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“Leren wij onze kinderen, hoe en voor wie men moet leven, geven wij
de jeugd een levensdoel, helpen wij hen op cruciale momenten waarop
zij hun wereldbeeld vormen, rond te kijken, te zoeken en te
dromen?” (Janusz Korczak, 1908)
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/
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Voor de zomervakantie ontvangen alle leden en donateurs van
onze stichting gratis dit nieuwe (jaar)boek. Korczak organiseerde
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Een boek vol doe-ideeën
voor kinderen en opvoeders
een blijde en hoopvolle kant van het leven. Er werd toneel
gespeeld, muziek gemaakt, voorgelezen en er werden verhalen
verteld. Korczak vond de dag van vandaag voor kinderen
essentieel. Kinderen hebben behoefte aan, zelfs recht op,
plezier maken en kennis maken met de cultuur. Vaak staat het
leven van kinderen in het teken van morgen en ligt de focus van
hun ontwikkeling op het schoolse leren. Terwijl juist samen
dingen doen en ontdekken kleur aan het leven NU geeft.
Janusz Korczak Stichting
Dit boek staat vol ideeën en inspiratie. Auteurs vanuit
Onder redactie van Anouk Brink en Els van der Luit
verschillende disciplines: kunst, natuur, techniek, dans, circus,
muziek en spel geven voorbeelden en tips om direct aan de
slag te gaan op een manier waarbij elk kind (en elke volwassene!) tot zijn recht kan komen. In
september wordt een speciale activiteiten(mid)dag georganiseerd voor opvoeders en kinderen
om samen te spelen, dè beste manier om dit nieuwe jaarboek van onze stichting te presenteren.
Helaas kon de geplande dag in mei door corona niet doorgaan, maar wij hopen dit in het najaar
alsnog te kunnen doen! Zodra wij meer weten over datum, plaats en tijd, laten wij dat weten.
Het boekje is uitgegeven in samenwerking met Levendig Uitgever en te koop via info@korczak.nl en
via de lokale en web-boekhandel.

NGO-Rapportage Kinderrechten in Nederland
Tijdens een online-evenement werd op 30 april officieel de
NGO-rapportage “Kinderrechten in Nederland” aangeboden
door Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en
twee jongeren Marissa en Jacob, aan demissionair
staatssecretaris Paul Blokhuis. Met meer dan 180 deskundigen
en organisaties (waaronder de Janusz Korczak Stichting) is deze rapportage tot stand gekomen. Een
belangrijk onderdeel van het programma vormde het gesprek van Paul Blokhuis met de jongeren.
Het item was “Armoede onder kinderen in Nederland”.
Marissa: “Mijn eerste kinderjaren waren normaal zoals elk kind hoort te hebben. Toen ik 15 was
vertrok mijn vader ineens en liet ons met niks achter. Dat was heel moeilijk. Van 80 euro rondkomen
per week met twee pubers is niet makkeliik. Dat lukte soms dus ook niet. Soms moest ik dan
bijspringen”. Marissa wil van Blokhuis weten hoe hij het verschil tussen arm en rijk in Nederland gaat
verkleinen. “Ik denk dat dit kabinet veel doet maar jullie houden ons een kritische spiegel voor. Er zijn
veel dingen die nog beter kunnen in Nederland. Wij beloven Marissa en jongeren die soortgelijk lot
hebben dat wij armoedebestrijding serieus zullen nemen. Er kan veel meer, daar ben ik van
overtuigd. Ik zou willen dat er een soort basisinkomen komt en ik wil graag van de toeslagen af. Er
moet nog veel gebeuren.”
De ngo-rapportage is te downloaden: NGO-rapportage Kinderrechten
Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind
Reeds lang bestond de wens om in het programma van de pabo’s
de verworvenheden van het kleuteronderwijs niet verloren te laten
gaan en meer aandacht te geven aan het jonge kind. Dit voorjaar is
het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind zeer succesvol van start
gegaan! Om dit te vieren wordt iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan het jonge kind
uitgenodigd voor het (digitale) Startsymposium Jonge Kind . Helma Brouwers, actief lid van de
Korczakstichting, verzorgt een inhoudelijke bijdrage. De voorzitter van het bestuur van het
Expertisecentrum is Barbara de Kort; zij is tevens bestuurslid van de Janusz Korczak Stichting.
Vanwege overweldigende belangstelling is het Startsymposium eerder verzet. De nieuwe datum is
woensdagmiddag 2 juni 2021. Nadere informatie over het tijdstip en het aanmelden zijn te vinden
op: Startsymposium Jonge Kind
Burgerschap
Het aprilnummer van Mensenkinderen, tijdschrift voor het Jenaplanonderwijs, is
geheel gewijd aan ‘de berg werk die burgerschapsvorming heet’ (aldus de
eindredacteur Geert Bors). Er is ook een artikel in opgenomen over de ideeën
van Korczak met als titel “Kinderen zijn al burger”. Dit artikel is door de redactie
van NIVOZ Platform Het Kind ook op hun website geplaatst en is hier te
downloaden: Kinderen zijn al burger
Het aprilnummer van Mensenkinderen is eveneens te downloaden:
Mensenkinderen nr. 172

Nash Dom kamp in 2021
Het Nash Dom kamp wordt dit jaar gelukkig weer gehouden: van 14 tot en met 20
augustus 2021. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Er is nog plaats voor kinderen! Speciale aandacht vragen we voor kinderen die anders
niet op vakantie kunnen. Voor hen worden speciale financiële regelingen getroffen. Wij
hebben gelukkig ook dit jaar weer vele sponsors gevonden die dit mogelijk maken!
Weet u kinderen die hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met Els van der Luit:
evdluit@gmail.com
We hebben er onwijs veel zin in! Ga je met ons mee?
Je kunt je nu aanmelden! Zie: http://www.nashdom.nl/aanmelden/

NIVOZ-onderwijsavonden
De eerstvolgende Onderwijsavond van NIVOZ is (online) op 16
juni 2021 met Daan Roovers, filosofe. Zij was tot maart 2021 onze
Denker des Vaderlands. Ze sluit het jaarthema af door de laatste
online NIVOZ-onderwijsavond - andermaal via Zoom - voor haar
rekening te nemen, op woensdag 16 juni 2021. De praktische vraag die centraal staat: hoe laat je
bij de leerling de liefde voor de wereld ontstaan? Kijk op: Daan Roovers onderwijsavond

CODE ROOD: Een afscheidsmusical die leuk is én diepgang heeft
In samenwerking met uitgeverij Kwintessens is een bijzondere afscheidsmusical
voor groep 8 ontwikkeld, waarin de ideeën van Korczak een grote rol spelen.
Deze musical is niet alleen spannend en vrolijk, maar raakt ook aan belangrijke
thema’s. De schoolklas komt vast te zitten in het museum en dat gaat minstens
een week duren. Hoe pak je het dan aan om in een spannende situatie toch
prettig met elkaar om te gaan?
Janusz Korczak
In de musical wordt verwezen naar het gedachtegoed van Janusz Korczak
(1878-1942). Deze Poolse kinderarts en pedagoog was van mening dat
kinderen mee kunnen beslissen over de manier waarop wij samenleven. Dit
bracht hij in de praktijk in een weeshuis in Warschau en het bleek te werken. Zijn
gedachtegoed leeft nog steeds voort in de pedagogiek en wordt in Nederland levend gehouden
door de Janusz Korczak Stichting. Bij deze musical is een gratis lespakket te krijgen waarmee
kinderen kennismaken met zijn ideeën en leren om verantwoordelijkheid te nemen. De combinatie
van het lespakket en de musical is een mooie afsluiting van het burgerschapsprogramma op uw
school, én natuurlijk van acht jaar basisschool.
Meer informatie en bestelmogelijkheid: https://eindmusical-code-rood.nl/het-verhaal/
Gastcolleges, lezingen e.d.
Na diverse digitale ZOOM-gastcolleges voor pabo’s en andere opleidingen konden wij op 20 mei
weer een “LIVE” gastcollege verzorgen op Fontys Hogeschool Sittard. We hopen dat vele studenten
geïnspireerd zijn geraakt door het werk van Korczak.
Als stichting verzorgen wij gastcolleges, lezingen of workshops voor opleidingen, schoolteams,
ouderavonden, conferenties, voor medewerkers in de jeugdzorg, op studiedagen etc. tegen een
niet-commercieel tarief.
Bent u betrokken bij een pabo, lerarenopleiding, andere pedagogische opleidingen, scholen,
buitenschoolse opvang, jeugdzorg etc. breng deze mogelijkheden dan onder de aandacht binnen
uw organisatie. Voor de broodnodige inspiratie in onderwijs en opvoeding!
Het is ook mogelijk om een tentoonstelling over het leven en werk van Korczak kosteloos enige
dagen of weken te lenen en in uw gebouw een plaats te geven; u betaalt slechts de vervoerskosten.
Neem contact op met info@korczak.nl
Korczak-kringen
De activiteiten van de Korczakkringen in Amsterdam en Rijnmond stonden helaas op een laag pitje
door de coronamaatregelen.
Wij hopen dat we in september weer een nieuwe start kunnen maken met de speciale Korczakavonden. Wilt u t.z.t. een uitnodiging per mail ontvangen, geef dit door via info@korczak.nl
Tien lucifersdoosjes naar het verhaal van Janusz Korczak
Helaas kon de geplande voorstelling van Amichai Pardo op 30 maart
niet doorgaan i.v.m. de Corona-maatregelen wereldwijd. Amichai
Pardo hoopt eind oktober naar Nederland te komen om hier alsnog
een aantal voorstellingen te verzorgen. Er komen voorstellingen in
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Reserveer alvast in uw agenda:
2 nov. 2021 19.00 uur, auditorium Pabo Hogeschool Inholland,
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam. Deze voorstellingen komen tot
stand onder auspicien van de stichting Rainbow (https://www.stichtingrainbow.org)

Boekentips
1. Korczaks Pädagogik heute. (Wertschätzung, Partizipation und Lebensfreude in der Kita)
Auteur: Irit Wyrobnik. ISBN: 978-3-525-70305-2
Een mooie duitstalige uitgave waarin de actualiteit van de pedagogiek
van Korczak heel duidelijk wordt. De auteur geeft nieuwe perspectieven
op het leven en werk van Janusz Korczak. Zij concentreert zich op het
belang van zijn concepten voor de voor- en vroegschoolse educatie.
Hoe kan de pedagogiek van Korczak ons werk in kinderopvang,
jeugdzorg en onderwijs vandaag inspireren? Hoe kunnen we kinderen
echt met respect behandelen en laten participeren in de school, thuis of
in de kinderopvang?
Deze inleiding in de Korczakpedagogiek is goed onderbouwd en
tegelijkertijd praktijkgericht - voor onderwijs, onderzoek en studies, maar
ook voor onderwijsprofessionals in kinderdagverblijven, basisscholen,
naschoolse opvangcentra en dergelijke.
Prof. dr. Irit Wyrobnik doceert voor- en vroegschoolse educatie aan de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de Fachhochschule in Koblenz (D). De pedagogiek van Janusz Korczak is al
jaren een van haar belangrijkste onderzoeksgebieden.

2. Wanneer je als ouder kanker hebt, Dineke Verkaik en Paul Boelen
Een praktische gids voor gezinnen; ISBN 9789085600954 uitg. SWP
Wanneer je als moeder of vader van een (jong) gezin te horen krijgt dat je
kanker hebt, staat je leven en dat van je gezin meteen behoorlijk op z’n kop. Hoe
ga je om met alles wat er op je afkomt? Wat vertel je de kinderen? Er bestaat
geen draaiboek voor het omgaan met alle veranderingen na de diagnose
kanker, maar ervaringen van gezinnen die hier eerder mee te maken kregen en
kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen hier wel bij helpen. In dit boek
zijn die ervaringen en kennis verwerkt. Het is een praktisch boek voor ouders,
met veel informatie, ervaringsverhalen en oefeningen voor het aanpassen aan
de veranderingen in je persoonlijk leven, in het gezinsleven en in de opvoeding van de kinderen.
Literatuur van en over Korczak
Dit is één van de belangrijkste werken van Janusz Korczak. U kunt bij ons diverse
boeken bestellen van en over Korczak.
Naast enkele vertalingen van werken van zijn hand (vertaling en redactie van R.
Görtzen), hebben wij nog diverse jaarboeken in de aanbieding.
Een uitgebreid overzicht van beschikbare literatuur vind je op http://korczak.nl/
stichting/literatuur/
U kunt bestellen via info@korczak.nl

Maak vrienden en collega’s lid/donateur van de Korczakstichting!
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en ontvangen geen
structurele subsidie voor al onze activiteiten. Dat betekent
dat wij volledig afhankelijk zijn van donaties van onze
leden/donateurs en van fondsen. Bent u al lid/donateur,
dan hopen we ook nu weer op uw steun te kunnen
rekenen. U kunt uw donatie overmaken op banknr. NL86
INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting. (o.v.v.
donatie 2021).
Kent u collega’s, vrienden of bekenden die mogelijk
belangstelling hebben voor het werk van Korczak en de
kinderrechten? Vraag hen ook lid te worden of maak hen lid… een verrassend cadeau.
Bent u zelf nog geen lid/donateur, dan hopen we dat u het wilt worden. We hebben uw steun hard
nodig! U kunt zich aanmelden via info@korczak.nl of kijk op Contact JKS

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) 2021 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin.

Bijlage 1: Column ‘Reparatiegelden’
“Leren wij onze kinderen, hoe en voor wie men moet leven, geven wij de jeugd een
levensdoel, helpen wij hen op cruciale momenten waarop zij hun wereldbeeld vormen, rond
te kijken, te zoeken en te dromen?” (UIT: J. Korczak, Die gegenwärtige Schule,1905)
Steeds vaker hoor ik de term ‘reparatiegelden’ als het gaat over de 8,5 miljard die is
uitgetrokken door het ministerie van O&W om de leerachterstanden, die als gevolg van de
coronacrisis in het onderwijs zijn ontstaan, te bestrijden.
Reeds eerder heb ik mij verzet tegen het gebruik van het begrip ‘leerachterstand’ in het
onderwijs. Als er al sprake mocht zijn van een achterstand, dan gaat die over de armoede
waar veel kinderen in deze wereld en ook diverse kinderen in Nederland mee te maken
hebben. Het zou mooi zijn als we daar ook dit soort gigantische bedragen aan zouden
willen besteden.
Als je de beleidsstukken en schoolplannen leest, dan zou je denken dat het kind centraal
staat in ons onderwijs, maar ik zet daar grote vraagtekens bij. In ieder geval zeker niet het
kind als individu, het kind dat mag zijn wie hij is en dat zich autonoom kan ontwikkelen in
een eigen tempo. De leerstof staat centraal en daar moet het standaardkind aan voldoen.
Als jouw scores op de standaardtoetsen lager zijn dan men gemiddeld verwacht, wordt het
begrip leerachterstand geïntroduceerd en dan loop jij achter… met weer een nieuw etiket
op je voorhoofd.
Daarom is er nu ineens een heleboel geld beschikbaar, omdat we geschrokken zijn van de
gemiddelde scores op de standaardtoetsen. Die cijfers moeten snel gerepareerd worden,
anders lopen we als land achter op de PISA-ranking.
Kinderen krijgen nu zelf ook het idee, dat zij niet goed genoeg zijn: je moet extra hulp, je
krijgt bijlessen, deelnemen aan een zomerschool of andere evidence-based programma’s
die in Engeland tot hogere scores hebben geleid. Natuurlijk is er niks mis mee om kinderen
extra aandacht te geven, maar het uitgangspunt deugt niet.
Bovendien zien we dat veel kinderen behoorlijk in de knel komen, omdat zij niet aan de
standaardverwachtingen voldoen. Zij konden lange tijd niet gewoon naar school en bij het
VO is het nog niet helemaal normaal, ze raken depressief, missen hun vrienden. Wat doen
we hen eigenlijk aan om hen ook nog op te zadelen met het idee dat zij een leerachterstand
hebben en dat dat gerepareerd moet worden?
“ Over de overbelasting van leerlingen worden in Europa hele bibliotheken vol geschreven;
terwijl dit lastige probleem eenvoudig en snel opgelost kan worden, als we het principe
hanteren, dat de taak van de school niet ‘het weten’ is, maar de ontwikkeling van het kind;
niet het volproppen van de hoofden met onnodige ballast, maar hen voorbereiden op het
leven.” (UIT: J. Korczak, Die gegenwärtige Schule, 1905)
Ja, Korczak kon toen al een eeuw vooruit kijken! Maar met zijn ideeën hebben we helaas
nog te weinig gedaan…

(Arie de Bruin)

Bijlage 2: Gedicht
Ontwikkelpijn

Stel dat jij in jouw volwassen leven
steeds weer wordt getest
of jij voldoende bent ontwikkeld,
doe jij wel goed je best?
En dat dan iedere keer weer blijkt
dat jij nog achterloopt
jouw muzikaliteit is onder het niveau
dat men nog altijd hoopt.
Dan denk je snel
nou, laat maar zitten
‘k probeer het maar niet meer
ik ben nou eenmaal niet zo muzikaal
dat lukt me toch nooit meer
men wil jou repareren
want er is geld genoeg,
maar er wordt niet geluisterd
naar wat jij eigenlijk vroeg.
Zo gaat dat dus bij mensen
zowel bij groot als klein,
zo komen er geen kansen
maar slechts ontwikkelpijn.

arie de bruin
12 mei 2021

(Wil je regelmatig een nieuw gedicht over onderwijs of opvoeding van Arie de Bruin ontvangen, meld je dan aan voor de
Prikkel Poëzie via ariecdebruin@kpnmail.nl)

Bijlage 3: “De Afscheidsbrief”
Op vijftienjarige leeftijd verlieten de kinderen het weeshuis.
Dan moesten zij op eigen benen staan. Korczak zorgde met
veel inzet dat er een woonplek en een baantje voor hen
gevonden was voor zij vertrokken, en regelmatig was er
‘nazorg’.
Elk kind dat vertrok kreeg een afscheidsbrief mee. De vertaling
is te vinden in J. Korczak, Het recht van het kind op respect, uitg.
SWP Amsterdam 2007, pagina 93.
Korczak schreef dit in 1919 en publiceerde de brief in de
Kinderkrant.

“We nemen afscheid van allen die ons al hebben verlaten of spoedig weggaan om niet
meer terug te keren.
We nemen afscheid van hen voor hun lange en verre reis. Deze reis heet: het LEVEN.
Heel vaak hebben we er over nagedacht hoe we afscheid van ze moeten nemen en
welk advies we ze moeten geven. Helaas, woorden zijn schamel en zwak.
Wij geven jullie niets.
Wij geven jullie geen GOD, want Hem moeten jullie in je eigen ziel zoeken, in een
eenzaam gevecht.
Wij geven jullie geen VADERLAND, want dat moeten jullie door eigen gevoelskracht en
door nadenken vinden.
Wij geven jullie geen MENSENLIEFDE, want er bestaat geen liefde zonder vergeving,
en vergeven is moeilijk, een last die eenieder zelf moet torsen.
Wij geven jullie één ding: het verlangen naar een beter leven dat nog niet bestaat,
maar eens wél zal bestaan, een leven in WAARHEID en GERECHTIGHEID.
Misschien zal dit verlangen jullie tot GOD, tot een VADERLAND en tot LIEFHEBBEN
brengen.
Vaarwel, en vergeet het niet.”
Janusz Korczak

