
Digi Korczak Bulletin jrg. 6 nr. 2  april 2019 

“Moeten we dan alles goedvinden? Nooit en te nimmer: van een 
zich vervelende slaaf maken we een vervelende tiran. Door een 
kind iets te verbieden, versterken we hoe dan ook zijn 
wilskracht, al leert hij maar zich in te houden en zich dingen te 
ontzeggen.” 

(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/. 

Vooraankondiging Korczakconferentie: 9 november 2019 

Op zaterdag 9 november 2019 hopen we in het Kinderrechtenhuis te Leiden onze eerstvolgende 
Korczakconferentie te houden. Het thema wordt: “Moeten wij dan alles goed vinden?”, het dilemma 
tussen vrijheid en grenzen stellen in de opvoeding. Meer informatie volgt later. 
Reserveer de datum nu alvast in uw agenda!  

International Child Press Conference in Amsterdam 

Van 25 t/m 27 april 2019 wordt de International Child Press Meeting gehouden 
in Amsterdam. Voor nadere informatie: http://www.fysioeducatief.nl/childpress-
meeting-2019-eng/. Enkele leden van onze Korczakkring Amsterdam zijn hier 
actief bij betrokken. 
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4 mei: Herdenking op het Merwedeplein bij het beeldje van Anne Frank 
Na afloop van de herdenking  op het Merwedeplein in Amsterdam bij het beeldje van Anne Frank is 
iedereen uitgenodigd in de Literaire Salon van Boekhandel Jimmink, Waalstraat 45 te Amsterdam. 
Daar verzorgt Anouk Brink (bestuurslid Janusz Korczak Stichting) om 20.30 uur een inleiding met film 
over de joodse kinderarts, schrijver en pedagoog Janusz Korczak. 

“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 

Bestuursdag Korczakstichting in Limburg 
Op zaterdag 25 mei zal het bestuur van onze stichting haar jaarlijkse bestuursdag houden in Zuid 
Limburg. Inhoudelijk wordt het programma verzorgd door Hans Notten en Math Partouns. 

Training Playwork voor professionals en vrijwilligers  
Gegeven door dr. Shelly Newstead uit Engeland, ervaren trainer met jarenlange praktijkervaring. 
Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen in hun vrije 
spel. Het komt uit Groot Brittanië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt 
het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel.  
- Voor wie: De cursus is geschikt voor zowel ervaren professionals en vrijwilligers als voor beginners. 

De training is bedoeld voor iedereen die kinderen in hun vrije tijd begeleidt en ook voor hun 
leidinggevenden: speeltuinen, BSO, buurthuizen, NME etc.  

- Wanneer: De cursus is 3 dagdelen. Utrecht: maandag 3, woensdag 5 en donderdag 6 juni, van 9.30 
– 13.00 uur. Amsterdam: dinsdag 4 juni 9.30 – 16.30 en vrijdag 7 juni van 9.30 -13.00.  

- Waar: Utrecht: Bouwspeeltuin De Kameleon, Verlengde Hoogravenseweg 37, 3525 BB.  
Amsterdam: Natuurspeeltuin Het Woeste Westen, Overbrakerpad 3, 1014 AZ.  

- Kosten: € 120, inclusief koffie en thee (en lunch op dinsdag). Certificaat van deelname.  
- Opgeven: via mail om je interesse te laten weten: utrecht@springzaad.nl, vóór 1 mei,  

m.v.v. naam, functie, organisatie en keuze van cursuslocatie. Uiterlijk 15 mei krijg je bericht of de 
cursus doorgaat en kan je je definitief opgeven en betalen.  

- Meer informatie: https://www.springzaad.nl/agenda-utrecht. 

Film over Korczak  
De nieuwe promotiefilm die we als stichting hebben gemaakt over de betekenis van Korczak voor de 
huidige pedagogische wereld is te vinden op You Tube: https://www.youtube.com/watch?
v=3dMkTxfpCHY. U kunt hem gratis gebruiken om zo het gedachtegoed van Janusz Korczak te 
verspreiden. 
Op verzoek kunt u ook een versie met Engelse ondertiteling van ons krijgen. Mail dan naar 
info@korczak.nl 
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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. Wilt u de tentoonstelling lenen, neem dan contact op met 
info@korczak.nl 

Nieuwe Korczakkring in Delft 
Op 12 maart is in de regio Delft in de Freinetschool Delft met succes een nieuwe Korczakkring 
gestart. Eén van onze leden, Meta de Vries van Leerkrachtcoaching (zie https://leerkrachtcoaching.nl) 
heeft hiertoe het initiatief genomen. Aanmelden voor deelname aan deze kring kan via 
info@korczak.nl. De eerstvolgende bijeenkomst zal na de zomervakantie plaatsvinden 

Korczakkring Amsterdam 
Vrijdag 7 juni vindt 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 
Ook de volgende bijeenkomsten zijn al gepland: Vrijdag 13 september en Vrijdag 15 november 

Korczakkring Rijnmond 
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op maandag 20 mei 2019. Dit keer in het gebouw 
van pabo Dordrecht, Achterom 103, 3311 KB Dordrecht. Aanvang 19.30 u. Het programma duurt tot 
21.30 u. en wordt dit keer verzorgd door Wim Clements.  
Aanmelden via info@korczak.nl 

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 
Tijdens de Korczakconferentie op 9 november a.s. in het Kinderrechtenhuis te Leiden 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 2. Je kunt je nog steeds aanmelden bij info@korczak.nl 

Streets of the World 

Op de Zuidas in Amsterdam vind je een prachtige openlucht 
fototentoonstelling. Er is een speciaal onderwijsproject bij ontwikkeld 
door een van onze leden, Liesbeth Breek. Zij is docent Frans en 
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onderwijsontwikkelaar op een middelbare school in Alkmaar. Er zijn ook lessen bij gemaakt die je 
gratis kunt downloaden: https://www.streetsoftheworld.com/amsterdam/nl/schooling-programs-
streets-of-the-world 

Moeten we dan alles goedvinden? 
Een prachtige uitspraak van Korczak die ook zo nu en dan worstelde met de dilemma’s van vrijheid 
geven en grenzen stellen in de opvoeding. Dat wordt de titel van het Jaarboek 2019 van de 
Korczakstichting. In dit boek willen we enkele casussen opnemen van praktijksituaties in het gezin, in 
de klas of groep of bij de sport of een andere club. 
Hoeveel vrijheid en ruimte geef je kinderen om hun eigen weg te gaan, zichzelf te ontwikkelen? En 
hoeveel beperkingen leg je op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of haar zichzelf beperkingen 
op te leggen, zelfbeheersing en zelfdiscipline? De discussie hierover is actueel. Mag hij of zij 
onbeperkt op zijn Iphone, gamen tot diep in de nacht, zelf bepalen hoeveel hij eet, wat hij drinkt, 
pillen bij het uitgaan…? De prinsjes en prinsesjes die overal hun zin in krijgen, die denken dat de 
wereld alleen om hen draait, ouders die leerkrachten kwalijk nemen dat hun “prinsje” iets niet mag of 
straf heeft gekregen. 
Hoe sturend (of wellicht manipulerend) ben je? Regels, ge- en verboden… en als hij/zij zich daar niets 
van aantrekt? Wie bepaalt die regels eigenlijk? 
We vragen je (als ouder, leerkracht, opvoeder) een casus te beschrijven waarbij je met dit 
dilemma zit… of misschien wel vastloopt… (200 tot max. 500 woorden). 
Stuur je bijdrage naar info@korczak.nl (o.v.v. casus) 

Tips 
1. Speciaal programma over Kindermishandeling: de Stichting Films for Change heeft een bijzonder 

aanbod voor mensen die met kinderen werken. Zie: http://www.filmsforchange.nl 

2. Op woensdag 15 mei is er een speciale onderwijsavond in Driebergen rondom het boek ‘Dat is 
pedagogiek’, een werk onder eindredactie van de Leuvense hoogleraar Jan Masschelein. Meer 
informatie: https://nivoz.nl/nl/ingelaste-onderwijsavond-in-driebergen-dat-is-pedagogiek 

Agenda 

- 25 t/m 27 april 2019  International Child Press Meeting Amsterdam 

- 4 mei 2019 Theater  ’t Pand Gorinchem: Korczak en de kinderen 

- 15 mei: 2019 Extra onderwijsavond NIVOZ Driebergen 

- 20 mei 2019: Korczakkring Rijnmond in pabo Dordrecht (aanvang 19.30 u) 

- 25 mei 2019: Bestuursdag Korczakstichting 

- 3 juni 2019 (gedurende deze week) Training Playwork in Utrecht en Amsterdam 

- 7 juni 2019; Korcakkring Amsterdam (Groenburgwal 59) 

- 15 september 2019: Vernissage/expositie van Franse Holocaust schilder Isaac Celnikier in Synagoge 
te Meerssen in samenwerking met Korczak Stichting. 

- 9 november 2019: Korczakconferentie Kinderrechtenhuis Leiden 

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) 2019 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 

https://www.streetsoftheworld.com/amsterdam/nl/schooling-programs-streets-of-the-world
https://www.streetsoftheworld.com/amsterdam/nl/schooling-programs-streets-of-the-world
mailto:info@korczak.nl
http://www.filmsforchange.nl
https://nivoz.nl/nl/ingelaste-onderwijsavond-in-driebergen-dat-is-pedagogiek


Bijlage 1   

Kinderogen 

zijn kleine neus 
drukt zacht tegen het glas.  
zijn rode laars stampt 
keihard in de plas 
 
condens op het raam 
tijd om verder te gaan 
hij schudt van nee 
hij blijft liever staan 
wil even niet mee 
en nergens heen 

zijn ogen schieten  
heen en weer 
zijn handen reiken 
naar de beer 
glimmend glas 
achter spiegeltijd 

zonder haast en spijt 
heeft opa plotseling 
alle tedertijd. 

(Jorge Bolle) 

 



Bijlage 2. Column Arie de Bruin   

Hoe passend kan het zijn? 

“Het lijkt wel of er bij ons op school ieder jaar meer komen”, verzuchtte een lerares.  En zij bedoelde: 

meer bijzondere kinderen, kinderen waar “iets mee is”, waar we niet goed van weten hoe we er mee 

om moeten gaan.  Als we nu maar weten wat het is of wat het kind heeft… We vermoeden dat we in 

dat geval de oplossing binnen handbereik hebben: als de diagnose gesteld is kun je er een therapie 

op los laten of misschien wel medicijnen! 

Zouden er werkelijk steeds meer kinderen met afwijkingen of stoornissen rondlopen anno 2019? Het 

zou best kunnen. Hoewel, misschien waren die kinderen er altijd al, maar viel dat allemaal niet zo op 

en konden die kinderen meestal hun weg nog wel vinden. Misschien stellen we nu veel te hoge eisen 

waar steeds meer kinderen niet aan kunnen voldoen, of stellen we juist te weinig eisen? Hoe zou het 

nou toch komen dat er steeds meer kinderen het etiket “autisme” krijgen of “iets in het autistisch 

spectrum”?  

Ik hoorde laatst een verklaring die mij wel plausibel leek. In onze samenleving worden kinderen van 

jongs af aan gebombardeerd met een ontstellende hoeveelheid prikkels. Het aantal indrukken dat 

een kind op 4-jarige leeftijd al achter zijn kiezen heeft is tien keer de hoeveelheid prikkels die zijn 

overgrootvader in zijn hele leven te verwerken kreeg. Dit kunnen de meeste hersentjes wel aan, die 

zijn heel flexibel: de evolutie zorgt voor de nodige aanpassing. Maar een behoorlijke categorie 

kinderen kan dit niet zomaar verwerken en ontwikkelt een afweermechanisme: die schermen zich af 

voor al die prikkels, zij bouwen een pantser om zich heen om al die stress niet toe te laten. Gewoon 

een fantastische manier van overlevingsgedrag! En dat noemen wij dan een handicap: autistisch 

spectrum! Misschien is het juist wel een kwaliteit in plaats van een afwijking. Een mechanisme om je 

concentratie te ontwikkelen: niet ieder kind ontwikkelt  “Multi-tasking”.  

Wist je trouwens dat in de omgeving van Eindhoven autisme blijkbaar vaker voorkomt dan in de rest 

van Nederland? Dat komt omdat daar veel “techneuten” wonen waar Philips zijn imperium op heeft 

gebouwd. Die kwaliteit van doelgerichte concentratie is erfelijk! 

Het onderwijs staat de laatste jaren bol van het begrip “passend”. Kinderen vinden hun eigen 

afweermechanismen om het ‘passend’ te maken. Er zijn ook kinderen die heel onrustig worden van al 

die stress in onze samenleving: zij ontladen in hyperactief gedrag. 

Vanuit de orthopedagogiek weten we dat het aantal kinderen met wezenlijke afwijkingen beperkt is: 

hooguit 3 á 5%. Met de rest is niets aan de hand, zij zijn uniek. Er is wel iets aan de hand met hun 

omgeving en daarom ontwikkelen zij dit speciale (overlevings)gedrag. Het wordt dus hoog tijd dat wij 

de omgeving weer passend maken voor kinderen… en als de rest van de wereld doordraait kunnen 

we daar toch in ieder geval op school voor zorgen! 

Arie de Bruin 



Bijlage 3   

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
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