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"Het is het onbetwistbare recht van het kind dat het zijn 
gedachten mag uiten en daadwerkelijk deel kan hebben aan 
onze gedachten en uitspraken over hem”. (Janusz Korczak)  

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/. 

Het laatste bulletin voor de zomervakantie. Het bestuur van de Korczakstichting wenst ieder een fijne 
vakantie toe.  
Vakantie: voor veel kinderen een mooie tijd, maar er zullen er ook zijn die verlangen naar de dag dat 
zij weer naar school mogen. Ik werkte vele jaren in het hartje van Rotterdam, en daar kwam ik dat 
soort kinderen nog wel eens tegen. 

 

Gesloten  

Als de scholen zijn gesloten  
het is zomer  
het is warm  

lopen er weer heel wat kinderen  
met hun ziel 

onder hun arm.  

(arie de bruin)  

http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/


Wijziging contactadres van de Korczakstichting 

Met ingang van 1 juli 2018 is het postadres van de Janusz Korczakstichting gewijzigd in 
Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht. (telefoonnr.  Arie de Bruin 078 - 6144371 of 06 - 40 96 36 29). 
Het mailadres blijft ongewijzigd: info@korczak.nl 

Theo Cappon 80 jaar 

Op 16 juli a.s. hoopt één van de belangrijkste Korczak-inspirators in Nederland, Theo Cappon, 80 
jaar te worden. Vele jaren was hij voorzitter van onze stichting en was zijn huis in Amsterdam de 
Korczakplek waar vergaderd werd, waar het kantoor en archief was gevestigd en was dit tevens het 
postadres. Zes jaar geleden droeg hij het voorzitterschap over aan Arie de Bruin, maar hij bleef zeer 
actief als bestuurslid. Theo heeft nu te kennen gegeven dat hij de tijd rijp acht om echt meer afstand 
te nemen. 
Wij feliciteren Theo van harte met zijn verjaardag en wensen hem nog vele gezonde jaren toe.  
Natuurlijk blijft hij ere-lid van onze stichting en zal hij zeker nog deelnemen aan verschillende 
activiteiten. 

Een cadeau voor weeskinderen in Oost Oekraïne. 

Theo heeft voorgesteld om als cadeau voor zijn tachtigste verjaardag een bedrag over te maken naar 
het kinderhuis Otchiy Dom Shelter in Pokrovsk (Regio Donetsk, Oost Oekraïne). Bogdan Bashtovy 
(een Korczak-man in Oekraïne) probeert met enkele vrijwilligers op die plek kinderen uit het 
oorlogsgebied een veilige plek te geven (geborgenheid, spel en ontspanning, voeding, kleding, etc.) 
Het Otchiy Dom heeft dringend geld nodig voor bedden, kastjes en tafels voor kinderen en wat 
campingspullen zoals matrasjes, tenten en slaapzakken. In de komende zomermaanden willen ze 
graag met de kinderen gaan kamperen in een rustige omgeving. 
Als je mee wilt doen, kun je een bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL13INGB 
0004704868 t.n.v. Mw. I.V. Tchikhatcheva , o.v.v. “Theo 80”. 

Nieuw bestuurslid 

In de plaats van Theo Cappon is m.i.v. 1 september a.s. een nieuw lid van het bestuur van de 
Korczakstichting benoemd: Olga Middendorp. Zij is al jaren betrokken bij activiteiten van onze 
stichting en neemt deel aan de Korczakkring Amsterdam. 
In het volgende bulletin zal zij zichzelf uitgebreider presenteren. 

Nash Dom kamp 2018 
 

Deze zomer organiseert de Janusz Korczak Stichting opnieuw een Nash 
Dom zomerkamp. Al jaren is dit een geweldige week waarin kinderen 
workshops doen, samen muziek maken, bij het kampvuur zingen en 
natuurlijk veel spelletjes doen. 
Deze zomer wordt het een heel bijzonder kamp want samen gaan we de 
tiende verjaardag van Nash Dom vieren. 
Speciaal voor deze gelegenheid kunnen er dit jaar ook oudere kinderen 
mee; kinderen in de leeftijd van 13- 17 jaar. 
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Ken jij kinderen die graag mee 
willen? Of die wel een week vakantie kunnen gebruiken? 

mailto:info@korczak.nl


Kijk snel op de website om hen aan te melden. www.nashdom.nl  
Nash Dom is er voor alle kinderen. Kinderen wiens ouders de kosten voor het kamp niet (volledig) 
kunnen betalen kunnen ook mee dankzij onze sponsoren. 

Oh ja, en we zoeken nog chauffeur(s) die op 11 en/of 17 augustus kinderen willen vervoeren naar het 
Nash Dom kamp en een week later weer terug naar huis. 
Benzinekosten worden natuurlijk vergoed, daarnaast wordt u warm onthaald in het kamp en kunt u zo 
een stukje Nash Dom meemaken. 
Mocht u één of beide dagen kunnen rijden dan horen we het heel graag: nashdomnl@gmail.com 
Hartelijke groeten van Zosia Skubisz en Alina Talmanova, hoofdleiding van het Nash Dom kamp 2018. 

Privacy 

Het beleid van onze stichting is ook aangepast in het kader van de nieuwe privacy-wetgeving. 
In bijlage 2 vindt u een uitwerking hiervan. 

Raad van Kinderen Award 

Op 6 juni jl werd in het Concertgebouw te Amsterdam de Kinderraden Award uitgereikt. Missing 
Chapter Foundation (inspirator en oprichter is prinses Laurentien van Oranje) reikte drie Awards uit 
aan Kinderraden van bedrijven, scholen en organisaties die naar is gebleken de stem van kinderen 
echt serieus nemen, wat heel vernieuwend heeft gewerkt en/of een belangrijke impact heeft in de 
organisatie en de samenleving. Arie de Bruin, voorzitter van de Korczakstichting, was één van de 
juryleden. Tijdens een feestelijke programma werden de Awards uitgereikt aan de Kinderraad van 
Ziggo/Vodafone, de kinderraad van Jumbo en die van Lidl. In de kinderraad werden problemen 
ingebracht zoals: het gebruik van veel te veel plastic verpakkingsmateriaal, Smartphone-verslaving en 
kinderreclames. Het bijzondere was dat deze organisaties hun beleid daadwerkelijk hebben 
aangepast na de inbreng van kinderen. 
Meer informatie over Kinderraden en Missing Chapter Foundation: http://www.rvkawards.nl/nl/
awardshow. en https://www.missingchapter.org 

Reis naar Warschau 

Liesbeth Breek, één van onze donateurs en actief lid van de Korczakkring Amsterdam, schreef een 
verslag van indrukwekkende de reis die zij maakte naar Warschau en Treblinka, op zoek naar de 
geschiedenis van Korczak. Een uitgebreid verslag is te lezen in bijlage 3. 

Internationale Korczakconferentie in Seattle 

Van 22 t/m 25 augustus 2018 zal een internationale 
Korczakconferentie worden gehouden in Seattle. met 
als titel: EDUCATION FOR EXCELLENCE, DIVERSITY, 
AND RESPECT: TRANSFORMATIVE 21ST CENTURY 
INNOVATIONS.  
De organisatie is in handen van onze collega’s van de 
Korczak Foundation in Canada en de USA. Ook onze 
stichting zal meewerken aan de invulling van het 
programma en workshops verzorgen. Verdere 

http://www.nashdom.nl
mailto:nashdomnl@gmail.com
http://www.rvkawards.nl/nl/awardshow
http://www.rvkawards.nl/nl/awardshow
https://www.missingchapter.org


informatie: http://korczakconference2018.com 
Tevens zal de jaarlijkse IKA-vergadering daar worden gehouden. Hier ontmoeten alle Korczak-
organisaties uit vele landen elkaar om programma’s uit te wisselen en elkaar te inspireren. 

Actie voor Tsjernobyl kinderen 
  
In Siddeburen staat CBS De Zonnewijzer, een basisschool die zich sterk laat inspireren op het 
gedachtegoed van Janusz Korczak. (http://www.cbsdezonnewijzersiddeburen.nl). De school 
organiseerde in samenwerking met de Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Siddeburen e.o. een 
obstacle run. Hieraan was een sponsoractie gekoppeld met als doel: 1.500 euro ophalen voor de 
Wit-Russische kinderen die dit jaar voor zeven weken naar onze regio komen. Ongeveer 600.000 
kinderen hebben te maken met gezondheidsproblemen als gevolg van het ongeluk met de 
kerncentrale in Tjernobyl in 1986. Deze kinderen fleuren in de zeven weken dat zij hier zijn helemaal 
op. Je ziet ze komen met bleke gezichtjes en ziet ze gezond en gekleurd weer vertrekken. Tijdens 

hun verblijf logeren de kinderen bij gastgezinnen. Overdag 
gaan de kinderen naar school en krijgen les van hun eigen 
leerkracht. Een Engels sprekende tolk reist mee. Daarnaast is 
er sport en spel en worden culturele uitstapjes gemaakt.  
Tijdens de actie renden de kinderen van CBS de Zonnewijzer 
om de school en sprongen, klommen en kropen over en onder 
de obstakels door. Uiteindelijk kon directeur Erik Stam een 
cheque van maar liefst 1.755,05 euro aan de stichting 
overhandigen.  
 

Succesvolle Korczakmiddag in Maastricht 

Op woensdag 23 mei j.l. was er  in Maastricht een prachtige middag georganiseerd ter kennismaking 
met de pedagoog Janusz Korczak. Kinderen van BSO De Boomhut  werkten mee. Hun verslag kun je 
op de website van de Boomhut vinden: https://www.bso-deboomhut.nl/korczakdag-limburg 
En het bijbehorende filmpje vind je op https://youtu.be/KnOWeWPn4IQ 

Serie Onderwijsavonden NIVOZ 

In het komende cursusjaar organiseert het NIVOZ weer een aantal interessante onderwijsavonden. 
Het jaarthema is: Spelen, leren, werken. 
De eerste avond vindt plaats in Driebergen op 3 oktober met als titel ‘Spel als leermachine’. Inleider 
is prof. dr. Rob Martens. Medewerking wordt verleend door Marco Mout van WALHALLAb, die de 
Korczakprijs heeft ontvangen in 2016. Kijk voor meer informatie op https://nivoz.nl/agenda 

http://korczakconference2018.com
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Boekentip 

1. De plicht om weerstand te bieden, Philippe Meirieu (Uitg. Phrones ISBN 9789490120146) 
Een prachtig boek waarin de pedagogiek centraal gesteld wordt in onderwijs en opvoeding. Deze 

beroemde Franse pedagoog stelt dat mensen met een pedagogisch beroep de 
plicht hebben om weerstand te bieden. Dat weerstand bieden is nodig om 
ruimte te scheppen voor het kind om als subject in de wereld te kunnen zijn, 
waarbij hij in vrijheid kan bestaan en vredig samen kan leven met anderen. 
Meirieu is een progressieve denker die poogt om zowel voorbij de 
conservatieve visie op opvoeding en onderwijs te gaan, als langs de te sterk 
kindgerichte visie waarbij men uit het oog verliest dat er ook een wereld is met 
anderen met wie rekening moet worden gehouden. Aan te bevelen voor ieder 
die werkzaam is in opvoeding en onderwijs of anderszins geïnteresseerd in het 
belang van opvoeding. 

Agenda 

- 11 t/m 17 aug. 2018: Nash Dom vakantiekamp 

- 23 t/m 25 aug: Internationale Korczak conferentie Seattle 

- 17 sept. : Bestuursvergadering 
- 27 sept.: Miniconferentie De Vreedzame School te Utrecht (zie: http://burgerschapindeschool.nl/

miniconferentie-vreedzame-school
- 3 okt.: Onderwijsavond NIVOZ: Spel als leermachine 

- 5 okt.: Dag van de Leraar 

- 14 nov.: Medewerking aan studiemiddag Windesheim 

- 21 nov.: Medewerking aan mini-conferentie stichting Kreda 

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. 
Copyright (c) 2018 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 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Bijlage 1  Column Arie de Bruin 

Privacy 

Alle scholen kennen een digitaal administratiesysteem waar talloze gegevens van de leerlingen en 
hun ouders op systematische manier worden  bijgehouden.  Schoolvision, Tangram, ESIS , IPSAS , 
Dotcomschool, Eduscope, Parnassys, Magister, SOMtoday: de markt weet er wel raad mee! Van 
ieder kind bestaat een digitaal dossier dat handig kan worden gekoppeld. Allerlei gegevens 
kunnen met een eenvoudige druk op de knop worden geïm- of geëxporteerd. Als de leerling 
straks de school verlaat kan alle informatie direct via het digitaal overdrachtsdossier worden 
doorgestuurd naar de volgende school. Daar zal men allereerst het dossier gaan bekijken en 
bespreken, zonder ooit het kind gezien te hebben. Misschien kan zes jaar na dato kan nog steeds 
getraceerd worden dat jij bij je toetsen in groep 3 toch behoorlijke achterstanden had.  
Daarnaast houdt iedere leerkracht soms ook nog wat bij in zijn map of schriftje. Er staat van alles 
in: “Remco deed vandaag goed zijn best”of “hij lette weer voor geen meter op” of “heeft wat 
pddnos-trekjes”, “moet onderzocht worden” 

Wat doen ze met al die gegevens en wie zijn “ze”? Als ik dát nu eens precies wist, als ik nu eens 
zeker wist dat mijn gegevens (of de gegevens over mijn kind), uitsluitend in handen komen van 
iemand die ik voor tweehonderd procent vertrouw, iemand waar ik zeker van weet dat hij integer 
is, deskundig is en heel zorgvuldig …..  

Maar dat weet ik niet zeker. Nee, het is eerder het tegenovergestelde: ik weet bijna zeker, dat hier 
ook mensen mee aan de slag gaan waarvan ik niet zo’n hoge pet op heb, mensen die zich blind 
staren op scores en grafieken maar de mens daarachter zijn vergeten.  Dat delen ze dan ook nog 
met jan en alleman, want mijn gegevens moeten vooral in breed overleg en multidisciplinair 
verband besproken worden. En de vooroordelen van slechts één weinig professioneel lid van zo’n 
team werken vaak ook nog heel besmettelijk naar de rest. 
Wat gebeurt er dan in vredesnaam met al die gegevens? Maar nog belangrijker is de vraag: wat 
gebeurt er dan in godsnaam met MIJ? 

Van wie zijn die gegevens eigenlijk?  
Nou, ik zal daar helder over zijn: alles wat over mij geschreven wordt, alle scores die ik 
geproduceerd heb, alle cijfers, alle rapporten, alle dossiers zijn van MIJ! Ook de uitslag van de 
CITO-eindtoets is mijn privé-bezit. Zolang ik nog iets te jong ben om dat allemaal te begrijpen, zijn 
al die gegevens ook van mijn ouders! 
En beste meester of juf, IB-er of directeur, zorgverlener of bestuurder… als U iets met mijn 
gegevens zou willen doen, dan hebt u mijn toestemming nodig (of tenminste die van mijn ouders). 
Dan wil ik natuurlijk van te voren ook wel even inzien wat u nu precies over mij geschreven en 
geregistreerd hebt! 

Misschien hebt u zich dat niet altijd gerealiseerd en staan er allerlei dingen in uw systeem of 
dossier die ik eigenlijk toch beter niet kan lezen; waar ik misschien wel heel erg kwaad om kan 
worden. Natuurlijk mag u in uw eigen dagboek wel van alles opschrijven over mij, maar zodra u 
iets met die gegevens gaat doen, overleg dan eerst even met mij… van mens tot mens. 
Ja, nu hebben we een Privacy Wetgeving, maar ik zou er meer aan hebben als ik u voor honderd 
procent kan vertrouwen; dan heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat u wat gegevens van mij 
bewaart…. 



 

Bijlage 2.  

Privacy Statement van de Janusz Korczak Stichting 
  
De Janusz Korczak Stichting registreert naw-persoonsgegevens van haar leden/donateurs en relaties, 
alsmede donatiegegevens en bestellingen. 

De leden/donateurs worden jaarlijks per mail of post benaderd met de vraag om een donatie. Leden/
donateurs en alle relaties ontvangen per mail en een enkeling per post het tweemaandelijkse 
Bulletin, waarmee de Stichting de ontvangers informeert over ontwikkelingen en activiteiten met 
betrekking tot de doelstelling van de Stichting, namelijk het verspreiden van het gedachtegoed van 
Janusz Korczak. 

Alleen de drie leden van het dagelijks bestuur van de Stichting hebben toegang tot het bestand met 
de naw-persoonsgegevens en praktische correspondentienotities. Enkel de penningmeester heeft 
toegang tot het bestand met betalingsgegevens. De gegevens worden nimmer gedeeld met derden. 

Elke jaar krijgen alle relaties en doelgroepen in onderwijs en jeugdzorg een mailbericht met de vraag 
of persoonsgegevens uit het bestand verwijderd moeten worden. 
Ieder heeft ten alle tijden recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, alsmede het recht op het 
verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen van de eigen persoonsgegevens.  

Contactadres ledenadministratie:  
penningmeester@korczak.nl, Leeuwerikstraat 10, 1171 TX Badhoevedorp, 06-51754042. 

1 juni 2018 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Bijlage 3.  REISIMPRESSIE WARSCHAU 

door Liesbeth Breek docente Frans / onderwijsontwikkelaaar 

Via de onderwijsfilosofen Gert Biesta en Philippe Meirieu ben ik enkele jaren geleden in aanraking 
gekomen met het gedachtegoed van Janusz Korczak. Voortdurend komt zijn naam langs als ik hun 
geschriften lees.  Zo ook onlangs tijdens de oratie van Gert Biesta waarin hij over Korczak zei: 
‘’De onderwijspraktijken van Janusz Korczak en A.S. Neill blijven voor mij indrukwekkende 
voorbeelden van wat het betekent om onderwijs op deze manier * vorm te geven, het er als leraar bij 
uit te houden, en te blijven geloven dat kinderen en jongeren de uitdaging van hun vrijheid op een 
volwassen manier op zich zullen willen nemen.” 
Vandaar de behoefte om zelf naar Warschau te gaan. Sommige dingen moet je nu eenmaal niet 
uitstellen in het leven.  Onlangs bracht ik vijf dagen in deze stad door, een reis die volledig in het 
teken stond van Janusz Korczak.  

De eerste dag brachten wij een bezoek aan het weeshuis Dom Sierot en hadden we een warme 
ontmoeting met Marta Ciesielska (medewerkster van Korczakianum Center for Documentation and 
Research at the Museum of Warsaw) die ruim de tijd nam. Hoe bijzonder was het om hier te zijn. In 
gedachten zag ik Korczak en zijn kinderen om me heen.  
Tijdens deze reis las ik A Day of Pleasure, Stories of a Boy Growing Up in Warsaw van Isaac Bashevis 
Singer die opgroeide in dezelfde straat als waar Dom Sierot staat. Alleen leefde Singer in het 
verpauperde deel. Singer vluchtte in 1933 naar Amerika. Zijn beschrijvingen gaven me tijdens dit 
verblijf een goed beeld van het Joodse leven in Warschau in vroegere tijden. 

Ook een bezoek aan Polin, het nieuwe Joodse museum waarin de geschiedenis van het Jodendom in 
Poland werd afgeschilderd, kon niet ontbreken tijdens deze reis. Een overweldigend, maar ook 
overladen museum. De hoeveelheid informatie was immens zodat je soms keuzes moest maken 
welke uitleg je tot je wilde nemen. Alle informatiepanelen aandachtig lezen was onmogelijk. We 
verbleven een volle dag in het museum met een lunchpauze om alle informatie ook te kunnen 
verwerken.   
De gruwelen van de Tweede Wereldoorlog drongen in Museum Polin, maar ook in het Warsaw 
Uprising Museum, dat we later die week bezochten, in alle hevigheid tot ons door. Het was nog erger 
dan we dachten. De Joodse bevolking is volledig vernietigd. Betere woorden dan die Stefan Zweig 
opschreef in De wereld van gisteren kan ik hiervoor niet vinden: ‘’het was de vreselijkste nederlaag 
van het verstand en de meest verwoeste triomf van de beestachtigheid van de beschreven 
geschiedenis.’’ 
Voor het Polin Museum staat het beeld van de Poolse verzetsstrijder Jan Karski. Zijn verhaal is binnen 
Nederland onvoldoende bekend. In de film Shoah (1984) van Claude Lanzmann wordt hij na de 
oorlog geïnterviewd over zijn missie. Deze koerier voor de Poolse ondergrondse wist in 1943 Amerika 
te bereiken en door te dringen tot President Roosevelt om hem als ooggetuige te berichten wat hij 
allemaal gezien had in het ghetto van Warschau. Het gedeelte over deze ontmoeting is 
ontluisterend. Alleen een Joodse vertegenwoordiger in Londen wilde naar Karski luisteren; de rest 
sloot de ogen. Het boek Het zwijgen van Jan Karski van Yannick Haenel vertelt op indringende wijze 
het verhaal van deze held die na de oorlog politicologie doceerde aan een Amerikaanse Universiteit 
en onder zijn studenten voormalig president Bill Clinton telde. Ik herlas het bij terugkomst. Nu had 
Karksi een gezicht gekregen voor me. 
Het Maria Hotel waar we verbleven was om de hoek bij de Umschlagplatz, de plek waar meer dan 
300.000 Poolse Joden weggevoerd werden naar het vernietigingskamp Treblinka. 



De dag dat wij op de Umschlagplatz waren was de hemel blauw, hemelsblauw. Ook de augustusdag 
dat Korczak hier stond was deze zelfde hemel waarschijnlijk blauw.  Eenmaal thuis nam ik Korczak’s 
dagboek in het ghetto van Warschau weer ter hand en gingen mijn gedachten uit naar de 
onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen en de keuzes die hij maakte. 
In het kleine museum van Treblinka stond de volgende tekst van Korczak bij de uitleg over zijn 
gedenksteen. 
‘’ one sun shines for us 
one hail destroys our crops 
and one soil buries the bones of our ancestors.’’ 
Society 1910 
Een bezoek aan de Joodse begraafplaats en de Norzyk Synagoge stond deze dagen ook op het 
programma. Op onze laatste volledige dag in Polen hadden we een dagexcursie geboekt bij Jewish 
Warsaw en brachten we samen met een gids een bezoek aan het vernietigingskamp Treblinka. Deze 
jonge gids, die al vier boeken over de Holocaust had gepubliceerd en bezig was om te promoveren, 
was uitermate goed geïnformeerd en gedocumenteerd.  

We waren diep geraakt door Treblinka: 
door de steen van Korczak met de stenen van de 
kinderen om hem heen; door het lint dat gespannen 
was om de bomen met de namen van mensen die 
hier gestorven waren; door de blik op de steen-
groeve; door het monument voor alle Sinti slachtoffers 
bij de executieplaats, en door al die torenhoge 
bomen die er stonden en waarschijnlijk getuigen 
waren geweest van wat Philippe Meirieu “ le mal 
absolu’’ noemt. 

Een emotionele, waardevolle, zeer indrukwekkende 
reis die wederom mijn gedachten gescherpt hebben 
over de taak van het onderwijs. Hierbij verwijs ik naar 
de pedagogische opdracht waarover Biesta in zijn 
oratie sprak: ‘’dat kinderen en jongeren de uitdaging 
van hun vrijheid op een volwassen manier op zich 
zullen willen nemen.’’ 
In mijn onderwijspraktijk laat ik me leiden door de 
woorden van Ron Ritchhart, senior onderzoeker aan 
de School of Education Van Harvard University: What 
do you want the children you teach to be like as 
adults? 

Ik hoop dat ik door mijn lessen mijn leerlingen raak in hun hart waardoor ze gaan nadenken over 
welke positieve bijdrage zij willen én kunnen leveren aan onze samenleving en op welke manier ze 
dat willen doen. 

* Met deze manier bedoelt Biesta subjectiverend onderwijs.  
“Subjectiverend onderwijs is onderwijs dat erop is gericht om het bestaan-als-subject van kind en jongere mogelijk te maken. 
Daartoe is subjectiverend onderwijs wereldgericht, omdat subject-zijn alleen in dialoog met de wereld, in dialoog met de 
ander en het andere tot mogelijkheid kan worden. Subjectiverend onderwijs is dus niet subjectief, en zeker ook niet individueel 
of gepersonaliseerd, maar er juist op gericht om individuen in dialoog te brengen met de fysieke en sociale wereld buiten 
hen.” 

Bronnen:  
Biesta, G. (2018) Tijd voor Pedagogiek. Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming.  
http://nivoz.nl/wp-content/uploads/2018/04/Tijd-voor-pedagogiek.pdf 



Bijlage    Bestelformulier 

Naam   : 

adres   : 

postcode + plaats : 

email   : 

Graag wil ik de volgende producten bestellen. Na overmaking van het totaalbedrag op giro (IBAN) 
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting, ontvang ik de bestelde producten z.s.m. 

Op de website  (www.korczak.nl ) onder webwinkel/literatuur vind je ook nog de titels van 
eerdere jaarboeken en andere uitgaven. Op verzoek kunnen wij die leveren. Zoek je iets als 
cadeautje voor het personeel van de school of een andere organisatie die zich met onderwijs of 
opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes 
van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor!  Bij bestellingen van meerdere exemplaren 
zijn kortingen te verkrijgen! Informeer dan eerst via info@korczak.nl

product prijs aantal bedrag

Jaarboek 2017: Kinderen hebben iets te zeggen € 17,90

J. Korczak / K. Eykman, Kajtus tovenaar (kinderboek) € 14,95

Jaarboek 2014: Daar heb je recht op € 10,--

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is € 10,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld € 10,--

Jaarboek 2010: Kinderen zijn al burgers € 10,--

Alle eerdere jaarboeken € 5,--

J. Korczak, Hoe houd je van een kind  (vert. R. Görtzen) € 24,50

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen) € 24,95

J. Korczak, Het recht van het kind op respect (vert. R. 
Görtzen)

€ 17,50

R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver € 23,90

Brochure: Korczak en de Kinderopvang € 1,—
Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs € 1,—
A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent (gedichten 
n.a.v. uitspraken van Korczak)

€ 9,95

A. de Bruin, Je bent er geweest € 10,--
porto- en administratiekosten (als U voor meer dan € 
24,-- bestelt, worden geen extra kosten berekend) 

€ 2,50

TOTAAL  (zelf invullen.... en overmaken naar giro (IBAN) 
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting 
o.v.v. bestelling

http://www.korczak.nl
mailto:info@korczak.nl

