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Digi Korczak Bulletin jrg.2 nr. 4,  oktober 2015 !!
“Wij geven je het verlangen naar een betere wereld” (Janusz Korczak) 
!!
Weer een nieuw Digi Korczak Bulletin !
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op www.korczak.nl. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI 
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/ !
 

!
!
Korczakconferentie 21 november 2015 !
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan de speciale Korczakconferentie die gehouden wordt op 
zaterdag 21 november a.s. in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Een dag met een interessant thema: 

Korczakconferentie
Het recht van het kind op 

leven en dood 
!

Kom ook naar de Korczakconferentie! 
21 nov. 2015 (10.00 - 16.30 u) 

Kinderrechtenhuis, Leiden 
!

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


„Het recht van het kind op een eigen leven en een eigen dood”. Vanuit diverse hoeken zal deze 
bijzondere uitspraak van Korczak worden belicht. Gastsprekers zijn o.m. prof. dr. Jan Willems en prof. 
dr. Luc Stevens. Een dag boordevol activiteiten. Geef u zo snel mogelijk op, het aantal plaatsen is 
beperkt! 
(Aanmelden via info@korczak.nl,  zie aparte bijlage  2 bij deze mail) !
Jaarboek 2015 !
Het jaarboek 2015 heeft als thema „Het recht van het kind op leven en een dood”. Vele inspirerende 
auteurs uit de wereld van pedagogiek, onderwijs en (medische) zorg hebben hun medewerking 
verleend aan dit bijzondere boek. Het boek zal tijdens de Korczakconferentie op 21 november a.s. 
worden gepresenteerd. 
Alle lid/donateurs ontvangen het boek dan gratis. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn op deze dag 
ontvangen het per post. !
Directeur De Vuurvogel uitgeroepen tot „Held van het onderwijs” !
Lettie Kuijvenhoven, actief lid van onze Korczakstichting, directeur van pcbs De Vuurvogel in 
Amersfoort (Vathorst) is door het AD uitgeroepen tot één van de helden van het onderwijs. Lettie geeft 
met bijzondere passie leiding aan deze school, waar de ideeën van Korczak op bijzondere manioer in 
de praktijk worden gebracht. (zie aparte bijlage 3 bij deze mail) !
In memoriam: Nelianne de Boo !
In september ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Nelianne de Boo. Zij is een van 
de grondleggers van de Korczakstichting in Nederland en was jarenlang zeer actief. Als directeur van 
basisschool Matthijsje in Noordwolde heeft zij het gedachtegoed van Korczak op bijzondere wijze 
vorm gegeven. In gedachten danken wij Nelianne voor alles wat zij voor ons en voor al die kinderen 
die aan haar toevertrouwd waren, heeft betekend. Wij wensen haar familie veel sterkte. 
Theo Cappon schreef een speciaal In memoriam (zie bijlage 4) !!
Boek: Het kankerkampioenschap voor junioren !
Roy Looman (inmiddels twintig) vertelde zijn levensverhaal aan schrijver Edward van de Vendel. Op 
basis van hun vele gesprekken schreef Edward daarna een prachtig boek voor kinderen en 
volwassenen. (zie bijlage 5)  !
Korczakmiddag in Zuid-Limburg  Maastricht !
Op 30 september werd in het Magisch Theatertje in Maastricht een bijzondere Korczak middag 
gehouden met als thema: Mèt kinderen wijzer! 
Voor een verslag: zie bijlage 6  !
Jij bent er geweest !
In de week van de Rechten van het Kind (14 t/m 21 november a.s.) wordt het boekje „Jij bent er 
geweest” gepresenteerd, uitgegeven bij Levendig Uitgeverij. Het bevat tekeningen van Len Munnik 
(cartoonist) en gedichten van Arie de Bruin (dichter, voorzitter Korczakstichting) over kinderen en hun 
rechten in Israel en Palestina. De uitgave van het boekje wordt mogelijk gemaakt door PAX, Kairos 
Palestina, Kerk en Wereld, Palestine Link en stichting Vrienden van Sabeel. De opbrengsten van het 
boekje zijn bestemd voor een project voor traumaverwerking bij kinderen die in gevangenschap 
hebben gezeten. De presentatie van het boekje vindt plaats op vrijdagmiddag 20 november a.s. in de 
Pauluskerk te Rotterdam. Het boekje is mede geïnspireerd op het rapport dat in 2014 door een 
expertgroep is uitgebracht over de rechten van Palestijnse kinderen in Militaire detentie. (zie vorige 
bulletin). Het rapport is te downloaden: http://www.gate48.org/report-of-a-dutch-multidisciplinary-
group-of-experts/ !

mailto:info@korczak.nl
http://www.gate48.org/report-of-a-dutch-multidisciplinary-group-of-experts/


Korte berichten !
- Lodewijk Galenkamp, bestuurslid van de Korczakstichting, is i.v.m. werkzaamheden met zijn familie 

voor een jaar vertrokken naar Barcelona. Via internet blijft hij actief voor de stichting. 
- Op 24 augustus jl. werd een inleiding over de pedagogiek van Janusz Korczak verzorgd voor het 

personeel van CBS Oud Zandbergen in Huis ter Heide. Doel: inspiratie voor het nieuwe schooljaar… 
en daar was Korczak uitermate geschikt voor! 
- Op Hogeschool Windesheim, Zwolle werden op 25 sept. gastcolleges over Janusz Korczak verzorgd 

voor studenten pedagogiek 3e jaar 
- op 17 oktober wordt een Korczak Ghana studiedag georganiseerd voor de vrijwilligers die naar 

Ghana gaan. 
- Op woensdag 11 november wordt een studie- en inspiratiemiddag gehouden voor het personeel van 

de scholen van Samenwerkingsverband De Driegang in Gorinchem e.o. Thema: Janusz Korczak, 
inspirator voor passend onderwijs! 
- Op  dinsdag 17 november worden gastcolleges verzorgd voor pabostudenten aan de Hogeschool 

van Amsterdam. 
- De Europese Korczak Akademie organiseert van 18 t/m 22 nov. a.s. een Internationale Korczak 

Conferentie in München. Tevens wordt de jaarvergadering van de Internationale Korczak Associatie 
daar gehouden. Theo Cappon zal ons daar vertegenwoordigen en houdt daar een lezing. !!

Volgend jaar van  12 t/m  16 oktober 2016: Internationale meerdaagse 
Korczak Conferentie in Nederland (Lage Vuursche) !
Noteer deze data alvast in uw agenda!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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.2015 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 



!
Bijlage 1  Column Arie de Bruin !!
„Uit angst voor de dood van het kind, ontnemen we hem het 
leven” (Janusz Korczak)!!
Op alle scholen is een leerlingvolgsysteem (LVS) ingevoerd. Het is immers handig dat de 
kennis over de vorderingen van een kind niet uitsluitend in het hoofd van de meester of de juf 
te vinden is. Bovendien kunnen we dan jaar op jaar systematisch de stand van zaken aan 
collega’s overdragen.!
Dat begon zo’n dertig jaar gelden eenvoudig met het bijhouden van cijfers van repetities en 
het noteren van bijzonderheden over het kind. Maar al snel werd het aantal gegevens dat 
opgeslagen moest worden in het LVS uitgebreid met de resultaten van toetsen. De computer 
had inmiddels zijn intrede gedaan en dat gaf enorme voordelen: je kon eenvoudig tabellen, 
grafieken etc. maken, je hoefde zelf niet meer het gemiddelde uit te rekenen en er kon 
eindeloos veel opgeslagen worden. Nu zijn we al zover dat de computer allerlei conclusies 
voor jou kan trekken!!
Al snel waren er uitgevers die er brood in zagen; er zijn inmiddels vele standaardsystemen 
ontwikkeld in o.a. ESIS, Parnassys en niet te vergeten het CITO-LVS. !
Die systemen bieden elk jaar nieuwe mogelijkheden, ze kunnen uitgebreid  worden met de 
laatste versies. Bedrijven en adviseurs varen er wel bij, de markt ligt open, want een beetje 
directeur zorgt wel dat op zijn/haar school het meest geavanceerde en uitgebreide LVS te 
vinden is. Dat is ook handig, want allerlei instanties willen voortaan gegevens verzamelen uit 
jouw LVS. Bovendien zul je van de inspectie een behoorlijke reprimande krijgen, wanneer 
jouw school het niet op orde heeft.!
Maar het is niet voldoende om al die data op te slaan in de computer; je moet er ook per kind 
een dossier van maken. Zeker voor kinderen waar `iets mee is’  moet je heel veel bijhouden 
en zelfs een „ontwikkelperspectief” opstellen. Want als je hulp wilt inroepen, zul je toch heel 
wat moeten kunnen overleggen wil je in aanmerking komen voor financiering. !!
We spelen een beetje profeet: jij kunt in de toekomst kijken van dit kind, je weet al waar het 
over zes jaar moet eindigen. Uit angst iets te vergeten, houden we steeds meer bij, maken 
we de dossiers steeds ingewikkelder en dikker. Immers,  interdisciplinaire commissies 
nemen aan de hand van dossiers allerlei beslissingen over een kind dat zij nooit gezien 
hebben.!!
We zijn zo bang geworden dat het mis kan gaan, dat we op voorhand alles willen controleren 
en bijhouden. Voortdurend zullen we toetsen en testen afnemen over allerlei ontwikkelingen 
en (leer)vorderingen om te zien of het kind aan onze standaardnorm voldoet. En al die 
resultaten kunnen we keurig bijhouden in ons LVS.!!
Met alle goede bedoelingen ontnemen we daarmee heel veel kinderen hun normale leven, 
hun eigen ontwikkeling en hun talenten. We ontnemen hen ook het recht om van hun eigen 
fouten te leren, zelf risico’s te nemen en te ontdekken waar hun talenten liggen. Ze zijn al 
vastgepind in het door ons voorspelde ontwikkelperspectief!!
Angst is een slechte raadgever. Misschien niet uit angst voor de werkelijke dood van het 
kind, maar uit angst voor fouten, risico’s en mislukkingen, ontnemen we hem het leven.!
Want het gevolg van al die uitgebreide leerlingvolgsystemen laat zich raden: wat er eenmaal 
in zit, gaat er moeilijk uit. En zo kan het voorkomen dat de zwakke score uit groep 3 jou als 



kind jarenlang achtervolgt, want het verwachtingspatroon van al die leerkrachten daarna 
wordt mede bepaald door wat er allemaal in jouw LVS zit. De self fullfilling prophecy ligt op 
de loer! Zo wordt het vanzelf een achtervolgsysteem.!
 !
We ontnemen niet alleen kìnderen het leven, maar ook veel leraren. Wij ontnemen hen hun 
passie voor onderwijs, hun passie om te werken met kinderen in plaats van als 
administrateur. Waar ik ook kom in het onderwijs, die klacht hoor ik overal, vooral van heel 
veel bevlogen mensen.!
Zullen we de bakens dan maar eens verzetten en leraren en hun leerlingen het leven terug 
geven?! Wie durft? Angst is een slechte raadgever.!

!!
Bijlage 2: Uitnodiging Korczakconferentie (zie aparte pdf bij deze mail)!

!
Bijlage 3: Held van het onderwijs (zie aparte pdf bij deze mail)!

!
Bijlage 4   We herdenken Nelianne de Boo!

In de nacht van 20 september is ons oud-bestuurslid en medewerker van het eerste uur, 
Nelianne de Boo, overleden. Een heftige hersentumor gaf haar nauwelijks de tijd om zich 

voor te bereiden op het naderende einde. Wij wensen haar 
familie en vrienden alle kracht toe om het verlies te dragen.!

Nelianne heeft enorm veel voor onze stichting betekend. 
Als bestuurslid heeft zij vanaf het allereerste moment 
gepleit  voor het toegankelijk maken van Korczaks’ 
gedachtegoed voor leraren en leerlingen in het 
basisonderwijs. In haar eigen werk als directeur van 
basisschool ‘Matthijsje’ in Noorwolde (Fr.) heeft ze met haar 
team Korczaks’ pedagogiek in praktijk gebracht.  "
Het recht van het kind te zijn zoals het is en het recht van 
het kind op zijn eigen ontwikkeling, waren voor haar geen 
loze kreten. !
Voor haar was ieder kind uniek en kreeg het kansen om zijn 
of haar persoonlijke competenties tot ontplooiing te 
brengen. Heel bijzonder was de wekelijkse kinderraad in 
“Matthijsje” waar kinderen echt gehoord werden.!!!

En natuurlijk moeten we vermelden welke tastbare producten zij ons heeft nagelaten:!
- Met Kees Waaldijk, de eerste voorzitter van de Korczak Stichting schreef zij het 

prikkelende boek “Dr Korczak, ik stik in de klas’.  !
- In samenwerking met prof. Ido Abram ontwikkelde Nelianne het basisschoolproject ‘Alle 

tranen zijn zout’. In dit project voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool maken 
kinderen kennis met het leven in Korczaks’ weeshuis in Warschau en de uiteindelijk dood 
van de 200 kinderen die uit het ghetto op transport gesteld worden naar Treblinka, waar zij 
op 6 augustus, samen met Korczak en alle medewerkers, worden vergast. Maar in dit 



project gaan de kinderen ook met elkaar in gesprek over de Rechten van Kinderen, 
waarvoor Korczak in de twintiger jaren van de vorige eeuw al de basis heeft gelegd.!

- Nelianne heeft meegewerkt aan de totstandkoming van twee  boeiende documentaires: 
’Wie luistert er nou naar een kind’ en ‘Grote mensen zijn niks beter’ .!

Kortom, we verliezen in haar een groot Korczakiaan die het gedachtegoed van Janusz 
Korczak in haar leven en in het leven van vele kinderen springlevend maakte. !
Nelianne,  bedankt.!!
(Theo Cappon)!!
!
BIJLAGE 5   Het kankerkampioenschap voor junioren (12+)!
!

Auteurs: 
Edward van de Vendel en Roy Looman 
ISBN  978 90 451 1780 5 
Prijs € 14,99 !
'Een ontroerend, stevig, hoopvol, hard en zacht boek over een 
jongen die zijn weg zoekt in een wereld waarin alle 
zekerheden zijn weggevallen. ... In zinnen als een wonder en 
met gedachten die van de pagina's afspatten, weet Edward 
van de Vendel er een roman van te maken die de beker 
verdient. John Green schreef Een weeffout in onze sterren en 
maakte veel los. Nederland heeft nu zijn eigen Weeffout maar 
dan beter.' - Stentor  !
'Het is knap hoe Van de Vendel in de huid van zijn 
hoofdpersoon kruipt en diens verhaal in alle dimensies 
vertolkt, op indringende en eerlijke wijze. ... Het is een verhaal 
over verdriet, vertwijfeling en angsten maar ook over liefde en 
vriendschap. ... De ik-vorm laat het verhaal heel dichtbij 
komen, de lezer zit bovenop het verhaal dat meer is dan een 

patiëntenrelaas maar ook veel vertelt over volwassen worden. Het kankerkampioenschap 
voor junioren leest als een razend spannend wedstrijdverslag met een verlenging die er niet 
om liegt.' - jaapleest.nl  !
'Een even interessant, openhartig, krachtig als humoristisch boek. Vier sterren' - Dagblad De 
Limburger  !
'Wat een boek! Stoer, geestig, ontroerend. Iedereen moet het lezen.' Halina Reijn  !
'Verplichte leesstof voor iedereen die met kinderen/jongeren met kanker te maken heeft, of 
eigenlijk voor iedereen. Een verhaal om niet snel te vergeten.' - Toin Dujjx in Friesch Dagblad 
  !!

http://www.queridokinderenjeugdboeken.nl/web/schrijvers-illustratoren/Auteur/Edward-van-de-Vendel.htm


BIJLAGE 6  „Mèt kinderen wijzer” 
 

Kort verslag van de Korczak-dag Zuid-Limburg 30 september 2015. 
Thema : ‘Mèt kinderen wijzer’  
’t Magisch Theatertje te Maastricht !
Op een zonovergoten dag hebben een 60 tal mensen, volwassenen en kinderen, op een 
zeer inspirerende en ontspannende wijze met elkaar het bovengenoemde thema 
uitgediept.  
De deelnemers bestonden uit jongeren, ouders en professionals vanuit de jeugdzorg, 
naschoolse dagopvang, onderwijs en aanpalende organisaties. 
Bij binnenkomst werden de mensen getrakteerd op een voortreffelijke lunch.  De opening 
vond op een sprookjesachtige wijze plaats door medewerkers en zes kinderen van het 
BOOMING muziek theater. Vanuit het “dromenland” terug naar de realiteit presenteerde de 
voorzitter van de Korczak Stichting, Arie de Bruin, op zijn bekende muzikale wijze, maar 
ook vanuit zijn gedichtenbundel, het leven en de filosofie van Janusz Korczak. Daarna 
gingen de deelnemers, via de ‘World Café’ methodiek, onder leiding van bestuurslid 
Maartje Bos, in vijf groepen voortvarend aan de slag. Het thema werd uitgediept in drie 
stappen te weten: je eigen verhaal, dromen en het benoemen van actiepunten. 
Mooi is dat er daardoor ook tastbaar resultaat kon worden geboekt waardoor de mensen 
direct in hun eigen omgeving verdere actie kunnen ondernemen.  
Na een ludieke muzikale afsluiting, waarbij iedereen betrokken werd, konden de 
deelnemers met elkaar, onder het genot van een drankje, nog informeel ervaringen 
uitwisselen.  !
Dankzij de geweldige inzet en samenwerking met BSO De Boomhut te Maastricht, met 
name in de persoon van Frans van Kruining, hebben we deze boeiende dag op een 
geweldige locatie kunnen realiseren.  !
(Math Partouns en Hans Notten, bestuursleden Korczak Stichting) 



!
BIJLAGE 7: 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 te Amsterdam, 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 . Opsturen naar Janusz Korczakstichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam  of 
mail naar info@korczak.nl 

product prijs aantal bedrag

Korczakpostzegels A Logo Korczakstichting € 10,--

Korczakpostzegels B Standbeeld Korczak € 10,--

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is € 15,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld € 12,50

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

Brochure: Korczak en de Kinderopvang € 2,50

Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs € 2,50

A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent (gedichten 
n.a.v. uitspraken van Korczak)

€ 9,95

A. de Bruin, Fokus: gedichten over kinderen en onderwijs € 5,--

A. de Bruin, P. Boersma, Daar heb je recht op € 12,50

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 
te Amsterdam o.v.v. bestelling

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

