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“De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te 
nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag”  (J. Korczak) !!!!!!!!

Janusz Korczak Stichting Nederland 
 Postbus 70048 

 1007 KA Amsterdam  
 Telefoon +31 (0)20-6447018 

 giro NL86 INGB 0005 3115 50 
 email: info@korczak.nl 

 Homepage: www.korczak.nl 
  KvK Amsterdam 41202513 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Dezelfde wens 
!
Gewoon respect 
voor wat je ziet, 
voor waterlanders en verdriet  
want kleine tranen zijn ook zout  
en geen respect  
voelt vreselijk koud 

gewoon respect  
voor wat je hoort, 
voor wat een kinderleven stoort  
want ook al lijkt dat nog zo klein  
geen respect  
doet altijd pijn 

gewoon respect  
voor hoe het groeit, 
voor hoe een kinderleven bloeit  
want klein zijn in die grote zee  
zonder respect  
valt dat niet mee 

gewoon respect  
voor hoe het is, 
voor wat het kan of wat het mist  
elk kind dezelfde wens 
hij wil respect  
hij is een mens. 

!
“Laten we respect hebben voor de geheimen en schommelingen van de zware groeiarbeid” 
“Alle tranen zijn zout. Wie dat begrijpt kan kinderen opvoeden, wie dat niet begrijpt, kan ze niet 
opvoeden.” (UIT: J. Korczak, Het recht van het kind op respect, Amsterdam 2007)!
(UIT: A. de Bruin, Je moet toch wàt als je klein bent, 2014)  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1. Inleiding !!
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Janusz Korczak Stichting Nederland. Vanaf 1982 
heeft de stichting zich actief ingezet voor de verspreiding van het gedachtegoed van de 
Pools-Joodse pedagoog Janusz Korczak (1878 – 1942) in Nederland en ondersteunt zij op 
velerlei wijze activiteiten, personen en organisaties die zich inzetten voor de rechten van 
kinderen. !
Janusz Korczak is één van de meest toonaangevende pedagogen van de 20e eeuw en zijn 
pedagogiek is ook in onze tijd actueel. Als kinderarts richtte hij in 1912 het weeshuis Dom 
Sierot op in Warschau met het ideaal om een plaats te creëren waar kinderen tot hun recht 
konden komen. In die weerbarstige praktijk ontwikkelde hij zijn ideeën, niet alleen op 
papier, maar vooral in de dagelijkse gang van zaken in het huis. Hij werd daarmee één van 
de belangrijkste grondleggers van de Rechten van het Kind. Hij liet kinderen op alle 
mogelijke manieren participeren in de organisatie van het weeshuis; er was een kinderraad 
en zelfs een kinderrechtbank. Hij respecteerde ieder kind als volwaardig mens. Ondanks 
tegenslagen en mislukkingen hield hij vast aan zijn ideaal, zelfs toen het weeshuis 
opgenomen werd in het ghetto van Warschau, waar hij met 200 kinderen moest zien te 
leven en te overleven dwars tegen de nazi-terreur in. In 1942 liet hij zijn kinderen niet in de 
steek, maar werd samen met hen weggevoerd naar Treblinka, waar zij allen werden vergast. !
Mensen kunnen vermoord worden, hun gedachten, ideeën en idealen echter niet. Des te 
meer reden voor het bestuur van de Janusz Korczak Stichting om zich te blijven in te zetten 
voor de rechten van kinderen door de verspreiding van het gedachtegoed van Korczak. !
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de Janusz Korczak Stichting en in 
het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs en vertegenwoordigers van de fondsen die 
ons werk ondersteunen. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid 
de komende jaren verder vorm zal geven.  !!!!
Namens het bestuur van de Janusz Korczakstichting, 
Arie de Bruin (voorzitter) !
vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 maart 2016 !!
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!
2. Doel en aanpak !!
De Janusz Korczak Stichting kent als primair doel: het verbreiden van de kennis van het 
leven en werk van Janusz Korczak en daarmede de verspreiding van zijn gedachtegoed. 
Tevens wil de stichting haar initiatieven richten op concretisering van Korczaks’ ideeën over 
opvoeding en de rechten van het kind in onderwijs, opvoeding, zorg en hulpverlening. !
De wijze waarop de stichting dit doet is statutair vastgelegd en wordt o.m. bereikt door: !
* het verzorgen van publicaties van en over Janusz Korczak en over actuele pedagogische 
thema’s vanuit het referentiekader van zijn gedachtegoed; !
* het verzorgen van studiedagen, seminars en conferenties; !
* het verzorgen van lezingen, workshops en trainingen voor docenten, hulpverleners, 
groepsleiders, studenten en ouders; !
* het initiëren en begeleiden van onderwijsprojecten over de rechten van het kind vanuit het 
perspectief van Janusz Korczak  (m.n. in pedagogische opleidingen); !
* het beschikbaar stellen van literatuur, audiovisuele materialen en overige informatie; !
* het uitgeven van het Digi Korczak Bulletin; !
* het uitreiken van een tweejaarlijkse wisselprijs aan personen of instellingen die veel van de 
ideeën van Janusz Korczak in de praktijk hebben gebracht; !
* het organiseren van een Nash Dom kamp: een zomerkamp dat jaarlijks plaatsvindt  waar 
integratie en participatie van kinderen centraal staan; !
* het onderhouden van internationale contacten met Korczak organisaties elders in de 

wereld; !
* het ondersteunen van vrijwilligers en professionals die met kinderen leven en werken; !
* deelname aan een werkgroep voor de Rechten van het Kind van het Europees parlement 
("working group for the quality of childhood"); !
* het jaarlijks  uitgeven van een boek over een actueel pedagogisch thema waarbij steeds 
een verband wordt gelegd met het gedachtegoed van Korczak.   !
  
!
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“Hoe dichter een opvoeder bij het 
kind zal staan, des te meer 
opmerkelijke eigenschappen zal 
hij in dit kind ontdekken” (J. 
Korczak) !
!
 

!!!!!!!!!!!!
Korczaks'  pedagogiek is bij alle activiteiten van de stichting richtinggevend voor de inhoud. 
Centraal stelde hij het respect voor het kind als mens in iedere levensfase,  voor zijn keuzes, 
zijn mogelijkheden, zijn zwakheden, zijn bezit, respect voor wie en hoe hij is. 
Hij streefde naar een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind waarbij de rechten 
van ieder centraal staan. Participatie van kinderen stond hoog in het vaandel. Elke kind 
heeft het recht om te zijn wie het is, heeft recht op de dag van vandaag en heeft het recht 
op zijn eigen ontwikkeling.  !
“Wat beweegt die andere helft van de mensheid, die met en naast ons leeft in een tragische 
tweespalt? Wij leggen op hun schouders de plichtenlast van de mens van morgen, zonder 
hun ook maar één van de rechten van de mens van vandaag te verlenen" !
"Je begaat steeds consequent de fout het gerechtvaardigde verzet van een kind aan te 
vechten" !
"Er zijn fouten die je altijd zult maken, omdat je een mens bent en geen machine" !
“De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te 
nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag”   

(Janusz Korczak) !
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3. Organisatie !
3.1 Bestuur !
De stichting heeft een bestuur bestaande uit 8 leden. Zij zijn allen vrijwillig op persoonlijke 
titel toegetreden tot het bestuur; iedereen zit in het bestuur zolang hij/zij dit zelf aangeeft.  
Bestuursleden en leden van werkgroepen ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden voor de stichting. !
Samenstelling: !

  
Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en verder zo vaak als bestuursleden 
noodzakelijk achten. De voorzitter stelt de agenda op; elk bestuurslid is gerechtigd om 
punten voor de agenda aan te dragen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne en 
externe communicatie van de stichting. !
3.2  Werkgroepen 
Naast de bestuursleden zijn vele mensen actief in verschillende werkgroepen: !
3.2.1.  Werkgroep Internationale Conferentie 2016 !

naam Functie Taken* Opm.
Arie de Bruin voorzitter algehele leiding ariecdebruin@kpnmail.nl

Paul Boersma penningmeester financiën 
ledenadministratie

penningmeester@korczak.nl

Theo Cappon (ere)lid bestellingen 
postadres

theo@korczak.nl

Maartje Bos lid voorzitter wg. Ghana maartje_bos@hotmail.com

Anouk Brink lid div. dekkers.brink@casema.nl

Els v.d. Luit lid aansturen wg Nash 
Dom

evdluit@gmail.com

Hans Notten lid div. n.notten@home.nl 

Math Partouns lid div. m.partouns@home.nl

Lodewijk 
Galenkamp

lid (tijdelijk op 
afstand) 

website div. lodewijk_g@hotmail.com

Naam Functie Opm.

Els v.d. Luit evdluit@gmail.com

Alsu Nikonorova feyavgolfah@yandex.ru

Eva van den Heuvel evanheuvel@gmail.com
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!!!!
3.2.2  Nash Dom groep !
Deze werkgroep organiseert jaarlijks het Nash Dom kamp 

!!
3.2.3  Ghana werkgroep !
Ondersteunt met Korczaktrainingen vrijwilligers van de stichting Partnerschip Ghana 

!

Hans Götze hetnatuurlijkhart@gmail.com

Theo Cappon theo@korczak.nl

Lodewijk Galenkamp lodewijk_g@hotmail.com

Alina Talmanova a.talmanova@gmail.com

Anouk Brink dekkers.brink@casema.nl

Paul Boersma penningmeester@korczak.nl

Naam Functie Opm.

Els v.d. Luit evdluit@gmail.com

Zosia Skubisz janenzos@versatel.nl

Nienke Wieringa nbwieringa@hotmail.com

Thea Mepschen theamepschen@hotmail.com

Anna Skubisz annaskubisz@hotmail.com

Theo Cappon theo@korczak.nl

Christiaan Bijsma christiaan5000@hotmail.com

Naam Functie Opm.

Maartje Bos voorzitter maartje_bos@hotmail.com

Lara Berk vrijwilligerscoördinator lara_anne1@hotmail.com

Bert Weijdema lid bertweijdema@gmail.com

Theo Cappon lid m.cappon@tiscali.nl 
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3.2.4 Werkgroep Regionale Activiteiten Zuid - Limburg !

!
De werkgroep zal min. eenmaal per twee jaar een speciale Korczak-activiteit in Zuid-Limburg 
organiseren. !
3.2.5  Redactie Jaarboek 
Verzorgt de uitgave van het jaarboek. 
In 2015 bestond de redactie uit: 
 Hoofdredactie: Helma Brouwers: wmtbrouw@dds.nl  
 Redactie: Theo Cappon: m.cappon@tiscali.nl  !
In 2016 bestaat de redactie uit: Theo Cappon, René Görtzen, Karel Eijkman, Arie de Bruin 
De samenstelling van de redactie kan per jaar wisselen. !
3.2.6  Jury Korczakprijs 
Jureert eens in de twee jaar genomineerden voor de Janusz Korczakprijs 
 Eva van den Heuvel: evanheuvel@gmail.com 
 Aafke Vermeijden-Rijkhoek: aafke.vermeijden@sjsj.nl 
 Marin van Rooijen: martin.vanrooijen@planet.nl 
 Theo Cappon (toegevoegd bestuurslid): theo@korczak.nl !
3.2.7  Internationale contacten 
IKA (Internationale Korczak Association)    : Theo Cappon 
Werkgroep van het Europees Parlement;  'Quality of Childhood' : Theo Cappon 
(theo@korczak.nl), Helma Brouwers (wmtbrouw@dds.nl) en conferenties. 
Voorts gaat bij toerbeurt steeds één ander bestuurslid mee naar de internationale 
vergaderingen. !!
3.2.8 Comité van aanbeveling 
In het comité van aanbeveling hebben de volgende leden zitting: !
Prof. dr.  Luc Stevens, (em. hoogleraar pedagogiek, algemeen directeur NIVOZ)  
Prof. dr. Micha de Winter, (hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht) 
Prof. dr. Jan Willems (hoogleraar Kinderrecht Universiteit Maastricht) 
Jacques Vriens, auteur kinderboeken, oud-directeur basisschool 

Naam Functie Mail

Aafke Vermeijden - Rijkhoek Pastor SJSJ Keerpunt / 
Icarus

aafke.vermeijden@sjsj.nl

Frans van Kruining Manager BSO De Boomhut info@bso-deboomhut.nl

Math Partouns Bestuurslid Korczak Stichting m.partouns@home.nl

Hans Notten Bestuurslid Korczak Stichting n.notten@home.nl
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drs. Riemke Leusink, rector chr. lyceum Zeist 
prof. dr. Hugo Heymans, em. hoogleraar, em. directeur Emma Kinderziekenhuis 
Herman van Veen, veelzijdig artiest, oprichter Lot's Foundation !
3.2.9  Overige werkgroepen 
Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden ad hoc andere werkgroepen geformeerd. !
3.2.10 Relaties 
Wij hebben een groot bestand aan relaties: personen, organisaties, met name gerelateerd 
aan onderwijs, opvoeding en (jeugd)zorg. Relaties ontvangen per mail het Korczak Bulletin 
en worden uitgenodigd een rol te spelen bij de activiteiten van de stichting. 
Een speciale band wordt opgebouwd met de organisaties die in het verleden de 
Korczakprijs hebben ontvangen. Die worden altijd uitgenodigd om zich te presenteren 
tijdens de Korczak conferenties. !

"  !
In Jeruzalem is in het Yad Vashem Museum een indrukwekkend beeld van Korczak en zijn 
kinderen te vinden.  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4. Communicatie !
4.1. Inleiding !
De Korczakstichting  hecht er veel waarde aan om donateurs en andere belangstellenden 
op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken 
bij haar  werkzaamheden. In 2014 is de stichting gestart met het DIGI Korczak Bulletin, een 
nieuwsbrief die min. 5x per jaar per mail verstuurd wordt naar de lid/donateurs en relaties. 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal de informatie ook in de toekomst steeds 
digitaal beschikbaar zijn en zal de communicatie met de achterban voornamelijk via de mail 
en de website verlopen. 
Daarnaast zullen we papieren folders en brochures gebruiken bij studiedagen, conferenties, 
workshops e.d. !
4.2. Website !
De website www.korczak.nl   is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) lid/
donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over de werkzaamheden 
van de stichting, achtergrondinformatie over Korczak en zijn gedachtegoed; ook voor 
kinderen is informatie te vinden m.b.t. de rechten van het kind.  
De website wordt voortdurend geactualiseerd. 
De website is nog steeds in ontwikkeling, waarbij de stichting wordt ondersteund door 
Laurens Meijnen, docent ICT aan de Hogeschool Rotterdam. 
Lodewijk Galenkamp is namens het bestuur verantwoordelijk voor de website. !
4.3. Digi Korczak Bulletin !
Minimaal vijfmaal per jaar verschijnt het Digi Korczak Bulletin met actuele informatie van het 
bestuur, boekbesprekingen en artikelen. Het wordt per mail verstuurd naar de lid/donateurs 
en naar relaties. 
Tot nu toe heeft het Digi Korczak Bulletin vooral het karakter van een Nieuwsbrief. We 
streven ernaar om meer inhoudelijke artikelen van en over het gedachtegoed van Janusz 
Korczak op te nemen in het Bulletin. Het valt ook te overwegen met een zekere regelmaat 
een apart Korczak Magazine uit te geven met uitsluitend inhoudelijke artikelen. 
Eindredactie: Arie de Bruin. !
4.4. Contacten met andere organisaties !
Wij onderhouden contacten met diverse organisaties die verwant zijn met het doel en de 
visie van onze stichting. Zo kennen wij een z.g. wederzijds lidmaatschap, waarbij wij met 
gesloten beurzen lid zijn van elkaars organisatie en wederzijds gebruik maken van elkaars 
diensten en expertise. Enkele verwante organisaties waar mee samengewerkt wordt: NIVOZ, 
stichting Utopa Weeshuis Leiden (Kinderrechtenhuis), Ouders van Waarde, 
Rudolphstichting, Vereniging voor Freinet Pedagogie, stichting Edukans, Defence for 
Children, Save the Children e.v.a. 
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5. Activiteiten !!
5.1 Studiedagen en conferenties !
Jaarlijks organiseren we als Korczak Stichting minstens één conferentie voor onze lid/
donateurs en overige belangstellenden met een actueel pedagogisch thema, gerelateerd 
aan de pedagogiek van Korczak.  
Daarnaast organiseren we eens in de 3 à 4 jaar een meerdaagse internationale Korczak 
conferentie waar we met name ook leden van onze Korczak zusterorganisaties in het 
buitenland uitnodigen.  !
5.2 Lezingen 
De Janusz Korczak Stichting verzorgt lezingen tijdens studiedagen, conferenties, 
themadagen, inspiratieavonden e.d. 
Naast een inleiding over het gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn 
leven en werk, wordt zo mogelijk aangesloten bij het thema van de dag. In de afgelopen 
jaren werden o.m. lezingen verzorgd schoolteams, conferenties voor kinderopvang, 
onderwijs, jeugdzorg, themadagen voor verschillende vormen van onderwijs en opvoeding. !
5.3 Gastcolleges 
Jaarlijks worden gastcolleges verzorgd op diverse pabo’s en andere pedagogische 
opleidingen. Naast een inleiding over het leven en werk en de pedagogische ideeën van 
Korczak, krijgen studenten ook nadere informatie wanneer zij zich hierin verder willen 
verdiepen of het willen gebruiken voor hun scriptie of afstudeerwerkstuk. !
5.4 Workshops en trainingen 
De stichting verzorgt ook workshops en trainingen. Naast een inleiding over het 
gedachtegoed van Korczak, zijn pedagogische ideeën en zijn leven en werk, wordt zo 
mogelijk altijd aangesloten bij het thema van de dag en bij de beginsituatie van de 
deelnemers. Voor leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders, opvoeders worden verschillen 
activiteiten en werkvormen aangeboden: discussie, poëzie, muziek, dramatische 
werkvormen. !
Aanvragen: 
Via info@korczak.nl kunnen gastcolleges of lezingen worden aangevraagd. U kunt ook 
bellen naar Arie de Bruin (078 – 6144371; 06 – 40963629) of naar het nummer van de 
Korczakstichting (020 – 6447018).  In onderling overleg worden de mogelijkheden 
besproken en afspraken gemaakt. De kosten zijn beperkt, aangezien de stichting op ideële, 
niet-commerciële basis werkt. 
Lezingen en gastcolleges worden verzorgd door bestuursleden en andere medewerkers van 
de Korczakstichting die allen professioneel geschoold zijn. Zij zijn (of waren) werkzaam in 
onderwijs, jeugdzorg of andere pedagogische instellingen en hebben veel ervaring in de 
praktijk van onderwijs en/of opvoeding. !
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5.5 Uitgaven en Informatiemateriaal !
Er is één algemene folder over de Korczakstichting die (gratis) verspreid wordt bij externe 
activiteiten (gastcolleges, workshops etc.). We zullen deze brochure regelmatig actualiseren. 
Er zijn speciale brochures voor de Kinderopvang en voor het Primair Onderwijs. Deze 
kunnen bij de stichting (ook via de website) besteld worden. Kosten daarvan worden in 
rekening gebracht. 
Een aparte brochure voor ouders en andere verzorgers is in voorbereiding. 
Jaarlijks wordt een speciaal boek uitgegeven voor alle lid/donateurs en andere 
belangstellenden. Het thema heeft altijd een directe relatie met het gedachtegoed van 
Korczak. 
Ook het opnieuw uitbrengen van een vertaling en bewerking van kinderboeken van Korczak 
willen we in de komende jaren graag realiseren. 
Jaarboeken en andere uitgaven van en over Korczak zijn via de website te bestellen. Tevens 
wordt bij diverse conferenties en studiedagen in het werkveld een literatuurtafel ingericht 
waar bezoekers tegen betaling literatuur en informatiemateriaal kunnen kopen.  
Naast literatuur die we als stichting zelf uitgeven, wordt ook andere verwante literatuur via 
de literatuurtafel aangeboden. !
5.6. De Korczakprijs !
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. 
De prijs bestaat uit een borstbeeld van Janusz Korczak. Dit beeld mag de organisatie een 
prominente plaats geven binnen haar gebouw(en). !
Uitgangspunten voor het toekennen van de tweejaarlijkse  Korczakprijs: 
Het gaat om een organisatie, persoon of project 
• die zelf direct met kinderen en/of jongeren werkt; 
• 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 
• en die op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen. !
Hoe worden genomineerden voor de prijs aangedragen? 
 ◦ door het bestuur van de Korczak Stichting 
 ◦ via een oproep in het Bulletin of d.m.v. de website 
 ◦ door de juryleden zelf. !
Jury 
De jury bestaat uit een oneven aantal personen ( meestal drie) + een vertegenwoordiger 
van het bestuur ( zonder stemrecht, hij of zij bewaakt de uitgangspunten van de 
Korczakprijs.) 
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In 2014 bestaat de jury uit: 
• Eva van den Heuvel (voorzitter van de jury; Forensisch orthopedagoog i.o.) 
• Martin van Rooyen (pedagoog) 
• Aafke Vermeijden (pastor bij SjSj Het Keerpunt/Icarus, Cadier en Keer) 
• Theo Cappon  (pedagoog, toegevoegd bestuurslid van de Korczakstichting) !
5.7. Regionale activiteiten  !
De stichting streeft er naar om in de komende jaren steeds meer activiteiten in verschillende 
regio's van het land te organiseren. Er worden inmiddels in Zuid-Limburg en in de regio 
Dordrecht jaarlijks activiteiten uitgevoerd. 
Om de activiteiten meer te spreiden zullen de leden die in diverse regio's van het land 
wonen worden uitgenodigd om mee te werken aan de organisatie hiervan.  !

Beleidsplan Janusz Korczak Stichting 2016 – 2020   �13



6. Financiën !
6.1. Inkomsten !
De activiteiten van de Korczakstichting  worden gefinancierd door giften, sponsoring en 
donaties. De achterban bestaat uit ongeveer 300 donateurs, deels organisaties, deels 
particulieren. 
Van de donaties worden de reguliere activiteiten bekostigd: uitgave jaarboek, 
nieuwsbulletins, administratiekosten, vergaderkosten, ondersteunen van activiteiten. !
Voor bijzondere activiteiten (zoals de organisatie van een conferentie, Nasz Domkamp) 
worden bovendien extra fondsen aangeschreven om een bijdrage in de kosten te leveren. 
Voor het verzorgen van workshops, gastcolleges en trainingen worden de kosten door de 
organiserende instantie vergoed.    !
Voor de organisatie van studiedagen en conferenties worden de onkosten voor het 
merendeel doorberekend in de prijs voor deelnemers, zodat elke conferentie zoveel 
mogelijk budget-neutraal kan worden georganiseerd. !
6.2. Begroting !
Jaarlijks wordt door de penningmeester een begroting opgesteld voor de activiteiten van 
het komende jaar. !
6.3. Financieel verslag !
Jaarlijks voor uiterlijk 1 april wordt door de penningmeester een financieel verslag gemaakt 
over het voorafgaande jaar. Dit wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd; bij 
vaststelling wordt de penningmeester gedechargeerd, na kascontrole. !
6.4. Beleid m.b.t. declaraties !
Onkosten die bestuursleden maken in het kader van werkzaamheden voor de stichting 
worden in principe vergoed (tegen het overleggen van bonnen). Tijd die men inzet voor de 
stichting wordt niet vergoed. 
Tot de onkosten kunnen gerekend worden: 

- reiskosten: OV-kosten (2e klas); benzinekosten 
- Bij deelname aan (internationale) congressen geldt: 

i. Deels  eigen bijdrage 
1. Afweging: noodzaak van deelname vanuit de stichting?  
2. Reis/verblijfkosten / kosten deelname etc. 

- Administratiekosten (papier, printinkt, porto etc.). !
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om reis- en andere onkosten niet te declareren maar als 
gift op te geven bij de belastingaangifte; dan moet de stichting ANBI zijn! Zorg in dat geval 
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voor een nauwkeurige administratie van bonnen en overleg van te voren even met de 
belastingdienst. !
Kosten die gemaakt worden i.v.m. het verzorgen van een gastles of workshop etc. worden 
zoveel mogelijk gedeclareerd bij de betreffende organisatie. !
6.5 ANBI !
De Janusz korczak Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een ANBI-
status. !

�    ANBI nummer: 8167.68.067	!!
7. De toekomst !
Onze huidige werkzaamheden zullen met dezelfde inzet en inspiratie worden voortgezet in 
de komende jaren.: !
* Eenmaal per twee à drie jaar organiseren wij een meerdaagse Korczak conferentie.  In 
oktober 2016 zal in Lage Vuursche een Internationale Korczak conferentie worden 
gehouden onder de titel “Vertrouwen en geborgenheid als basis voor de ontwikkeling van 
ieder kind”. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 
In het daaropvolgende  jaar (2017 e.v.) organiseren wij weer een speciale studiedag rond 
een actueel pedagogisch thema voor onze donateurs en andere belangstellenden. !
* Wij hebben brochures ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang en voor leraren 
in het primair onderwijs. In samenwerking met Ouders van Waarde (een ouderorganisatie 
voor het onderwijs) zal ook een speciale brochure voor  ouders worden ontwikkeld waarbij 
het gedachtegoed van Korczak de inspiratiebron zal zijn. 
Tevens zullen mogelijkheden worden uitgewerkt om een en ander ook via de sociale media 
onder de aandacht te brengen van ouders en andere opvoeders. !
* Wij zullen jaarlijks een Nash Dom kamp organiseren! !
* Jaarlijks zullen wij een speciaal boek uitgeven rond een actueel pedagogisch thema. 

Verschillende auteurs worden uitgenodigd om hun visie te geven en waar mogelijk 
verbinding te leggen met het gedachtegoed van Korczak.  In 2016 hopen wij als Jaarboek 
een speciale uitgave te verzorgen van Kajtus de Tovenaar, een kinderboek van Janusz 
Korczak. De vertaling is in handen van René Görtzen en de bewerking wordt verzorgd 
door Karel Eijkman. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de definitief uitgave in 
vergevorderd stadium 
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!
* We willen in de komende jaren  het aantal donateurs uitbreiden. Er zal een speciale 

wervingscampagne voor nieuwe leden/donateurs  worden gestart. !
* Wij hebben op pedagogisch terrein veel expertise in huis m.n. voor onderwijs en 
kinderopvang. Wij blijven ons intensief inzetten om workshops, gastcolleges en lezingen te 
verzorgen. 
Ook worden trainingen voor medewerkers in kinderopvang en onderwijs verzorgd. !
* In internationaal perspectief blijven wij actief in de International Korczak Association (IKA). 
Ook zijn wij lid van een werkgroep rond de Rechten van het Kind van het Europees 
Parlement ( Working Group for the Quality of Childhood)   !
Wij onderhouden actief contacten met diverse zusterorganisaties in andere landen. !
* De Janusz Korczak prijs zal eenmaal per twee jaar worden uitgereikt aan personen  of 

instellingen  in Nederland  die veel van de ideeën van Janusz Korczak in de praktijk 
hebben gebracht. !

Ontwikkelingen: 
- wij streven ernaar in verschillende regio's van Nederland activiteiten te organiseren. 

Daartoe willen we leden oproepen om regionale Korczak-werkgroepen te vormen die zich 
actief inzetten om activiteiten in de regio te organiseren; 

- naast de twee-jaarlijkse Korczak prijs die uitgereikt wordt aan personen en organisaties die 
op bijzondere wijze de ideeën van Janusz Korczak in praktijk brengen, willen we tevens 
een Janusz Korczak scriptieprijs instellen voor studenten van pedagogische opleidingen; 

- we zullen actief beleid ontwikkelen om te zorgen dat in vakbladen voor opvoeding en 
onderwijs regelmatig artikelen over de pedagogiek van Janusz Korczak worden 
opgenomen; 

- we willen een vernieuwde versie van het speciale project voor de bovenbouw van het 
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontwikkelen. Hierin staan 
de rechten van kinderen centraal, waarbij de geschiedenis van het weeshuis van Korczak 
een belangrijke plaats inneemt; ook de mogelijkheid voor een project voor de onderbouw 
van het basisonderwijs, gekoppeld aan een prentenboek, zal verder onderzocht worden; 

- tot nu toe heeft het Digi Korczak Bulletin vooral het karakter van een Nieuwsbrief. We 
streven ernaar om meer inhoudelijke artikelen van en over het gedachtegoed van Janusz 
Korczak op te nemen in het Bulletin. Het valt ook te overwegen met een zekere regelmaat 
een apart Korczak Magazine uit te geven met uitsluitend inhoudelijke artikelen; 

- er zal een nieuwe mobiele tentoonstelling over het leven en de pedagogiek van Korczak 
worden ontwikkeld. !!
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Geheel in de geest van Korczak werd in 2014 de Korczakprijs uitgereikt aan stichting 
“Improbattle”
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