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“Waarom kan een mens niet afwisselend groot en klein zijn? 
Zoals er winter en zomer is, dag en nacht, slapen en waken; 
niemand zou zich erover verbaasd hebben als het inderdaad zo 
was; dan zouden volwassenen en kinderen elkaar wel beter 
begrijpen.” 

(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/. 

 

Wij wensen alle lezers een 
gelukkig 2020: een jaar 

waarin alle (grote en 
kleine) mensenkinderen in 
deze wereld tot hun recht 

mogen komen! 

Janusz Korczak StichtingAndré Prah

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


Succesvolle Korczak Conferentie in Kinderrechtenhuis te Leiden 
Op zaterdag 9 november werd de jaarlijkse Korczakconferentie van onze stichting gehouden. Het 
thema: “Moeten we dan alles goedvinden?” kwam op velerlei manier aan de orde. 
Dat het geheel in de smaak viel bij de meeste aanwezigen, werd duidelijk uit vele lovende evaluaties: 

Het was weer KEIGOED! 
Interessante, bevlogen opening. 
Korczak ten voeten uit. Heel 
afwisselend ook, het levendige 
gesprek van Tako met de 
jongeren. Prachtige beelden uit 
de praktijk bij ‘kijken naar 
kinderen’ en originele workshop 
van Jonas Deitert. Niet iedere 
workshop was even sterk; zorg 
voor wat meer afwisseling. Verder 
heerlijke lunch, schitterende 
locatie en perfecte organisatie. 
Heerlijke swingende klezmer-
muziek !  
Dank voor deze inspirerende dag. 

In bijlage 2 vind je een verslag van de dag. 

Opening Korczak Education Center in Israel 
Op 29 november werd in het Youth Village Hasrada Neurim (ten Noorden van Tel Aviv) het Korczak 
Education Center geopend: een mooi centrum waar speciale aandacht is voor de kinderrechten “in 
the spirit of Janusz Korczak and Stefa Wilczynska”. Stefa was de belangrijkste vrouw naast Korczak in 
het weeshuis. Zonder haar was het nooit gelukt het weeshuis te runnen; zij was de doener, maar zeker 
ook een kritische denker naast Korczak. Ook Stefa ging in 1942 met alle kinderen mee naar Treblinka 
waar zij vergast werden.  

Het nieuwe centrum biedt plaats aan groepen, 
vergadermogelijkheden, maar ook kindervakantie-
kampen in de geest van Janusz Korczak. 
Ter gelegenheid van 30 jaar Kinderrechten werd 
een speciale Korczakconferentie gehouden aan de 
universiteit van Tel Aviv.  
Namens de Korczakstichting was Arie de Bruin 
aanwezig; hij verzorgde tevens een lezing tijdens 
de conferentie. 

Tako Rietveld schreef een Handboek Jeugdparticipatie 
Op 7 november jl. werd in De Balie te Amsterdam, met een kort debat over the state of art van 
jeugdparticipatie in Nederland een Handboek Jeugdparticipatie gepresteerd. Het is geschreven door 

Klezmermuziek tijdens de opening van het Korczak Center. De 
band wordt gevormd door jongeren en kinderen uit Senya in Polen.



de Kindercorrespondent Tako Rietveld. Het boek is een bloemlezing van verschillende standpunten 
en meningen over participatie, tot en met de vraag of jeugdparticipatie een vorm van kinderarbeid is. 
De heldere en toegankelijke bloemlezing, plus enkele tips voor beleid en de praktijk, is gebaseerd op 
zo’n veertig interviews, citaten en bronnen. Een ideaal boek voor studenten, professionals en 
beleidmakers die zich breed willen oriënteren op het thema jeugdparticipatie. 
Een uitgebreide bespreking van het boek is te vinden in bijlage 4 

Korczak scriptieprijs 2019  voor Daniel Kolpa 

De Korczak Scriptieprijs 2019 is toegekend aan Daniel 
Kolpa voor zijn bijzondere scriptie “Leerlingen als 
leraar (van hun eigen leren)”. Daniel is/was student 
van de pabo van Hogeschool Windesheim in Zwolle. 
In zijn onderzoek liet hij kinderen steeds hun eigen 
lesdoelen stellen, en dat leidde tot bijzondere 
resultaten. Wij feliciteren Daniel van harte met dit 
succes! 
Geïnteresseerd in zijn scriptie?  
Mail dan: D.KOLPA@ooz.nl 

30 jaar VN Kinderrechtenverdrag 
De Universele Verklaring voor de Rechten van het Kind werd 30 jaar geleden aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op vele plaatsen in de wereld werd hier aandacht 
aan geschonken. Ook de Korczakconferentie in Tel Aviv stond in het teken van dit jubileum. 
Hier kunt u de tekst van het verdrag downloaden:  
https://www.defenceforchildren.nl/media/1506/20170508_dc_kr-boekje_web.pdf 

Hoewel vrijwel alle landen in de wereld het verdrag 
geratificeerd hebben, is er nog heel wat te doen eer 
alle kinderen in deze wereld gerespecteerd worden 
en veilig kunnen opgroeien.  
Met het rapport ‘A Second Revolution: 30 years of 
child rights, and the unfinished agenda’, roepen 
zes internationale kinderrechtenorganisaties wereld-
leiders ter verantwoording om de beloftes, die 
gedaan zijn met de ratificatie van het verdrag, in te 
lossen. Lees het volgende rapport: https://child-
rights-now.org 

Aanmeldingen Korczakprijs 2020 
De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie, 
persoon of project 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. 
Het gaat om een organisatie of persoon 
- die zelf direct met kinderen en/of jongeren werkt met bijzondere aandacht voor de rechten van 

kinderen; 
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- die dat in het algemeen doet in de geest van Korczak, al is het expliciet uitgaan van diens   ideeën 
niet noodzakelijk; 

- die dat doet op een manier die met name gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de 
eigen belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen en jongeren; 

- die op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen. 
Wilt u een persoon, een organisatie of een project voordragen voor de Korczakprijs 2020, geef dit 
dan door via info@korczak.nl 

Moeten we dan alles goedvinden? Nieuw jaarboek van de Korczakstichting 
  
Hoeveel vrijheid geef je een kind om zijn eigen weg te gaan? Hoeveel 
beperkingen leg je hem op, welke grenzen zijn er, hoe leer je hem of 
haar de nodige zelfdiscipline? Deze dilemma’s, waar iedere opvoeder 
mee te maken heeft, zijn niet nieuw. 
‘Moeten we dan alles goedvinden?’ is een uitspraak van Janusz Korczak 
(1878 – 1942), grondlegger van de rechten van het kind. Zijn leven lang 
was hij op zoek naar een antwoord en hij kwam tot de conclusie: ‘Ik 
weet het niet!’ Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging, 
waarbij het recht van het kind op respect voorop staat. 
Nadrukkelijk gaf Korczak ook ruimte aan de vraag van kinderen: Moeten 
wíj dan alles goedvinden? Kinderen hebben ook het recht het gedrag 
van volwassenen aan de kaak te stellen. 

Verschillende auteurs beschrijven in dit jaarboek van de Janusz Korczak Stichting hoe zij met deze 
dilemma’s omgaan: thuis, in het onderwijs, bij de sportclub of in de jeugdzorg. Naast praktijkverhalen 
wordt door enkele auteurs ook een grondige pedagogische analyse gemaakt. Vanzelfsprekend 
komen kinderen aan het woord met hun mening en hun vragen. Een prachtig verhaal van de 
bekende kinderboekenschrijver Jacques Vriens zorgt ervoor dat zowel kinderen als volwassenen dit 
boek (samen) kunnen lezen. 
Lid/donateurs van de Korczakstichting krijgen het boek gratis thuis gestuurd. Het boek is te bestellen 
via info@korczak.nl en via de boekhandel  

Ten Matchboxes according Janusz Korczak 
Op maandag 30 maart (aanvang 19.00 u.) geeft de 
Israëlische acteur Amichai Pardo in de aula van de pabo 
van hogeschool Inholland Rotterdam een speciale 
voorstelling “Ten Matchboxes... according to Janusz 
Korczak”. Hierin komen Korczak en de kinderen in zijn 
weeshuis op verrassende wijze tot leven. Het programma 
zal ieder die geïnteresseerd is in het leven en werken met 
kinderen aanspreken, maar is ook zeker geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar. Het aanvangstijdstip is daarom 
vroeg gekozen. Het programma duurt in totaal anderhalf 
uur.  
De voorstelling is met groot succes in diverse landen 
uitgevoerd. Er is simultaan vertaling aanwezig.  
Reserveer de datum!  

De voorstelling zal op meer plaatsen in Nederland worden gegeven; de andere data en plaatsen zijn 
op dit moment nog niet bekend. 
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Levenslicht  
Op 27 januari 2020, de dag van de bevrijding van Auschwitz, wordt in Rotterdam op het Stieltjesplein 
bij Loods 24 (voormalig verzamel- en deportatieplaats in deze stad) het lichtmonument “Levenslicht” 
onthuld. Kunstenaar Daan Roosgaarden heeft 104.000 lichtgevende steentjes gemaakt, 
symboliserend de 104.000 Joodse, Roma en Sinti slachtoffers die vanuit Nederland zijn weggevoerd 
en vermoord tijdens de Holocaust. De steentjes worden daarna verspreid naar alle plaatsen in 
Nederland vanwaar Joden, Roma en Sinti zijn weggevoerd. Namens de Korczakstichting is Arie de 
Bruin betrokken bij het onderwijsprogramma over Levenslicht voor scholen in Rotterdam. Voor alle 
scholen in Nederland is een speciale lesbrief te downloaden: https://www.joodsmonument.nl/nl/nl/
onderwijs. Tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door is aandacht besteed aan dit project: 
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/524675 

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 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 
Heel geschikt om bijvoorbeeld een periode in de hal van een pabo of andere opleidingsschool te 
plaatsen. 
 

Worldteacher worden? 
Tijdens de Korczakconferentie werd een workshop gehouden over het 
programma Worldteacher van de Stichting Edukans. Enkele enthousiaste 
leerkrachten vertelden over hun ervaringen in Malawi, waar zij via het 
Worldteacherprogramma enige weken hadden samengewerkt met 
Malawiaanse collega’s.  
Het had hun leven als mens en als leerkracht voor altijd veranderd. 
Je kunt via Edukans als leerkracht of student naar diverse landen zoals Malawi, Uganda, Kenia, 
Ghana, Suriname, India en Ethiopië. Ook belangstelling om een echte werelddocent en -burger te 
worden? Kijk dan op  https://www.edukans.nl/programma/world-teacher/ 

Onderwijsavonden NIVOZ 
Ook in dit cursusjaar organiseert NIVOZ bijzondere Onderwijsavonden. 
Thema is: De grote wereld en de kleine wereld. Naar een pedagogiek van 
de hoop. 
De eerstvolgende avond wordt gehouden op 23 januari 2020 in theater 

Mailand, De Horst, Driebergen. Spreker is Jelmer Evers. Veel introductie behoeft hij niet meer, want 
Jelmer is de laatste vijf jaar alom aanwezig in het onderwijsdebat, zowel nationaal als internationaal. 
Hij is docent geschiedenis op Unic in Utrecht, maar bovenal onderwijsdenker en innovator. Hij 
initieerde en schreef mee aan Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (2013), 
het boek dat een bijdrage was aan het publieke debat over het waartoe van onderwijs. 
Zie voor meer info: https://nivoz.nl/nl/jelmer-evers-op-podium-bij-derde-nivoz-onderwijsavond 
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Vrijwilligers gevraagd voor het Nash Dom kamp 2020 

Het eerstvolgende Nash Dom kamp 
wordt gehouden van 31 juli tot 8 
augustus 2020. 
Ook dit jaar zoeken we weer 
vrijwilligers. Ben je student, ben je 
geïnteresseerd in de wereld van 
kinderen of vind je het gewoon mooi 
om een leuke vakantieweek voor en 
vooral mèt kinderen te organiseren? 
Meld je dan aan via info@korczak.nl of 
nashdomnl@gmail.com 
Kijk ook op http://www.nashdom.nl 

Boekentips 

1. Joop Berding, Opvoeding en Onderwijs tussen geduld en ongeduld, uitg. Garant ISBN : 
9789085750833, 

Is de deugd van het geduld uit de opvoeding en uit het onderwijs aan het 
verdwijnen? Vanuit deze vraag verkent Joop Berding de vele betekenissen 
van geduld en ongeduld. De taalkunde, de theologie en de filosofie bieden 
prikkelende inzichten. Ook de praktijk komt aan de orde én aan het woord, 
in verhalen over opvoeding en onderwijs en in diepte-interviews met ouders 
en leraren. Zij spreken openhartig over hun worsteling tussen geduld en 
ongeduld, tussen afwachten en ingrijpen, tussen verdragen en opstaan-
tegen. De hectiek van alledag stelt het geduld soms danig op de proef, 
maar zonder dat gaat het niet. 
Een open zoektocht naar wat geduld en ongeduld in onze steeds snellere 
tijd betekenen voor opvoeding en onderwijs. 

2. Helma Brouwers, Waar blijft de kleuter?, uitg. SWP.  ISBN 9789088509346 
De kleuterschool ging in 1985 op in de basisschool. Daarmee verdween 
uiteraard niet die beweeglijke, fantasierijke, magisch denkende kleuter die 
vooral moet spelen om zich te ontwikkelen. Maar wordt die kleuter in die 
geïntegreerde basisschool wel behandeld als kleuter, of veeleer als een 
schoolkind dat leert door een gestructureerd programma te volgen? Maken 
we in die basisschool wel voldoende gebruik van die ontwikkelingskracht 
van kleuters die zich vooral manifesteert in hun spel?. 
Na dertig jaar basisschool is dit boek een mooie en kritische terugblik. Met 
welke ontwikkelingen zijn deskundigen op het gebied van jonge kinderen 
blij en waartegen richten zich hun bewaren? Voor ieder die werkzaam is met 
jonge kinderen in de basisschool een aanrader… en ook voor elk directielid 
in de basisschool! 
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3. Jan Durk Tuinier, Tekenen Voor Vrede, Levendig Uitgeverij; ISBN 9789491740749 

Tekenen voor vrede is een inspiratieboek voor opvoeders, thuis, op school 
en overal met 22 unieke illustraties van eigenzinnige kunstenaars over 
universele thema’s als moed, vooroordelen, vluchten, vrijheid, verzoening, 
compassie en vrede.  
Vrede kunnen maken zit in ons DNA. De mensheid zou nooit zo ver 
gekomen zijn, als we geen aangeboren talent voor empathie, samen-
werking en vredelievendheid zouden hebben. We hebben wel een veilige 
plek nodig om het te ontwikkelen. We hebben mensen nodig om samen 
mee te oefenen.  

Een prachtig boek van de stichting Vredeseducatie met ideeën om met 
kinderen en jongeren de wereld mooier te maken. Op de website www.tekenenvoorvrede.nl kun je 
vele ideeën gratis downloaden. 

Agenda 

- 11 december 2019: gastcollege Fontys pabo ’s Hertogenbosch 

- 27 januari 2020: Herdenking 75 jaar bevrijding Auschwitz. Onthulling monument “Levenslicht” in 
Rotterdam 

- 28 januari 2020: Bestuursvergadering JKS te Amsterdam 

- 30 maart 2020: Voorstelling “Ten matchboxes… according to Janusz Korczak (aula Hogeschool 
Inholland Rotterdam) 

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. 

http://www.tekenenvoorvrede.nl


Bijlage 1  “The School of Life” 

“We bouwen een school waar kinderen geen dode letters hoeven te leren van levenloze bladzijden, 
maar een plek waar kinderen leren hoe mensen leven, waarom zij leven, hoe verschillend het leven kan 
zijn, leren om te leven in een vrije geest.” 

Dit schreef Janusz Korczak in 1925 in zijn boek Als ik weer klein ben. Ik moest aan zijn woorden 
denken toen ik een dezer dagen in de krant las dat kinderen steeds minder gemotiveerd zijn in het 
onderwijs, en dat zij met name in het VO de zin van een groot aantal vakken niet inzien. Bijna de helft 
van de tieners vindt lezen pure tijdverspilling en andere vakken saai, geen idee waar je dit nou voor 
moet weten of doen. 

Natuurlijk, onderwijs is heel belangrijk: “the most powerful weapon to change the world”, volgens 
Mandela. Maar hoe dan, en wat voor soort onderwijs? Waarom zou je moeten leren lezen en 
rekenen? De PISA-scores zijn vooral gericht op cognitieve vakken, evenals de CITO-scores in het 
basisonderwijs. Misschien is ‘bewegen’ ook wel goed voor je, maar dat wordt pas belangrijk 
gevonden als obesitas in de samenleving echt een probleem gaat worden. 

Ik leer de kinderen het rekenen en lezen 
ik leer hen schrijven en de Nederlandse taal, 
maar ik vraag me wel eens af of het goed zal wezen, 
ja, waarom leer ik hen dit allemaal? 
 Zullen zij dan alles beter snappen en weten hoe het in de wereld gaat, 
 zullen zij met al die wetenschappen gelukkig leven in een wereld zonder haat? 

Ik leer hen breuken en vermenigvuldigsommen 
met een computer rekenen ze snel 
da’s later handig als je werken moet met bommen, 
dat moet nauwkeurig, dat begrijp je wel. 

Ik leer Elise straks die sommen met procenten 
dat is voor later als ze werkt op een bank.  
Dan berekent zij nauwkeurig al die rente  
die Afrika maar niet betalen kan.  

Dan zit hier Jouke nog, die kan niet erg goed leren,  
die snapt van al die sommen werkelijk niets. 
Hij blijft heel simpel en zal wel niet studeren, 
hij bereikt waarschijnlijk later helemaal niets.  
 Zal hij dan alles beter snappen en weten hoe het in de wereld gaat?  
 Zal hij ons leren, zonder wetenschappen, hoe je moet leven zonder al die haat?  

De vraag wat de zin is van wat wij in het onderwijs doen, is nog steeds uiterst actueel. Onderwijs dat 
vooral gericht is op economisch belang en het instandhouden van de (oorlogs?)industrie, onderwijs 
dat de kloof tussen rijk en arm alleen maar bevordert? En al die burgerschapsvorming dan? Die moet 
erop gericht zijn dat “kinderen leren hoe mensen leven, waarom zij leven, hoe verschillend het leven 
kan zijn, leren om te leven in een vrije geest.” 
Dan zullen CITO- en PISA-scores niet meer maatgevend zijn, maar het leven zelf! Misschien kan de 
droom van Korczak na honderd jaar toch nog een keer uitkomen. We hebben nog vijf jaar!!! 

Arie de Bruin 



Bijlage 2.  Moeten wij dan alles goedvinden?  

Verslag van de Korczakconferentie 9 november 2019. 

Een regenachtige dag, maar als je eenmaal binnenkomt in het Kinderrechtenhuis in Leiden, komt de 
warme sfeer je tegemoet. Een mooie tentoonstelling over het leven en werk van Korczak brengt je 
direct bij waar het hier om gaat: het recht op respect voor ieder kind, het recht om te zijn we je bent. 
De zaal is goed gevuld met een kleine honderd deelnemers. In zijn inleiding op het thema van de 
dag benadrukt de voorzitter dat Korczak geen pasklaar antwoord geeft op bovenstaande vraag en 
dat je na afloop van de dag dat ook niet mag verwachten.  

Geen enkele opvatting mag een absolute of immer geldende overtuiging worden. De dag van 
vandaag moet altijd slechts een overgang vormen tussen de som van ervaringen van gisteren en het 
grotere aantal ervaringen van morgen…. Slechts onder deze voorwaarden zal het werk van een 
opvoeder noch eentonig, noch uitzichtloos zijn”, aldus Korczak. Het lijkt of we een beetje met een 
kluitje in het riet gestuurd worden, maar hij maakt ons duidelijk dat je vooral zelf moet nadenken, 
wellicht geïnspireerd door zijn gedachten en door heel goed te luisteren naar kinderen! 

En dat lukt vandaag: Tako Rietveld 
gaat in gesprek met jongeren die een 
mening over volwassenen hebben en 
hoe die met ‘hun’ klimaat omgaan. 
Ook diverse workshops prikkelen om 
zelf aan de slag te gaan en na te 
denken. Niet elk onderdeel wordt 
door iedereen even sterk gevonden, 
maar er is een ruime keus en elke 
deelnemer kan wel iets vinden dat bij 
hem of haar past. 

Daniel Kolpa wint de Janusz Korczak 
Scriptieprijs 2019 die wordt uitgereikt 
nadat alle drie genomineerden een 

korte presentatie hebben gehouden 
over hun studie. Bij alledrie wordt duidelijk dat de stem van kinderen serieus genomen moet worden 
en bijzonder waardevol kan zijn in deze wereld. Bij Daniel worden leerlingen uitgedaagd om hun 
eigen lesdoelen te maken en zo worden zij hun eigen en elkaars leraar! Echte participatie in elke les. 

Tijdens een heerlijke lunch (helaas, voortaan iets meer kaas…) raken vele Korczak-mensen met elkaar 
in gesprek en worden ideeën uitgewisseld.  

Bevlogen juf Daisy Mertens (leraar van het Jaar 2016 en finalist van de Global teacher Award) vertelt 
’s middags over haar idealen en hoe zij kinderen tot hun recht wil laten komen in haar klas. 

Met swingende Klezmermuziek van ‘Klezbez” wordt het programma afgesloten. Aan het eind van de 
dag ontvangt iedere deelnemer het Jaarboek “Moeten we dan alles goedvinden?” Mocht je door de 
dag zelf nog niet genoeg aan het denken zijn gezet, dan zal het lezen van dit boek je wellicht weer 
een stukje verder brengen. 

De evaluaties over de dag waren voor 95% heel lovend, hoewel iemand ook vond dat het niveau wel 
wat hoger zou mogen zijn dan dat van een pabo… 

Nog enkele opmerkingen:  



 

Heel inspirerende, afwisselende dag 
met veel topprestaties!  
….Inspiratie voor maandag en de 
weken erna…..  
Lezing Arie: top!  
…. Daniel: fantastisch om te horen 
hoeveel vertrouwen hij geeft.    
…. Presentatie beeldcoach heel fijn!  
Ik kijk voortaan weer anders!  
Bedankt !!!….  
Teveel op niveau van Pabo-1….  
Kunnen we wat meer in beweging 
komen? 
…. Ik vond de workshop over passend 
onderwijs heel erg interessant en de workshop over stigma’s heel inspirerend….  
… waar zijn de kinderen? 
De muzikale afsluiting was top!  
…. Zullen we volgend jaar met de conferentie naar Warschau gaan? 

Ten slotte swingende klezmermuziek. 

Kijk ook op: https://meesterarthur.nl/korczakconferentie-2019/ 
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Bijlage 3  Handboek Jeugdparticipatie 

Op 7 november jl. presenteerde kindercorrespondent Tako Rietveld in 
De Balie te Amsterdam, zijn Handboek Jeugdparticipatie. Hij gaf zijn 
boek als motto een uitspraak van Korczak mee: ”Kinderen worden geen 
mensen, ze zijn het al”. Dat is precies wat het boek ons wil meegeven: 
kinderen en jongeren zijn medeburgers die er toe doen. De auteur 
ergert er zich aan dat veel volwassenen geen idee hebben wat kinderen 
ons te zeggen hebben en hoe we oprecht naar hen dienen te luisteren. 
Dat bracht hem er toe een buitengewoon inspirerend boek te schrijven 
voor ouders, leraren, politici, kortom alle volwassenen. 
De kracht en betekenis van het boek liggen in de talloze praktische 
voorbeelden van kinderen en jeugdigen die bij belangrijke beslissingen 
daadwerkelijk betrokken werden. Maar het is geen vanzelfsprekende 
zaak dat ze dan ook serieus genomen worden. “Helaas blijkt in de 
praktijk vaak dat het belang van volwassenen voorop staat en kinderen 

en jongeren onderaan de streep alleen zijn ingezet om dat belang te 
dienen. Participatie is meer dan alleen aan tafel zitten..”, aldus Tako. 
Niet voor niets besteedt hij in het eerste deel van het boek veel aandacht aan de gangbare 
opvattingen over participatie, die verder dienen te gaan dan schijn-participatie. De auteur houdt ons 
de definitie van Roger Hart voor. 
“Participatie is een fundamenteel burgerschapsrecht, dat het proces behelst waarbij men deel heeft 
aan besluitvorming over zaken die de eigen leefsituatie en die van de gemeenschap betreffen.” 
Hij vat dit samen als: “Jeugdparticipatie zou moeten betekenen dat de kennis, ervaring en visie van 
de jeugd een plek krijgt in de volwassen agenda en dat daar vervolgens ook echt iets mee gebeurt.” 
En hij citeert Barack Obama: ”Energizing young people to make a difference is some of the most 
important work we can be doing right now.” 
Prof. Micha de Winter onderstreepte op donderdag 14 nov. jl in zijn lezing: De pedagogiek van de 
hoop, het grote belang van actieve participatie. De Winter stelt: “Als je kinderen van jongsaf aan 
meegeeft dat ze er toe doen, dat ze erbij horen, dat de samenleving ook op hen zit te wachten, dan 
wakker je de motivatie aan om zich te willen inspannen, te werken aan doelen, te willen leren en zich 
te willen ontwikkelen. Maar als je als kind niet hoopvol naar de toekomst leert kijken, als je niet leert 
zien dat er voor jou een rol is weggelegd en dat er iets positiefs van je verwacht wordt, dan is de 
kans groot dat je bij de pakken neer gaat zitten en dat je boos en verdrietig wordt.” 
En dan natuurlijk de hamvraag: Welke concrete stappen moeten we als volwassenen nemen om onze 
jongeren die plek in de samenleving te geven zodat ze ervaren: we doen er toe!!? 
Het is de grote verdienste van dit handboek dat Tako Rietveld een heldere route beschrijft met 
talloze inspirerende voorbeelden hoe we echte participatie van jongeren kunnen realiseren.  Het is 
een 7-stappenplan. Eigenlijk dacht ik: wat is het toch simpel en wat hebben we als volwassenen vaak 
weinig vertrouwen in de ideeën en initiatieven van kinderen en jongeren. Met dit boek laat Tako 
Rietveld zien hoe de samenleving nieuwe impulsen krijgt als we de jeugd bij onze plannen betrekken.  
“Je bent nooit te klein om een verschil te maken” ( Greta, klimaatactivist)  
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produkt prijs € aantal totaal €

Jaarboek 2019: Moeten we dan alles goedvinden?

(verschijnt november 2019)

19,95

Jaarboek 2018: Vergeet het kind niet 10,—

Jaarboek 2017: Kinderen hebben iets te zeggen 17,95

Jaarboeken 2010 - 2016

- 2010: Kinderen zijn al burgers

- 2012: Het verlangen naar een betere wereld

- 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is 

- 2014: Daar heb je recht op (€ 5,—)

- 2015: Het recht van het kind op leven en dood 

6,—

Jaarboeken van voor 2010 5,—

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen) 16,—

J. Korczak, Het recht van het kind op respect (vert. R. Görtzen) 18,—

J. Korczak, Dagboek, in het ghetto van Warschau (vert. R. 
Görtzen)

9,90

J. Korczak, Onder vier ogen met god (vert. R. Görtzen) 10,—

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

R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver 25,—

Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs 1,—

Brochure: Korczak en de Kinderopvang 1,—

A. de Bruin, Je bent er geweest 10,—

J. Shepard, Het boek van Aron 15,—
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