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Digi Korczak Bulletin jrg. 4 nr. 6 december 2017
"Waarom kan een mens niet afwisselend groot en klein zijn?
Zoals er winter is en zomer, dag en nacht, slapen en waken?
Niemand zou er zich over verbaasd hebben als het inderdaad zo
was; dan zouden volwassenen en kinderen elkaar wel beter
begrijpen."

!

(UIT: J. Korczak, Als ik weer klein ben)

Dit is het laatste bulletin van dit jaar. Het is inmiddels volop winter, de sneeuw heeft onze wereld al
weer enkele dagen een prachtig aanzicht gegeven. Nog even en dan komt het licht er weer aan...
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/.

Wij wensen al onze lezers prettige
feestdagen en een goed 2018...
en voor alle kinderen een jaar
waarin zij tot hun recht mogen komen!

!
!

het bestuur van de Janusz Korczak Stichting

tekening: Len Munnik

Korczaklezing in Dordrecht

!

Evenals in de afgelopen jaren wordt er opnieuw een Korczaklezing gehouden op dinsdag 23 januari
2018 a.s. in de aula van pabo Dordrecht, Achterom 103, 3311 KB Dordrecht, aanvang 19.30 u.
Dit keer is prof. dr. Micha de Winter één van de sprekers.
Het programma vindt U in bijlage 2.
Aanmelding is mogelijk via korczaklezing@inholland.nl .

!
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Korczakprijs 2018: geef uw favoriet aan ons door!
De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die
op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de
geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen. Kent u een project, organisatie,
instelling, school of een klas die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, geef dat dan z.s.m. door
via info@korczak.nl
Een deskundige jury zal de komende maanden zorgvuldig onderzoeken wie voor de Korczakprijs
2018 in aanmerking komt!

!
!

Artikel Korczak scriptieprijs 2017
Charlotte Kölder (student van de Hogeschool Rotterdam) heeft de Janusz Korczak Scriptieprijs 2017
gewonnen met haar onderzoek: "Structuur bieden en trauma-sensitief opvoeden, kan dat?" Wij
willen haar nogmaals van harte feliciteren met deze prijs. Zij heeft een kort artikel geschreven over
haar onderzoek dat u kunt vinden in bijlage 3.

!
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Regionale Korczak-avonden
Zowel in de regio Dordrecht/Rotterdam als in de regio Amsterdam worden ook in het komende jaar
weer enkele inspiratie-avonden gehouden. Een groep mensen, die geïnteresseerd zijn in de
pedagogiek van Korczak, komt bij elkaar. Meestal worden enkele teksten van Korczak als
uitgangspunt genomen of een actueel artikel, of er worden filmbeelden vertoond. Gezamenlijk wordt
besproken wat die ideeën in je dagelijkse werk en leven met kinderen kunnen betekenen, welke
problemen je dan tegen kunt komen en hoe je erdoor geïnspireerd bent. We komen ongeveer drie
keer per jaar bij elkaar.
Ben je ook geïnteresseerd? Meld je dan aan bij ariecdebruin@kpnmail.nl of via info@korczak.nl en
geef daarbij door of je je wilt aansluiten bij de groep Dordrecht/Rotterdam of de groep Amsterdam.

!

Alliance for Childhood

!

Enkele mensen van onze stichting (met name Helma Brouwers
en Theo Cappon) nemen regelmatig deel aan het overleg van
de Alliance for Childhood, een Europees netwerk van
organisaties die opkomen voor de Rechten van het Kind. Er
wordt onderzoek verricht naar de positie van kinderen in de
landen van Europa en in een speciale werkgroep (Working Group on the Quality of Childhood at the
European Parliament) worden aanbevelingen voor het Europese Parlement uitgewerkt.
Voor meer informatie, zie: http://www.allianceforchildhood.eu

!

Zin in Leven (Limburg)

!

Op 25 januari a.s. wordt in Roermond een bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep "Zin in
Leven". Een project dat gericht is op "Vroegtijdige herkenning van eenzaamheid, depressiviteit en
suïcidale neigingen onder jongeren". Ook de Korczak Stichting is daar in de persoon van ons
bestuurslid Hans Notten bij betrokken.
In bijlage 4 vindt U een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

!

Stichting NIVOZ krijgt nieuwe wetenschappelijk directeur
Luc Stevens (76) is actief lid van onze Korczak Stichting en hij is de founding
father van stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en
Opvoedingszaken) dat in 2003 door hem werd opgericht na zijn emeritaat als
hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. De
pedagogische visie van Stevens is geïnspireerd door en heeft zich ontwikkeld
tijdens zijn werk met kinderen met leer- en motivatieproblemen. Inmiddels
hebben vele wetenschappers, leraren en schoolleiders bijgedragen aan de
ontwikkeling van NIVOZ en haar missie: leraren en schoolleiders sterken in de
uitvoering van hun pedagogische opdracht.
Stichting NIVOZ heeft in prof. dr. Rob Martens per 1 januari 2018 een nieuwe
wetenschappelijk directeur gevonden. Martens (53), tevens hoogleraar bij het
Welten-instituut van de Open Universiteit, vult de ruimte in die wordt
vrijgemaakt door prof.dr. Luc Stevens. Bijna vijftien jaar na oprichting van de stichting doet Stevens
binnenkort een stap terug. Zie verder:
http://hetkind.org/2017/12/10/luc-stevens-is-onderwijs-diepste-kern-leraar-kinderen-relatie/

!
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Kinder Onderzoek Groep van de Stichting Utopa
Theo Cappon bezocht een presentatie van de Kinder Onderzoek Groep van stichting Utopa
(Kinderrechtenhuis Leiden). Een verslag van de presentatie vindt u in bijlage 5.

!

Wat doet de Kinder Onderzoek Groep?
In de Kinder Onderzoek Groep ga je onderzoek doen naar de meningen van je leeftijdgenoten over
iets wat je belangrijk vindt. Zo hebben we de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar vrije tijd,
pesten, zakgeld, schooltoetsen en nog veel meer. Als je meedoet leer je nu al je mening te vormen
en professioneel onderzoek uit te voeren. Dat is niet alleen leuk, maar komt je later altijd van pas. De
resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd aan je klasgenoten, ouders, leerkrachten en
beleidsmakers. De Kinder Onderzoek Groep is voor alle kinderen die in groep 8 op een basisschool
in Leiden en omgeving zitten.
zie: https://www.utopa-weeshuis.nl/nl/Wat-te-doen-in-het-weeshuis//Kinder-Onderzoek-Groep
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Bijzonder holocaust-project in Rotterdam
Reeds enige jaren werken wij mee aan een speciaal project voor het PO over de Jodenvervolging in
Rotterdam. Nu worden de activiteiten ook uitgebreid naar het VO. Voor het vak geschiedenis zijn drie
scholen een ambitieuze samenwerking aangegaan rond het project “Over (je) schaduw heen”.
3VWO-leerlingen van Avicenna College Rotterdam, Wartburg College Rotterdam (locatie Guido de
Brès) en Dalton Lyceum Barendrecht gaan vijf weken lang intensief samenwerken om te onderzoeken
wat het betekende om gedeporteerd te worden naar kamp Vught. Leerlingen met verschillende
achtergrond (christelijke, niet- of andersgelovige en islamitische jongeren) verdiepen zich niet alleen

in de geschiedenis, maar vooral ook in de wereld van de ander die zij op hun eigen school niet of
weinig tegenkomen. Het project is een initiatief van de werkgroep Onderwijs van de stichting
Loods24/Joods Kindermonument en wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds. Zie verder
http://www.loods24rotterdam.nl/files/persberichten/persbericht%20stichting%20loods24%2011122017.pdf

!
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Viering Dag van de rechten van het kind in Zuid-Limburg
Reeds voor de twintigste keer werd in Zuid Limburg de Dag van de Rechten van het Kind op
bijzondere wijze gevierd met jongeren. Voor een verslag: zie bijlage 6.

!
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De goede zaak
Graag vragen wij aandacht voor de actie "Ze zijn al thuis": teken de petitie voor een ruim
kinderpardon!
https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis

!
!
!

Boekentips
1. Kinderen hebben iets te zeggen

!

Het jaarboek van de Janusz Korczak Stichting. Alle lid/donateurs hebben het
boek thuis gestuurd gekregen. Mocht u als lid/donateur het boek nog niet
hebben ontvangen, geef dit dan door aan paulboersma49@kpnmail.nl .
Het boek is te bestellen via info@korczak.nl voor de prijs van € 17,95. (plus
verzendkosten)
Een inspirerend boek over het recht van het kind om gehoord te worden over
zaken die hem aangaan, met bijdragen van diverse belangrijke auteurs uit de
wereld van opvoeding en onderwijs.

!
2. Achter de voordeur (van Marijke Nijboer) ISBN: 978-90-77024-86-7, 128
(Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning aan een Rotterdams gezin)
In een met vuilniszakken dichtgeplakte woonkamer leven Stefan en Martina
met hun kinderen op een matras. Ze wiegen hun zoontjes maar praten
nauwelijks met ze. Vijf jaar later doet het gezin spelletjes en staan er meubels;
allemaal dankzij de gedwongen opvoedondersteuning. Hoe kon het dat deze
ouders niet wisten hoe ze een huis moesten bewonen? En zijn ze beter e
ouders geworden door de opgelegde hulp? Journalist Marijke Nijboer keek vijf
jaar 'achter de voordeur' mee met de hulpverlening aan dit multiprobleemgezin.
Een prachtig boek waarin de lezer een bijzonder kijkje krijgt in alle dilemma's
waarmee de jeugdzorg te maken heeft. In een buitengewoon prettige leesstijl
is het de schrijfster gelukt om de gevoelens van hoop en van machteloosheid van zowel de ouders

als de hulpverleners te beschrijven. Een aanrader voor iedereen die werkzaam is in de
jeugdhulpverlening, voor leraren die kinderen van z.g. multiprobleemgezinnen in hun klas hebben en
voor iedere die beroepshalve of vanuit solidariteitsgevoelens eens een kijkje wil nemen achter de
voordeur van ouders die het niet gemakkelijk hebben in onze complexe samenleving.
3. Ik zag twee beren filosoferen (van Maaike Merckens Bekkers)
ISBN 9789491740183
In kinderen schuilen niet zelden kleine filosofen. Met een goede vraag, een
open houding, humor en het nodige relativeringsvermogen kun je met
kinderen en jongeren de mooiste filosofische gesprekken voeren.
Als volwassene die kinderen opvoedt of opleidt, kun je door met kinderen
of jongeren te filosoferen, hun aangeboren verwondering prikkelen en hun
kritisch denken ontwikkelen. Maar niet allen zij leren veel, maar jij als
volwassene zal ook versteld staan van hun ideeën!
Dit boek bevat een uitgebreide handleiding voor filosoferen, zowel met
jonge als met oudere kinderen. In de klas, tijdens een schoolkamp, in het museum of thuis aan de
keukentafel. Tevens vind je er 38 voorbeeldlessen over de leukste, interessantste of belangrijkste
thema's. Te bestellen via: https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/

!
!
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Agenda
- 11 jan. 2018: Onderwijsavond NIVOZ Driebergen; spreker Joep Dohmen
- 15 jan. 2018: Bestuursvergadering Korczak Stichting te Amsterdam
- 23 jan. 2018: Korczaklezing pabo Dordrecht (aanvang 19.30 u)
- 25 jan. 2018: Bijeenkomst "Zin in Leven" te Roermond

!

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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Het uniform van kinderlijkheid
!
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"Wij hebben kinderen het uniform van kinderlijkheid aangetrokken en we geloven dat ze
van ons houden, ons respecteren en vertrouwen, dat ze onschuldig, lichtgelovig en
dankbaar zijn. Perfect spelen wij de rol van belangeloos verzorger; we zijn ontroerd als we
denken aan de offers die wij gebracht hebben en men kan wel zeggen dat we er voorlopig
wel bij varen."
(UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind, Amsterdam 1986)

Op scherpe wijze fileert Korczak het beeld van kinderen dat volwassenen er graag op na
houden: onschuldige, kwetsbare wezentjes, engelachtige gezichtjes, ach.... zielig.
Waarom denken wij zo over kinderen? Omdat we er voorlopig wel bij varen, zegt Korczak.
Het geeft ons macht, het geeft ons het recht om hen afhankelijk van ons te maken en het
geeft ons de mogelijkheid in het voordeel van volwassenen te beslissen als het zo uitkomt.
En die kinderen moeten dan vooral dankbaar zijn, wij offeren ons immers belangeloos voor
hen op!

!

Je zou denken dat Korczak zelf toch wel enig recht van spreken had. Hij trouwde niet, ging
bij al die kinderen in het weeshuis wonen, stond 24 uur per dag voor hen klaar en offerde
zich inderdaad voor hen op, ging met hen mee de trein in en begeleidde hen tot in de
dood. Juist hij durft dit toch aan de kaak te stellen. Doe je dat allemaal nou werkelijk voor
die kinderen of is het puur narcisme, komt het je wel goed uit en streelt het je eigen ego?
Heb je het beste met hèn voor, of gaat het meer om het beste voor jezelf?
Dat uniform van kinderlijkheid klopt namelijk niet! Kinderen zijn weliswaar kwetsbaar en in
veel gevallen afhankelijk, maar wij zijn dat ook. Kinderen zijn volwaardige mensen, hebben
rechten en plichten, zij zullen net als volwassenen voortdurend het gevecht tussen goed en
kwaad in zichzelf moeten leveren. Ze zijn niet onschuldig en lichtgelovig. Natuurlijk hebben
ze jou nodig om hen te steunen bij dit gevecht, maar dat is wederzijds. Jij hebt hen ook
nodig als steun in jouw leven.
Maar denk niet dat jij als volwassene het kind wel eens even zal leren hoe dat moet.

!

Dan zegt Korczak:
"Laat een kind zondigen. Laten we niet proberen om alles te voorkomen, bij elke aarzeling
onmiddellijk de juiste weg te wijzen, bij elk gevaar te hulp te snellen. Laten we eraan
denken dat wij op ogenblikken van hevige strijd misschien niet aanwezig kunnen zijn. Laat
het zondigen. Als de nog zwakke wil tegen de hartstocht vecht, laat hem dan in deze strijd
gerust eens een nederlaag lijden. Laten we eraan denken dat de morele weerstand van een
kind moet worden getraind en moet groeien in schermutselingen met zijn eigen geweten."
(UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind, Amsterdam 1986)

Wij vinden bepaalde kinderen lastig omdat zij niet aan ons beeld voldoen; zij weigeren dat
uniform aan te trekken. Waarom vinden wij dat zo lastig? Omdat het onze eigen rust
verstoort.
Met Kerst wordt het beeld van dat onschuldige lieve kind in onze verhalen nog eens extra
versterkt. Maar volgens mij was Jezus ook een lastig kind; hij weigerde al op jonge leeftijd
bij zijn vader en moeder te blijven en ging als twaalfjarige volop in discussie met
gezaghebbende volwassenen. Hij weigerde het uniform van kinderlijkheid te dragen, zoals
hij trouwens later ook weigerde het uniform van de volwassenheid aan te trekken en dat
kostte hem de kop.

!

Kinderen doen een beroep op ons: behandel mij met respect, ik ben een volwaardig mens!
Op deze wijze over kinderen denken is lastig, het verstoort onze rust...

!
!
!
!
!
!
!

Arie de Bruin

Bijlage 2
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„Kinderen hebben iets te zeggen”
dinsdag 23 januari 2018

Uitnodiging Janusz Korczaklezing
aanvang:19.30 u (inloop vanaf
19.00 u.)
pabo Dordrecht,
Achterom, 103,
3311 KB Dordrecht
medewerking van:
prof. dr. Micha de Winter
(hoogleraar pedagogiek)
Arie de Bruin (pedagoog,
voorzitter Janusz Korczak
Stichting Nederland)

Hierbij nodigen wij U uit voor een bijzondere avond voor ieder die
geïnteresseerd is in het leven en werken met kinderen. Janusz
Korczak (1878 - 1942),een Joods-Poolse kinderarts en pedagoog is
de grondlegger van de Rechten van het Kind en groot voorstander
van kinderparticipatie op elk niveau. Veel huidige ontwikkelingen,
o.m. binnen de Vreedzame School, zijn terug te voeren op zijn
ideeën.
Na een introductie over de betekenis van de ideeën van Korczak
voor uw dagelijkse werk door Arie de Bruin, voorzitter van de
Janusz Korczak Stichting (zie www.korczak.nl), houdt de bekende
pedagoog Micha de Winter een inleiding over het belang van
kinderparticipatie en zullen medewerkers van twee Vreedzame
Scholen (Impuls en Pius 10) presenteren hoe dit in de praktijk van
hun scholen dagelijks vorm krijgt. Een inspirerende avond, waarbij
werkdruk geen rol speelt, maar wel het kind in uw school

IKC Impuls (Zwijndrecht) en
basisschool Pius 10 (Dordrecht)
De entreeprijs is € 5,— (consumptie inbegrepen). U kunt op de avond zelf betalen.
I.v.m. het te verwachten aantal bezoekers is aanmelding (vòòr 15 jan. 2018) nodig via
korczaklezing@inholland.nl

Bijlage 3

!
Trauma-sensitief opvoeden en structuur bieden, kan dat?
door Charlotte Kölder

!

In een residentiële woongroep woont een meisje van 6 jaar dat heel wisselend gedrag vertoont. Het
ene moment is zij heel lief en het andere moment begint ze te gillen, scheldwoorden te gebruiken,
met deuren te slaan en met spullen te gooien. Dan wordt zij gestraft voor haar gedrag. Ze wordt dan
naar de trap gestuurd. Luistert zij nog steeds niet op de trap, dan wordt ze naar haar kamer gestuurd.
Ze moet daar dan blijven en later komt iemand van de groepsleiding haar halen. Dan mag ze weer
gaan meedoen, maar moet voor straf een bepaalde taak uitvoeren. Waarom ze dit gedrag vertoonde
wordt niet aan haar gevraagd.
Het meisje leert de regels op de groep en past zich aan. Ze doet wat de groepsleiding van haar
vraagt, omdat ze niet altijd op de trap of haar kamer wil zitten. Soms heeft ze nog weleens een
moment dat ze toch wel heel boos wordt en dan krijgt ze weer straf. De groepsleiding leert haar
goed gedrag aan door te belonen en slecht gedrag af door te straffen.
Maar dit kind kwam binnen met verschillende trauma’s. Ze voelt zich onveilig en is bang voor
sommige mensen van de groepsleiding, omdat ze boos op haar worden en veel straf geven. Hoe kan
het dat een kind bang is in de groep waar zij woont? Hoe kan het dat het kind zich onveilig voelt?
Hoe zit het met de behandeling van die trauma’s? Waarom wordt er niet aan het meisje gevraagd
waarom ze zo boos is? Waarom wordt haar gedrag bestraft en wordt er niet gekeken naar de
problemen die achter dit gedrag liggen? Dit zijn vragen die allemaal spelen bij deze casus. Haar
trauma’s worden niet behandeld en er wordt ook niet naar de onderliggende problematiek gekeken.
Zo leert zij dat ze zich zal moeten aanpassen en haar problemen en trauma’s maar moet verbergen.

!

Deze gebeurtenis was voor mij de aanleiding voor mijn onderzoek. Het is belangrijk dat er naar de
oorzaak van het gedrag gekeken wordt en dat er een veilig leefklimaat is waar een kind op kan
groeien en zich kan ontwikkelen. Daar is binnen de huidige structuur van de leefgroepen weinig
ruimte voor. Die structuur is nu leidend en werkt niet in het belang van de kinderen. Daarom heb ik
onderzocht hoe de structuur zo vormgegeven kan worden dat er trauma-sensitief opgevoed kan
worden. Daarbij stond de volgende hoofdvraag centraal:

!

‘Hoe kunnen de pedagogisch medewerkers van deze leefgroep Z., locatie MKT, de structuur zo
vormgeven dat er meer trauma-sensitief opgevoed kan worden?’

!

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is er in het onderzoek gekeken naar
verschillende aspecten: wat is belangrijk in een sensitief responsieve benadering, hoe kun je binnen
de structuur meer rekening houden met de behoefte van een kind en hoe kun je kinderen meer
zelfbestuur geven.
Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om echt naar kinderen te luisteren en er voor kinderen te
zijn. Je moet niet alles voor het kind gaan invullen maar openstaan voor de ideeën van dat kind. Het
is belangrijk dat kinderen veiligheid ervaren in de groep en pedagogisch medewerkers kunnen
vertrouwen.
Het is belangrijk dat de structuur flexibel is en aangepast kan worden, rekening houdend met de
specifieke behoeften van deze kinderen. Er moet een balans gevonden worden tussen flexibel zijn en
controle. Om erachter te komen waar de behoeften van een kind liggen, is het belangrijk om mèt
hem te spreken en de afspraken die worden gemaakt vast te leggen. Het is belangrijk dat kinderen

zelf gaan nadenken over hun gedrag en hun behoeftes, in plaats dat de pedagogisch medewerker dit
al heeft bepaald.
Mèt kinderen spreken kan in de groep of met een kind alleen. Er moeten gezamenlijke regels en
afspraken gemaakt worden, zonder te veel sturing van de pedagogisch medewerker. Wel moet het
ene kind geen last hebben van het "zelfbestuur" van een ander.
Kortom, de structuur moet zo worden vormgegeven dat er meer ruimte is voor het kind om zelf mee
te mogen bepalen over zijn eigen leven. Een kind moet meer de regisseur worden van zijn eigen
bestaan en verantwoordelijkheid krijgen voor zijn keuzes en gedrag.

!

Maar hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we zorgen dat er meer naar de kinderen geluisterd wordt?
Om daar antwoord op te geven is er een beroepsproduct ontwikkeld voor pedagogisch
medewerkers en kinderen. In dit beroepsproduct wordt aan de kinderen gevraagd, aan de hand van
een aantal punten, wat zij vinden en waar zij behoefte aan hebben. Kinderen weten veel en hebben
vaak goede ideeën.
Wij moeten meer in gesprek met dat meisje, met wie dit artikel mee begon; gaan vragen wat zij echt
nodig heeft als zij boos is en waarom zij boos is geworden. We moeten stoppen met uitsluitend het
negatieve gedrag af te straffen, maar meer in gesprek gaan met de kinderen over wat zij nodig
hebben en vinden van bepaalde situaties.
Laat een kind regisseur worden van zijn eigen bestaan!

!
!

(Charlotte Kölder is winnaar van de Janusz Korczak scriptieprijs 2017)

!!
!

Bijlage 4
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Zin in
leven!
!

Vroegtijdige herkenning van eenzaamheid,
depressiviteit en suïcidale neigingen onder jongeren.
Geachte heer, mevrouw,

!

U heeft (mogelijk enige tijd geleden) contact gehad met Project ‘Zin in Leven!’
Hierbij staat vroegtijdige herkenning van eenzaamheid, depressiviteit en suïcidale neigingen onder
jongeren centraal.
Er zijn de afgelopen jaren heel wat stappen gezet. Zo is ‘Zin in Leven!’ dit jaar op BC Broekhin in
Roermond met de pilot ‘Zie je mij?’ van start gegaan.
Graag vertellen we u daarom op:

!
!

25 januari 2018 bij BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30-32 in Roermond,
over het ontstaan van ‘Zin in Leven!’, waar het nu staat en waar het naar toe kan gaan. Tegelijkertijd
willen we u vragen om met ons mee te denken: zo groot of klein als u dat zelf wilt. Ten slotte heffen
we met elkaar het glas op voorzitter Wim van der Laan, die officieel afscheid van ZiLLimburg zal
nemen.

!

15:30 uur – 16:00 uur
16:00 uur – 18:00 uur
18:00 uur – 18:30 uur

!

Inloop
Programma (na aanmelding ontvangt u het volledige
programma)
Afsluitende borrel

Graag horen wij vóór 21 december a.s. of u zult deelnemen aan bovengenoemde bijeenkomst.
Mocht u een afscheidswoordje willen richten tot Wim van der Laan, dan verzoeken wij u vriendelijk
om contact op te nemen met ondergetekende.

!
!

Namens ZiLLimburg,
Nelleke de Kruik
nellekedekruik@gmail.com

Bijlage 5
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De Kinder Onderzoek Groep van de Stichting Utopa
Op 22 november jl werd in het Utopa-Weeshuis-Kinderrechtenhuis te Leiden de presentatie
gehouden van het onderzoek dat de jonge deelnemers van de Kinder Onderzoek Groep ( leeftijd
11 / 12 jaar) in Leiden hebben uitgevoerd onder leeftijdgenoten en volwassenen.
Elk jaar voert een groep enthousiaste kinderen onderzoeken uit en kiest op basis van kinderrechten
een eigen onderwerp. Thema's die deel uitmaken van hun leefwereld en die voor hen concrete
betekenis hebben. Zoals pesten, je geloofsovertuiging, keuze van je kleding, gezond eten,
gezondheid etc.
“Het grote belang van dit onderzoek door
de kinderen zelf is de grote motivatie om
in de dagelijkse werkelijkheid kennis te
maken met kinderrechten en dat hun
mening er toe doet”, aldus Nina von der
Assen die het project begeleidt. Kinderen
kunnen invloed uitoefenen op hun
omgeving en dat versterkt hun gevoel van
eigenwaarde en geeft hun empowerment.
Tijdens het project komen kinderen van
diverse basisscholen uit Leiden tien weken
lang op woensdagmiddag bij elkaar om te
leren over kinderrechten en het doen van
onderzoek: hoe kies je een onderwerp,
hoe ga je interviewen, wat wil je precies
weten?
Deze middag presenteerden de kinderen
de resultaten van de verschillende thema's aan de ouders, leraren en overige geïnteresseerden. Aan
bod kwamen: kinderarbeid in de kledingindustrie, gezondheid, smartphonegebruik van ouders,
kledingkeuze, jeugdparticipatie en pestgedrag.
Het was een feest om te zien hoe de kinderen met een grote openheid en enthousiasme de
bevindingen van hun onderzoek aan het publiek presenteerden. Glashelder in woord en met
ondersteunende powerpoints. Opvallend waren de sterke antwoorden die zij gaven op kritische
vragen vanuit het publiek. Het donderende applaus na afloop was volledig terecht en verdiend.
Deze Kinder Onderzoek Groep wordt begeleid door Nina van der Assen van de Stichting Utopa, en
Margriet Wiersma van de Stichting Alexander. Voor meer informatie: nina.vonderassen@utopa.nl of
wiersma@st-alexander.nl
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Zie verder: https://www.utopa-weeshuis.nl/nl/Wat-te-doen-in-het-weeshuis//Kinder-Onderzoek-Groep
Het concept van de Kinder Onderzoek Groep is ontwikkeld door International Child Development
Initiatives (ICDI) in samenwerking met de Stichting Alexander.
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(Theo Cappon)
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Dag van de Rechten van het Kind 2017
Op 16 november was het weer zover: Jeugdzorg instellingen en scholen in Zuid Limburg
hadden samen een programma voorbereid waarbij aandacht besteed werd aan de viering
van de Dag van de rechten van het Kind Ditmaal voor de twintigste keer.
In Wittem in Zuid Limburg kwamen verschillende jongeren, scholieren, asielzoekers en
cliënten van [gesloten] jeugdzorg met hun begeleiders samen om hierbij stil te staan. Nu ja,
stil te staan…
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Eerst werd de kat wat uit de boom gekeken onder het genot van een drankje en een
brownie, gebakken door scholieren van het Sophianum, Daarna vertelde Naomi Rojnik, excliënte van jeugdzorg en inmiddels medewerkster daarvan, iets over een app die ze heeft
gemaakt voor jongeren. Deze geeft hen de mogelijkheid om zelf in beweging te komen of
actie te ondernemen als er sprake is van kindermishandeling.
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Vervolgens was de beurt aan Marijn Vissers van Improbattle uit Amsterdam om met de
deelnemers aan de slag te gaan. Dit deed hij vol enthousiasme en hij kreeg de mensen
mee. Spelenderwijs ontstonden zo ontmoetingen, de schroom om in beweging te komen
maakte plaats voor geanimeerde pogingen om in kleine gemengde groepjes thema’s uit te
beelden. Dit lukt wonderwel en gaf iedereen heel veel plezier. Ook in de pauze, waar weer
heerlijke hapjes werden geserveerd, zochten mensen elkaar op en toonden interesse in
elkaar. Letterlijk sprak niet iedereen dezelfde taal, maar deze activiteiten leerden dat dit niet
noodzakelijk is om toch contacten te leggen en iets tot stand te brengen.
Al met al een geslaagde middag waar met veel genoegen op teruggekeken wordt.
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