maken zijn, zoals: werken met een vast programma,
of kinderen meer initiatief geven; een holistische aanpak hanteren of werken vanuit de traditionele
schoolvakken als lezen, rekenen etc. We hebben bekeken welke ideeën in de richting van een meer
‘child-initiated curriculum’ in het verleden voor deze leeftijdsgroep zijn uitgewerkt (Montessori,
Reggio Emilia etc.) om vervolgens een aantal kritische uitspraken van Korczak over scholen te
bestuderen, voor we in groepen onze eigen visie daarop en argumenten daarvoor bespraken. Toen
zijn we, na een korte uitleg over een spel-georiënteerd curriculum en de rol van de leerkracht daarbij,
aan het werk gegaan met het invullen van een thema rond een zelfgekozen onderwerp, met diverse
activiteiten (zoals taal, rekenen, lezen) die aan het rollenspel te koppelen zijn.
Het enthousiasme en de creativiteit van de deelnemers was enorm! Bij de presentaties van het werk
in de diverse groepen werd van alles uit de kast gehaald: dans, muziek, verhalen en zeer goede
ideeën om kinderen van alles rond het thema te laten maken.
Als slot gingen we terug naar Korczak als inspiratiebron; welke van zijn ideeën kunnen we ook in het
werk met jonge kinderen verwezenlijken, zoals het recht om kind te zijn, en het recht op respect voor
het moeilijke werk van ‘groot groeien’.

!

Workshop: Actieve participatie
Na een korte inleiding over verschillende vormen van participatie en de betekenis van participatie
voor een echte betrokkenheid van de jongeren bij beslissingen in hun leven en het aangaan van
verantwoordelijkheid, gingen de deelnemers in kleine groepen de balans opmaken van actieve
deelname door kinderen en jongeren in het Project. Tot veler verbazing ontdekten we dat er heel
veel VOOR de jongeren werd georganiseerd maar te weinig MET hen. Jongeren geven echter zelf
aan dat ze meer zouden willen meedenken over beslissingen die ook op hen betrekking hebben.
Na een levendige discussie werden enkele concrete voorstellen op papier gezet, met als eerste
speerpunt het organiseren van een permanente kinder- en jongerenraad.

!

We willen nogmaals Celso, alle medewerkers van het Anchieta Project en de bestuursleden van de
Korczak Stichting in Brazilië enorm bedanken voor de fantastische voorbereiding en ondersteuning
van dit enorm geslaagde seminar. Obrigado circulo de amigos!!
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alle deelnemers
in het 'zonnetje'

(Eva van den Heuvel, Helma Brouwers, Theo Cappon)

!
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