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“Het is erg vervelend om klein te zijn. Respect en bewondering 
oogst alleen wat groot is en meer plaats inneemt.”  

(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/. 

Kerst 2018 
Met Kerst vieren we de geboorte van een kind, een klein wondertje als metafoor voor het grote 
onuitsprekelijke wonder dat wij niet begrijpen. Respect en bewondering vallen dat babytje in 
Bethlehem ten deel. Hopelijk kunnen we dat ook in de rest van het jaar opbrengen. Dat is heel hard 
nodig voor al die kinderen die in 2018 in de vluchtelingenkampen in Syrië zijn geboren, in Jemen of 
in een tent op Lesbos. Of is er weer geen plaats voor hen? 
Wij wensen u goede feestdagen toe. 

Succesvolle Korczakdag in het Nationale Onderwijsmuseum 
We kijken terug op een succesvolle Korczakdag die op zaterdag 17 november jl. in het Nationaal 
Onderwijsmuseum te Dordrecht werd gehouden. Het thema was: “Vergeet het kind niet, als je de 
wereld wilt verbeteren”, tevens de titel van het nieuwe jaarboek dat die middag werd gepresenteerd. 
Een kort verslag van de middag vindt u in bijlage 2.  

Korczakprijs 2018  
Tijdens de Korczakdag werd de Korczakprijs toegekend aan de Stichting Project Bonaire. De prijs 
werd in ontvangst genomen door de directeur Mick Schmit, die gelukkig in deze periode in ons land 
was. De stichting helpt kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar oud die nergens anders meer 
terecht kunnen. Zij zijn onveilig gehecht en vertonen daardoor gedrag dat door de maatschappij niet 
gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Deze jongeren kunnen niet meer thuis wonen en/of zijn 
uitgevallen in het onderwijs. Stichting Project Bonaire vangt deze jongeren op en geeft hen een plek 
waar zij gezien en gehoord worden. "Zelden zag ik een team dat zo gedreven is om iedereen mee te 
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nemen en geen enkel kind achter te laten of op te geven. En dat zo met liefde over de kinderen 
praat”, schreef één van de bezoekers. De sleutel, zo denkt de jury, zit hem in de werkwijze van 
Stichting Project die aansluit bij het gedachtegoed van Korczak. Het juryrapport vindt u in bijlage 3. 
Wil je meer lezen over hun werkwijze, kijk dan op http://www.stichtingproject.com/nl/over-ons. 
Kijk ook bij: http://www.vertrouwen.online/. 

Nieuwe film over Korczak  
Tijdens de Korczakdag vond de première plaats van de nieuwe promotiefilm die we als stichting 
hebben gemaakt over de betekenis van Korczak voor de huidige pedagogische wereld. De film is te 
vinden op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=3dMkTxfpCHY 

Korczak tentoonstelling te leen 
Onze nieuwe tentoonstelling geeft een mooi beeld van het leven en werk van Janusz Korczak en de 
betekenis van zijn ideeën voor de huidige opvoedingspraktijk. Wilt u de tentoonstelling lenen voor 
een studiedag, themaweek, conferentie of tijdelijk in de bibliotheek van uw instelling, dan kan dat 
tegen een geringe onkostenvergoeding. De tentoonstelling bestaat uit een serie “banners”, 
gemakkelijk te vervoeren en op te zetten. Neem contact op met info@korczak. 

The Alliance for Childhood European Network Group (AFC-ENG) 
Met een prachtige lezing over de betekenis van Janusz Korczak voor de huidige opvoedingspraktijk 
en een pleidooi voor het respecteren van de rechten van het kind in alle Europese landen heeft Theo 
Cappon op 4 december jl. afscheid genomen als deelnemer aan de vergaderingen van dit netwerk. 
In zijn plaats zal ons nieuwe bestuurslid Olga Middendorp samen met Helma Brouwers voortaan de 
bijeenkomsten van the Alliance for Childhood bijwonen namens de Janusz Korczakstichting. Diverse 
Europese organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind zijn hier vertegenwoordigd en 
regelmatig worden de standpunten ingebracht in het Europese Parlement. Helma Brouwers is 
namens de Alliance tevens lid van de werkgroep van de Europese Commissie voor ECEC (Early 
Childhood Education and Care). We zijn blij dat we ook op dit niveau de kern van de pedagogiek van 
Korczak kunnen inbrengen. Onze mensen vertegenwoordigen hierin tevens de International Korczak 
Association (IKA). 
Zie voor meer informatie: http://www.allianceforchildhood.eu. 

Korczak bij conferentie van de Stichting Kreda 
Op woensdag 21 november jl. werd in het Hofstad Lyceum te Den Haag een conferentie gehouden 
van de stichting Kreda. Deze stichting zet zich in voor de Poolse gezinnen en kinderen die in 
Nederland wonen. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten en helpt kinderen hun weg te vinden in het 
Nederlandse Onderwijs. Tijdens de conferentie stond “Tweetaligheid” centraal en het belang van de 
moedertaal voor de ontwikkeling van kinderen. Arie de Bruin gaf een lezing over de 
identiteitsontwikkeling van het kind vanuit het perspectief van de pedagogiek van Korczak. Zie voor 
meer informatie: https://www.kreda.nl/index.php. 

Korczaklezing: 22 januari 2019 in Dordrecht 
Het is inmiddels een traditie geworden: Voor de vierde keer organiseren we in 2019 in samenwerking 
met pabo Dordrecht een speciale Korczaklezing. Kennelijk voldoet de lezing aan een behoefte, want 
in de afgelopen jaren was de zaal steeds volledig uitverkocht. De avond wordt gehouden op dinsdag 
22 januari a.s. van 19.30 - 22.00 uur. Het thema is dit jaar “De stem van de leerling”, waarbij 
aandacht is voor inbreng van kinderen in allerlei opvoedingssituaties, het werken met een kinderraad, 
zowel in scholen als in bedrijven en gemeenten. Aanmelden kan via korczaklezing@inholland.nl. Zie 
voor meer informatie bijlage 4. 
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“Korczak en de kinderen” in theater  
Op zaterdag 4 mei 2019 zal in het theater ’t Pand in Gorinchem het toneelstuk “Korczak en de 
kinderen” worden opgevoerd. 

Een aangrijpend relaas van de ontruiming en het op transport zetten van de weeskinderen en hun 
toegewijde begeleider in Warschau. Op basis van de teruggevonden aantekeningen schreef Erwin 
Sylvanus een toneelstuk dat in Warschau speelt tussen 1940 en 1942 en vertelt over de confrontatie 
tussen Korczak en het Duitse gezag, in de persoon van een Duitse commandant. Deze 
confrontaties laat Erwin Sylvanus ogenschijnlijk improviserend spelen.  
U wordt bij het kijken naar dit stuk niet alleen geconfronteerd met de gebeurtenissen rond de 
kinderarts en de weeskinderen, u wordt ook meegenomen in de overwegingen van de acteurs die 
de rollen van de betrokken personages moeten spelen en zich daarmee gaandeweg meer en meer 
identificeren. 

Zie voor kaartjes en nadere informatie: http://www.theaterpand.nl/2018-2019/voorstellingen_mei.php 

Kinderonderzoeksgroep in Kinderrechtenhuis Leiden 
Woensdagmiddag 28 november werd in het Kinderrechtenhuis in Leiden voor de tiende keer een 
presentatie gegeven door de Kinderonderzoeksgroep. 
Stemrecht voor kinderen vanaf 12 jaar, meer inclusieve scholen voor kinderen met bijzondere 
beperkingen, betere informatie over kindermishandeling. Dat waren enkele aanbevelingen van de 
onderzoeksgroep. In aanwezigheid van de wethouder van onderwijs van de gemeente Leiden, 
vertegenwoordigers van diverse organisaties, ouders en belangstellenden gaven de kinderen een 
presentatie over hun onderzoek. Bijzonder mooi en waardevol om te zien hoe kinderen een 
gefundeerde mening hebben over allerlei aspecten van onze samenleving. De onderzoeksgroep 
werd voor de laatste keer geleid door Nina van der Assen van stichting Utopa. Zij heeft een nieuwe 
baan en vertrekt helaas. Maar deze prachtige tiende presentatie was een kroon op haar werk. 
Een uitspraak van Josephine (11 jaar) tijdens haar presentatie: “Er is echt 100 jaar Algemeen 
Kiesrecht in Nederland. Waarom moet er dan stemrecht voor kinderen komen? Omdat wij ook deel 
van Nederland zijn en ook mee mogen doen!” 

Nieuwe Korczakkring in Delft 
Ook in de regio Delft zal een Korczakkring worden gestart. Eén van onze leden, Meta de Vries van 
Leerkrachtcoaching (zie https://leerkrachtcoaching.nl) heeft hiertoe het initiatief genomen. De eerste 
bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 12 maart a.s. in de Freinetschool Delft. Aanmelden 
voor deelname aan deze kring kan via info@korczak.nl 

Korczakkring Amsterdam 
Vrijdag 1 februari vind de Korczak Kring Amsterdam weer plaats. Om 18.00 uur starten we. Naast een 
heerlijke maaltijd voor €7,50 zullen we ons op interactieve wijze over een thema buigen. 
We gaan door tot uiterlijk 22.00 uur. 
Locatie: Groenburgwal 59 (1011 HT Amsterdam). 
Aanmelden bij Maartje Bos: maartje_bos@hotmail.com 

Korczakkring Rijnmond 
We komen op maandag 4 februari bij elkaar. Dit keer in de Da Costaschool, Johannes Brandstraat 
3-7, 3072 BD Rotterdam. Aanvang 19.30 u. Het programma duurt tot 21.30 u. en wordt verzorgd 
door Petra de Vries ( van Speltherapie Praktijk). 
Aanmelden via info@korczak.nl 
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Meer Korczakkringen 
“Waarom vinden alle Korczakkringen steeds in de Randstad plaats?” was de vraag van één van onze 
leden? “Ja, daar wonen de mensen die het organiseren”, was ons antwoord. Maar, mocht u elders in 
het land ook van plan zijn een Korczakkring te starten, dan zullen wij natuurlijk alle medewerking 
verlenen om dit op te zetten en ook een bijdrage leveren aan het programma. Avonden voor mensen 
die geïnspireerd willen worden en de pedagogiek in hun werk en leven centraal willen stellen. Wilt u 
hier meer over weten? Neem dan contact op met Arie de Bruin via info@korczak.nl  

Scriptieprijs in 2019 
Volgend jaar hopen we voor de tweede keer een Korczak Scriptieprijs te kunnen uitreiken aan een 
student (of groep studenten) die een scriptie/werkstuk heeft gemaakt waarin het onderwerp is 
uitgewerkt in de geest van Korczak. Inmiddels zijn de uitnodigingen naar hogescholen en andere 
pedagogische opleidingen verstuurd. Voor nadere informatie zie bijlage 5. Studenten kunnen zich 
aanmelden bij info@korczak.nl 

Donaties 
We zijn blij dat we jaarlijks van ongeveer tweehonderd lid-donateurs een mooi bedrag aan donaties 
ontvangen waarmee we onze werkzaamheden voor een belangrijk deel kunnen bekostigen. 
Donateurs krijgen daar ons jaarboek voor en korting op onze activiteiten. Wij sturen al enkele jaren 
geen acceptgirokaarten meer en gaan er stilzwijgend van uit dat onze lid-donateurs hun bijdrage zelf 
jaarlijks overmaken. Omdat dit nog wel eens in de vergetelheid raakt, willen we u vragen of u ons wilt 
machtigen jaarlijks uw donatie van uw rekening af te schrijven. U ontvangt daar binnenkort nader 
bericht over. 

Boekentips 
1. Lef om te luisteren. (ISBN 978 949 2525 079) 

Auteur(s):Russell Quaglia en Michael Corso. Vertaling en bewerking: Ingrid Paalman, 
Wieke de Jager en Mariëlle Taksboek . Uitg. PICA 

Veel scholen vinden leerlingbetrokkenheid belangrijk. In de praktijk blijft dit 
echter vaak beperkt tot de leerlingenraad of een leerlingenquête. Russell 
Quaglia en Michael Corso laten in dit boek zien hoe je leerlingen daadwerkelijk 
een stem geeft in het onderwijs. Op basis van gesprekken met duizenden 
leerlingen, van primair tot universitair onderwijs, ontwikkelden ze het 
aspiratiemodel, waarin duidelijk wordt welke condities scholen kunnen creëren 
om leren betekenisvol te maken.  

Een bijzonder bruikbaar boek voor mensen in het onderwijs met vele praktische 
mogelijkheden en tips om kinderen echt serieus te nemen. Wat te denken van het volgende: 
“Vervang de teamvergadering door een schoolvergadering waarbij ook kinderen aanwezig zijn en 
een stem hebben!” 

2. Diagnosedrift, hoe onze labelcultuur kinderen tekort doet. (ISBN 978 946 2986 138) 
auteur: Sanne Bloemink. Uitg. AUP Amsterdamse Universitaire Pers 

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, lezen we keer op keer. Toch 
zien we steeds meer kinderen waar 'iets mee is'. Het aantal psychiatrische 
diagnosen onder kinderen blijft stijgen, maar ook labels als dyslexie of 
hoogbegaafdheid worden steeds vaker uitgedeeld. Hoe kan dit? Waar komt 
deze explosie van etiketten vandaan? Wat is er met onze kinderen aan de hand? 
Of misschien wel: wat is er met ons aan de hand? 
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De oproep van de auteur om ieder kind op zijn eigen manier tot bloei te laten komen sluit naadloos 
aan bij een uitspraak van Korczak: “Elk kind heeft recht om te zijn wie hij is!” 

3. Vergeet het kind niet, als je de wereld wilt verbeteren (ISBN 978 949 1740 596) 
auteur: Arie de Bruin. Uitg. Levendig Uitgever 

Jaarboek van de Korczakstichting waarin dertig gedichten en gedachten zijn 
opgenomen die allemaal geschreven zijn naar aanleiding van citaten van Janusz 
Korczak. Een bron van inspiratie voor iedereen die belangstelling heeft in het 
leven en werken van en met kinderen.  
Als u lid bent van de Korczakstichting ontvangt u het boekje gratis. 
Het is een mooi cadeautje wanneer je een leerkracht, groepsleider, ouder of 
andere opvoeder eens in het zonnetje wil zetten. Het boekje is ook via onze 
stichting te bestellen: info@korczak.nl 

4. Bildung Scheurkalender 2019 (ISBN: 978-94-92538-36-9) 
  
Deze scheurkalender verschijnt al enkele jaren en is inmiddels een begrip in de 
onderwijswereld. Iedere dag een inspirerende uitspraak! 365 onderwijscollega’s 
selecteren voor de Bildung scheurkalender 2019 hun meest inspirerende citaat 
en lichten dat citaat toe in tweehonderd woorden. Jaarlijks zijn er ook uitspraken 
van Korczak in opgenomen. 
In iedere boekhandel te koop. 

Agenda 

- 10 jan. 2019  Onderwijsavond NIVOZ (inleider: Ellen Klatter) 

- 14 jan. 2019  Bestuursvergadering Korczakstichting 

- 22 jan. 2019  Korczaklezing in Dordrecht  

- 1 febr. 2019  Korczakkring in Amsterdam (Groenburgwal 59, 1011 HT Amsterdam). 

- 4 febr. 2019  Korczakkring Rijnmond (in Da Costa school Rotterdam) 

- 12 mrt. 2019 Korczakkring Delft e.o. (in Freinetschool Delft) 

- 4 mei 2019.  "Korczak en de kinderen”  in theater ’t Pand te Gorinchem 

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 

“Het is erg vervelend om klein te zijn” 

Dat zou je toch niet denken. De kindertijd wordt door ons volwassenen meestal geïdealiseerd: de 
mooiste tijd in je leven. Geniet er maar van nu het nog kan! In die tijd heb je nog geen zorgen, kun 
je heerlijk spelen en hoef je nog niet te werken. En dan ben je nog zo heerlijk naïef, je kunt nog 
gewoon in Sinterklaas geloven en het maakt helemaal niks uit welke kleur Zwarte Piet heeft. Maar 
zouden kinderen die tijd ook zo beleven? 

“Wij hebben kinderen in het mooie uniform van kinderlijkheid gestoken en we geloven dat ze 
van ons houden, ons respecteren en vertrouwen, dat ze onschuldig, goedgelovig en ons 
dankbaar zijn”, schrijft Korczak. 

Het is helemaal niet leuk om klein te zijn. Je bent rechteloos, ze zien je nog niet staan, ze houden 
nauwelijks rekening met je. Jouw stem doet er nog niet toe. Korczak schrijft: 

“Het is erg vervelend om klein te zijn. Respect en bewondering oogst alleen wat groot is en 
meer plaats in neemt.” 
“… wat is het toch onhandig om klein te zijn. Je moet steeds met je hoofd omhoog. Alles 
speelt zich daar ergens hoog boven jou af. Je voelt je als het ware minder belangrijk, 
vernederd, een beetje zwak en verloren.” 

Waarom zouden kinderen eigenlijk vaker huilen dan volwassenen? Kinderen lijden meer, zij maken 
alles voor het eerst mee en dan heeft dat veel meer impact. En dan zeggen ze ook nog dat je je 
niet zo moet aanstellen, jongens huilen immers niet! 

“Maar alle tranen zijn zout. Wie dat begrijpt kan kinderen opvoeden.” 

Zo houdt Korczak voortdurend een pleidooi om respect te hebben voor kinderen, respect voor wat 
klein is. Het is geen goedwillende liefdadigheid van ons als we dat doen. Het is onze plicht, want 
het is een recht van ieder kind om met respect behandeld te worden. 
Als we nou de wereld willen verbeteren, laten we daar dan maar beginnen. Kinderen die 
gerespecteerd worden, leren op hun beurt anderen te respecteren. Dat biedt wellicht toekomst-
perspectief. 
Hoe zou het toch komen dat het in de wereld van volwassenen vaak niet lukt om onze naasten lief 
te hebben, om de ander te respecteren? Komt dat omdat wij er nog steeds niet in geslaagd zijn 
om de kinderen van deze wereld te geven waar zij recht op hebben: liefde en respect!? 
Dat blijkt namelijk heel lastig te zijn: 

 “Jullie beweren: ‘Met kinderen omgaan is vermoeiend.’ Gelijk hebben jullie. Jullie zeggen: 
‘Want we moeten een treetje lager om hen te begrijpen, bukken om hun ideeën te vatten.’ Een 
treetje lager, neerbuigen, bukken, je kleiner maken? Jullie vergissen je. Dàt is niet wat ons 
dwars zit, maar dat we ons moeten uitrekken om bij hun gevoelens te komen. Je uitrekken, 
omhoog komen, op je tenen gaan staan, reikhalzen… om niet te kwetsen!” 

Laten we ons nou maar eens uitrekken om dat kleine te bewonderen en kinderen met respect te 
behandelen. Dan kunnen zij dat als ervaringsdeskundigen ook weer doen als zij volwassen zijn. 



Bijlage 2  Terugblik op de Korczakdag 2018 

 

De Korczakdag werd deze keer gehouden in het Nationaal Onderwijsmuseum te 
Dordrecht. De deelnemers konden naast het programma ook gratis de 
tentoonstellingen van het museum bezoeken; velen maakten daar gebruik van. 

De middag werd geopend door de voorzitter, Arie de Bruin. Hij bracht het 
thema “Vergeet het kind niet” in verband met de talloze kinderen die in deze 
wereld lijden onder oorlogsgeweld. Hoe anders zou de politieke besluitvorming 
uitvallen wanneer men eerst bij alle overwegingen het belang van het kind 
centraal zou stellen? Indringende beelden werden vertoond van kinderen die 
slachtoffer zijn van het geweld in Syrië en Jemen, kinderen in vluchtelingen-

kampen en kinderen die tevergeefs wachten op een kinderpardon. De inleiding is te downloaden via 
http://korczak.nl/stichting/wp-content/uploads/2014/09/Inleiding-17-nov.-2018.pdf 

Daarna werd de nieuwe promotiefilm van onze stichting gepresenteerd en de nieuwe tentoonstelling 
over het leven en werk van Korczak werd officieel geopend. Ook was er aandacht voor het 10-jarig 
jubileum van de Nash Dom kampen in Nederland. Tijdens deze presentatie deden alle aanwezigen 
mee met activiteiten, zoals die ook jaarlijks met de kinderen in het kamp plaatsvinden. 

Na de pauze, waarin de nieuwe tentoonstelling kon worden bezichtigd, werd de Korczakprijs 2018 
uitgereikt aan Mick Schmit, directeur van de stichting Project Bonaire. Marco Mout van WALHALLAb, 
de vorige winnaar van de Korczakprijs, vertelde wat de prijs voor hen heeft betekend en hoeveel 
steun en publiciteit zij hierdoor hebben gekregen. Hij gunde de opvolger minstens hetzelfde succes. 
Mick Schmit hield vervolgens een mooie presentatie over het werk voor de jongeren in Bonaire. 

Aan het eind van de middag werd het Jaarboek “Vergeet het kind niet” gepresenteerd en ontving 
iedere deelnemer gratis een exemplaar. We kunnen terugkijken op een mooie inspirerende middag. 

Publiek in de sbor-kring tijdens de Nash Dom presentatie 

De Janusz Korczak Stichting organiseert op zaterdag 17  
november a.s. een speciale inspiratiedag in het Nationaal 
Onderwijsmuseum te Dordrecht, bestemd voor haar leden/
donateurs en iedereen die geïnteresseerd is in leven en 
werken met kinderen, hun rechten en wat zij te zeggen 
hebben. Op deze dag kunt u een bezoek brengen aan het 
Onderwijsmuseum en de geheel vernieuwde tentoon-
stelling over het leven en werk van Janusz Korczak bekijken. 
Daarnaast hebben wij een inspirerend programma met o.m. 
de volgende onderdelen:  

* lezing en diverse activiteiten rond het thema “Vergeet het 
kind niet, als je de wereld wilt verbeteren”; * de  
presentatie van het Jaarboek 2018; * première van de 
promotiefilm van de Korczakstichting; * uitreiking van de 
Korczakprijs 2018; * aandacht voor 10 jaar Nash Dom 
vakantiekampen in Nederland; informatie- en boekentafel. 

�1

Korczakdag 
Zaterdag 17 nov.  2018 
13.00 - 16.30 u. 

Onderwijsmuseum 
Burg. de Raadtsingel 97 
3311 JG, Dordrecht

Korczakdag 2018

Vergeet het kind niet… 
als je de wereld wilt verbeteren  
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Bijlage 3 

Korczakprijs 2018: Juryrapport Stichting Project Bonaire 

De Janusz Korczak Prijs 2018 is toegekend aan Stichting Project van Mick Schmit in Bonaire. De jury is 
tot dit besluit gekomen op grond van de volgende overwegingen: 

Stichting Project helpt kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar oud die nergens anders meer 
terecht kunnen. Het gaat om jongeren die buiten de boot vallen. Zij zijn onveilig gehecht en vertonen 
daardoor gedrag dat door de maatschappij niet gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Deze jongeren 
kunnen niet meer thuis wonen en/ of zijn uitgevallen in het onderwijs. Stichting Project vangt deze 
jongeren op en geeft hen een plek waar zij gezien en gehoord worden.  

Stichting Project bestaat uit een 24-uurs opvangplek, ‘Kas di Karko’ (opvanghuis voor kinderen van 8 
tot 12 jaar) en het ‘Langverblijfhuis’ (opvanghuis voor kinderen van 12 tot 18 jaar) voor jongeren die 
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze krijgen hier ondersteuning en leren structuur, bijvoorbeeld 
samen eten en activiteiten ondernemen. Dit is iets wat voor deze jongeren niet vanzelfsprekend is. 
Ook is een ‘Ervaringsleercentrum’ waar jongeren van het voortgezet onderwijs, die zijn vastgelopen 
of niet meer welkom zijn op school, kunnen leren en gezamenlijk met andere jongeren uit de opvang 
activiteiten kunnen ondernemen. Hier leren ze dingen als spelen, koken, sporten, houtbewerken en 
surfplanken repareren. Deze activiteiten zijn er allereerst om plezier aan te beleven, maar ook gericht 
op de ontwikkeling en het vergroten van zelfvertrouwen. Het maakt dat deze jongeren weer willen 
leren, er weer bij willen horen en weer vertrouwen krijgen in leeftijdsgenoten, volwassenen en de 
maatschappij. 

De jongeren die bij Stichting Project komen zijn vaak beschadigd en hebben veel te maken gehad 
met afwijzing in hun leven. Deze jongeren zijn vaak hun dromen allang verloren. Mick Schmit biedt 
hen een nieuwe kans en gaat samen met hen op zoek naar waar hun krachten liggen. Hij laat de 
jongeren zien dat zij hun dromen wel waar kunnen maken en geeft hen een zetje in de juiste richting. 

Mick Schmit heeft zijn vertrouwde leven in Nederland opgezegd om dit project in Bonaire op te 
starten. Het is een lang traject geweest, waarbij vertrouwen opbouwen met de eilandbewoners hem 
veel investering heeft gekost. Door zijn doorzettingsvermogen en zijn liefde voor deze jongeren is 
het hem gelukt om in 2004 het project met fondsen en giften op te starten. En inmiddels blijkt zijn 
werkwijze (De Forsa Methode) te werken. Het lijkt erop dat Mick Schmit de sleutel heeft gevonden 
om met deze bijzondere doelgroep succesverhalen te realiseren. 

De Forsa Methode heeft als hoofddoel dat de begeleiding en behandeling van de jongeren moet 
aansluiten bij de basisbehoeften aan structuur, veiligheid en vertrouwen. Zonder deze basisbehoeften 
kunnen jongeren zich niet optimaal ontwikkelen in deze wereld. Stichting Project creëert een plek 
waar jongeren dit wel kunnen ervaren en bijvoorbeeld sociale en cognitieve vaardigheden kunnen 
aanleren:  

oDe behoefte ergens bij te horen, veiligheid, structuur, vriendschap.  
oDe behoefte om te helpen en geholpen te worden.  
oDe behoefte aan waardering en saamhorigheid. 
oDe behoefte om te presteren, excelleren. 



oDe behoefte aan zinvolheid. 
oDe cognitieve behoeftes om te weten, leren en om het geleerde toe te passen. 

(Bron: http://www.forsamethode.com/) 

De sleutel, zo denkt de jury, zit hem in de werkwijze van Stichting Project die aansluit bij het 
gedachtegoed van Korczak. Mick Schmit wil dat zijn medewerkers zich kunnen inleven in het kind. 
Dat zij kunnen aansluiten bij waar het kind op dat moment is. Dat de volwassenen in de schoenen 
kunnen staan van de kinderen, kunnen denken en voelen als kinderen. Hij acht het belangrijk dat zijn 
medewerkers luisteren naar de kinderen. Karin Kloosterboer schrijft in haar nominatieverslag aan de 
Korczak Stichting: “Zelden zag ik een team dat zo gedreven is om iedereen mee te nemen en geen 
enkel kind achter te laten of op te geven. En dat zo met liefde over de kinderen praat.”  
Ook richting de jongeren ziet de jury de ideeën van Korczak duidelijk terug. Kinderen krijgen eigen 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij het zelf leren oplossen van problemen. De jongeren leren ook 
elkaar aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Zij hebben inspraak in hoe zij vinden dat het 
gaat en hoe zij denken dat het beter of anders kan (evalueren). Er wordt gewerkt met een buddy 
systeem, waarbij de jongeren elkaar ondersteunen tijdens de activiteiten. 
De jury vindt dat deze bijzondere aanpak van Mick Schmit goed aansluit bij het gedachtegoed van 
Janusz Korczak. Door vertrouwen te geven krijgen zeer beschadigde jongeren hun vertrouwen terug. 
De jongeren ontdekken hun krachten en talenten en krijgen daarmee weer inzicht in hun eigen 
kunnen: ze krijgen hun eigenwaarde terug.  

De jury heeft in het contact met Mick Schmit veel enthousiasme en betrokkenheid gevoeld met deze 
jongeren. De jury vindt dat Stichting Project Bonaire met deze manier van werken, waarbij jongeren 
tot hun recht kunnen en mogen komen, de Janusz Korczak Prijs 2018 van harte verdient.  
Het bestuur van de Janusz Korczak Stichting feliciteert de Stichting Project Bonaire van harte met de 
Korczakprijs 2018. 

Mick Schmit van stichting Project Bonaire ontvangt de Korczakprijs uit handen van Olga Middendorp 

http://www.forsamethode.com/


Bijlage 4       

Hierbij nodigen wij u uit voor een inspiratieavond voor 
ieder die geïnteresseerd is in het leven van en het 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.  
De Korczaklezing wordt voor het vierde achtereen-
volgende jaar gehouden. Dit keer staat het programma in 
het teken van de inbreng van kinderen in de klas, in 
scholen, in bedrijven, gemeenten of waar dan ook in onze 
wereld. Kinderen hebben ons echt iets te zeggen. 
De avond start met een korte film over het leven en werk 
van Janusz Korczak. Na een introductie van het thema en 
wat Korczak hierover te zeggen heeft, vertellen Marloes 
van der Have (directeur Missing Chapter Foundation) en 
JaapJan Boer (van Stichting Samen Sterk zonder Stigma) 
over hoe de wezenlijke inbreng van kinderen gerealiseerd 
kan worden. Daarna is er gelegenheid een keuzeworkshop 
te volgen over de wijze waarop kinderen kunnen 
participeren en een bijdrage kunnen leveren in de school 
en aan deze wereld. Tenslotte: praktische tips! 

Een inspirerende avond, waarbij  werkdruk geen rol speelt, 
maar wel het kind in uw school.

Uitnodiging Janusz Korczaklezing

Dinsdag 22 januari 2019 
19.15 - 21.30 uur 
pabo Dordrecht  
Achterom 103  
3311 KB Dordrecht. 
medewerking van: 

Marloes van der Have (directeur 
Missing Chapter Foundation) 

Jaap Jan Boer ( projectleider 
Jeugd en Onderwijs Stichting 
Samen Sterk zonder Stigma) 

Arie de Bruin (pedagoog, 
voorzitter Janusz Korczak 
Stichting) 

Danny Dijkhuizen (Kids4Dreams) 

Basisschool ’t Kofschip 
(Papendrecht) 

De entreeprijs is € 5,— (consumptie inbegrepen). U kunt op de avond zelf betalen. In verband met het te 
verwachten aantal bezoekers is aanmelding (vòòr 15 jan. 2019) nodig via korczaklezing@inholland.nl.  
De avond wordt ondersteund door: 

De stem van de leerling

mailto:korczaklezing@inholland.nl
mailto:korczaklezing@inholland.nl
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Janusz Korczak 
scriptieprijs 2019 

Vind jij ook dat kinderen met respect moeten 
worden behandeld en als volwaardige mensen 
moeten kunnen meedoen in deze wereld? 

Studeer jij in 2019 af en schrijf jij een scriptie of maak jij een 
productie waarin je speciale aandacht geeft aan de rechten van het 
kind en/of kinderparticipatie? Meld je scriptie dan (in overleg met je 
scriptiebegeleider) aan voor de Janusz Korczak scriptieprijs 2019. 

De prijs bestaat uit: 
- oorkonde met een ingelijste foto van Korczak (met vermelding Janusz Korczak scriptieprijs 2019) 
- je wordt uitgenodigd een artikel te schrijven dat wij publiceren in ons bulletin 
- een bedrag van € 250,-- 
- een inspirerend boek van Janusz Korczak

De prijs is bedoeld voor studenten 

• die een pedagogische opleiding volgen (bijv. pabo, lerarenopleidingen, sociaal-pedagogische 
hulpverlening, pedagogiek, AD-, bachelor- en masteropleiding aan hbo of universiteit, e.d.); 

• die een scriptie/werkstuk hebben gemaakt waarin het onderwerp is uitgewerkt in de geest van 
Korczak, al is het expliciet uitgaan van zijn ideeën niet noodzakelijk; de scriptie heeft een praktisch 
deel, waarbij daadwerkelijk met kinderen is gewerkt; 

• die gewerkt hebben op een manier die gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen 
belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen. 

Aanmelden? 
Overleg met je scriptiebegeleider. 
Stuur de volgende gegevens naar info@korczak.nl: je naam, adres, mail, telefoonnummer, het 
opleidingsinstituut, naam van je scriptiebegeleider. (o.v.v. aanmelding scriptieprijs). Je krijgt dan 
nadere informatie. Zodra je scriptie klaar is stuur je een digitale of fysieke versie naar de Janusz 
Korczak Stichting. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2019. 

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor 15 oktober 2019 hoor je of jouw scriptie 
genomineerd wordt voor de Janusz Korczak Scriptieprijs 2019. 
Vragen?  Mail naar info@korczak.nl

mailto:info@korczak.nl
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