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“We willen graag dat onze kinderen betere mensen worden dan
wijzelf. Wij dromen van de volmaakte mens van de toekomst.”
(Janusz Korczak)
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/
Steun voor kinderen in Oekraïne
In samenwerking met boekhandel Jimmink in Amsterdam is Theo Cappon, mede namens onze
stichting, een aktie gestart ter ondersteuning van een kindertehuis in Kiev, dat geleid wordt door een
lid van de Oekraïense Korczak Stichting, dhr. Bogdan. Er is tot nu toe al een bedrag van ruim € 5.500
overgemaakt. Zie ook de reactie: Brief van Bogdan uit Ukraine
Helaas blijft onze hulp nodig, de oorlog duurt voort. Doet u
mee? Uw bijdrage kunt u overmaken op de bankrekening van:
Boekhandel Jimmink BV, rek nr. NL06 INGB 0000 6017 00
o.v.v. Hulp via Korczak. Meer informatie te vinden op: https://
www.boekhandeljimmink.shop/help-kind-uit-oekraine
Onze Korczak-collega Bogdan met één van de jongeren bij het weeshuis na
het bombardement.

Nash Dom
Dit jaar wordt het Nash Dom kamp gehouden van 13 t/m 19 augustus, dit keer in De Hazelaar in
Eersel (NB). De voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels is het kamp al volledig volgeboekt.
Het begeleidingsteam heeft zich op 26 juni een dag lang
intensief voorbereid. Men heeft zich verdiept in de
pedagogiek van Korczak, wat dit betekent voor de manier
waarop we in dit kamp samenwerken en kinderen tot hun
recht laten komen; alle regelzaken werden doorgenomen.
Kortom, de kinderen kunnen komen!
Het team begeleiders van het Nash Dom kamp tijdens de voorbereidingsdag.
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Dit is de titel van een speciale uitgave over Passend Onderwijs, bezien
vanuit de pedagogiek van Janusz Korczak. Het wordt tevens het Jaarboek
2022 van onze stichting.
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Prof. Luc Stevens schreef een speciaal voorwoord waaruit we hier enkele
onderdelen citeren:
Wat de realisering van ‘passend onderwijs’ misschien wel het meest in de
weg staat is het ontbreken van een goed beeld van waar we mee te maken hebben: de leerling en
de leraar als levende mensen, als subjecten, met ieder zijn eigen intenties en ervaringen die niet
zomaar te modelleren zijn met methoden en procedures. Het zijn de mensen die het doen, hoe zij
denken en wat zij voor elkaar mogelijk maken.
Arie de Bruin en Edith de Bruin
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De auteurs laten zich leiden door de ideeën van Janusz Korczak, grondlegger van de rechten van het
kind. Zij laten de lezer op verrassende wijze kijken naar kinderen die soms niet in het systeem van ons
regulier onderwijs passen, maar daar toch een plek verdienen om tot hun recht te kunnen komen.
Met deze blik van Korczak kijken de schrijvers naar de verlegenheid die ‘passend onderwijs’ in ons
land nog steeds kent en laten zien dat dat niet hoeft. Het kan anders door anders te kijken en te
luisteren naar je leerlingen.
Met de vele, mooie voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk houden de auteurs op een
innemende wijze de lezer een spiegel voor met de vraag om anders te kijken en te luisteren. Dit, met
een grote kans dat je een ander kind ziet.
Het boek wordt uitgegeven door SWP en zal tijdens een miniconferentie op 21 september in het
Onderwijsmuseum te Dordrecht worden gepresenteerd.
Lid/donateurs van de Janusz Korczak Stichting ontvangen het boek in de loop van het jaar gratis. De
winkelprijs is € 21,90.
Mini-conferentie “Wie moet er passen”
Het jaarboek zal tijdens een miniconferentie op 21 september in het Onderwijsmuseum te Dordrecht
worden gepresenteerd (zie Uitnodiging-mini-conferentie.pdf).
De aanmelding voor de conferentie loopt buitengewoon goed. Inmiddels is de zaal uitverkocht. Als u
zich nu aanmeldt (via info@korczak.nl) wordt u op een reservelijst geplaatst: dat betekent dat u op
volgorde van aanmelddatum in aanmerking komt voor een plaats wanneer bezoekers laten weten dat
zij zich terugtrekken. Maar: bij een grote wachtlijst wordt overwogen om een extra mini-conferentie in
de loop van oktober/november te organiseren waarvoor u in dat geval in ieder geval verzekerd bent
van een plaats.
Korczakprijs …. wordt Korczak Oorkonde 2022
Na de corona-periode hebben we het werk voor de uitreiking van de Korczakprijs weer opgepakt. De
jury wordt gevormd door Aafke Vermeijden, Duncan Di Cicco, Peter te Riele, Jeffrey Selier en Hans
Notten (namens het bestuur). We zullen de naam wijzigen in Korczak Oorkonde, om de competitiesuggestie weg te nemen.
Wij hopen in het najaar de Korczak Oorkonde 2022 uit te kunnen reiken.

Contact met opleidingen
Na onze speciale mailing naar alle pabo’s is het aantal uitnodigingen voor gastcolleges, lezingen
e.d. toegenomen. Voor het nieuwe cursusjaar hebben we inmiddels weer aanvragen van
hogeschool Fontys, pabo Emmen, Hogeschool Stenden in Meppel.
We zullen ook alle Lerarenopleidingen en andere pedagogische opleidingen benaderen en bij hen
de mogelijkheden van gastcolleges en workshops onder de aandacht brengen.
Ben je betrokken bij een pabo, lerarenopleiding, andere pedagogische opleidingen, scholen,
buitenschoolse opvang, jeugdzorg etc., breng deze mogelijkheden dan onder de aandacht in je
organisatie. Voor de broodnodige inspiratie in onderwijs en opvoeding!
Afspraken kun je maken via info@korczak.nl. Voor informatie: http://korczak.nl/stichting/activiteiten/
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
Korte terugblik op onze activiteiten
* Op 4 en 5 mei gaf Theo Cappon een lezing over Korczak en kinderrechten, na de herdenking bij
het standbeeld van Anne Frank in Amsterdam
* We gaven in de afgelopen periode weer diverse lezingen en workshops: Rotterdam (studiedag
Speciaal Onderwijs/De Piloot,) Tilburg (Fontys fac. Pedagogiek), Nieuwegein (Praktijkdag
Zwemonderwijzers), Brussel (digitaal: mini-conferentie Alliance for Childhood), Dordrecht
(Onderwijsmuseum voor studenten Pedagogiek uit Gent)
* Op 13 juni hielden we onze Bestuursvergadering in Dordrecht: plannen voor het komende
seizoen werden besproken en verder uitgewerkt.
Korczak Internationaal
1. Düsseldorf: Liebe Korczak-Freunde!
Vom 16.-18. September 2022 ndet unsere Jahrestagung in Zusammenarbeit mit der Hochschule
Düsseldorf und dem dortigen Korczak-Archiv statt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf gemeinsame, spannende Diskussionen!
Herzlichst aus dem Vorstand der DKG. Zie:
https://janusz-korczak.de/aktuelles/ach-graue-haare-die-arbeit-ist-noch-unvollendet-jahrestagungder-dkg-mit-der-hs-duesseldorf/
2. Van 20 - 22 oktober 2022 organiseert de International Korczak Association (IKA) een conferentie
voor alle Korczak-organisaties wereldwijd in Warschau Polen.
Boekentips:
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1. Het laatste kind op straat (het belang van vrij spelen). Auteurs Martin Hup en Martin
van Rooijen. Uitg. Natuurspeeltuin Het Woeste Westen
(www.laatstekindopstraat.nl)
Een prachtig boek over het belang van vrij spelen met vele
waardevolle bijdragen van o.m. Joop Berding, Luc Stevens, Yvette
Vervoort e.a.. Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het
symposium in het kader van het twaalfjarig bestaan van natuurspeeltuin
Het Woeste Westen. Voor alle scholen, bso’s, kinderopvanglocaties en
ouders een bron van inspiratie.

2. Wereldgericht onderwijs. Auteur: Gert Biesta Uitg. Phronese; ISBN 9789490120511
Onderwijs is niet alleen bedoeld om leerlingen toe te rusten met de
kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te
kunnen houden in de wereld. De wereld is ook de plaats waar ons
menselijk bestaan zich afspeelt en waar kinderen en jongeren voor de
uitdaging staan om hun eigen leven te leiden. Daarom zou onderwijs
volgens Biesta niet alleen kindgericht, leerstofgericht of
toekomstgericht moeten zijn, maar dient het altijd te werken vanuit een
wereldgerichte oriëntatie, waarin kinderen leren hoe zij als subject in
deze wereld kunnen staan. Een mooi boek, een scherpe analyse van
het huidige onderwijs, zoals we dit van Biesta gewend zijn.
agenda
- 13 t/m 19 augustus : Nash Dom kamp in Eersel (NB)
- 17 aug.: medewerking startdag Gelinckschool Spijkenisse
- 30 aug.: medewerking startprogramma pabo Emmen
- 1 sept.: medewerking int. conferentie pabo Meppel
- 7 sept,: gastcollege pabo Meppel
- 16-18 sept.: Conferentie Korczak Jahrestagung Düsseldorf
- 19 sept.: bestuursvergadering JKS
- 21 sept.: mini-conferentie Wie moet er passen? Onderwijsmuseum Dordrecht
- 21 okt.: medewerking studiedag bao Soest
- 20-22 okt.: IKA conferentie Warschau
- 7 en 8 november: medewerking VBSP congres Garderen

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) 2022 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin.

Bijlage 1: Gedicht
Later
Wie maakt zich druk om dat gedoe
van toetsen en rapporten
de zomer slaat weer volop toe
er zijn steeds meer tekorten
al puffend naar het einde van ’t jaar
de kinderen spelen in het water
vandaag mag je genieten
het gaat nu even niet om later
de oorlog die is daar
waar al die bommen vallen
en de kanonnen schieten
niks volgend jaar, misschien groep drie
of blijf je kleuter in groep twee
en maak je je wat zorgen
valt het dan tegen of toch mee?
wie maakt zich druk om morgen?
Daar snakken kinderen naar wat rust
weer eten en schoon water
alleen vandaag is er een must
verlangend naar meer later
als er voor jou geen later is
wie zal vandaag dan geven,
wanneer het schoolplein krater is
en jij wilt veilig leven?
arie de bruin, juni 2022

UIT: Save the children

1 op de 5 kinderen leeft in oorlogsgebied
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Wereldwijd woont 1 op de 5 kinderen in een gebied waar oorlog of con ict heerst. In totaal leven 420
miljoen kinderen in landen waar geweld plaatsvindt: twee keer zoveel als twintig jaar geleden

Bijlage 2: Itzchak
Itzchak Belfer werd als kind opgenomen in het weeshuis van Janusz Korczak in Warschau. Hij
overleefde de Holocaust en vele jaren later schreef hij zijn herinneringen aan die tijd in het
weeshuis op:
Ik was een ongezellig kind. Ik schaamde me voor mijn stotteren, waardoor ik geen
relaties kon aangaan en geen vriendjes kon maken. Ik maakte heel vaak ruzie, vocht
regelmatig, had vaak straf en verwaarloosde mijn schoolwerk, spijbelde en creëerde mijn
eigen wereld. Maar ik voelde me niet bepaald gelukkig. Toen ik elf jaar was zat ik behoorlijk
in de put.
Op een dag trok ik de stoute schoenen aan: ik ging naar dokter Korczak. Hij vroeg: ‘Wat is
er, kan ik je helpen?’ Ik stotterde dat ik geen vriendjes had omdat ik zoveel vocht en me een
beetje schaamde voor mijn gedrag naar andere kinderen. Hij zei: ‘Ja, je hebt gelijk, maar
dat zal niet meevallen om je te leren beheersen. Vertel eens, hoeveel keer per week wil je
nog vechten?’ Ik zei: ‘Helemaal niet meer!’
Hij: ‘Dat gaat je niet lukken. Probeer deze week zo min mogelijk ruzie te krijgen en niet
meer dan twee keer te vechten. Afgesproken?’ En na een week hadden we weer een
gesprekje. ‘En, hoe is het gegaan?’ vroeg hij.
Ik: ‘Slecht, het is niet gelukt; ik heb nog vier keer gevochten.’ Hij: ‘Oké, never mind; het is
nog maar de eerste week. Probeer de volgen- de week één keer minder dan vier.’
Iedere week hadden we een gesprek. En toen ik voor het eerst vol trots kon vertellen dat ik
niet meer had gevochten, kreeg ik een kaart van hem. Het ging daarna nog diverse keren
fout, maar ik had één ding geleerd: je moet volhardend en geduldig zijn om iets voor elkaar
te krijgen. (vrij vertaald naar: Belfer 2016)

Itzchak Belfer als kind in het
weeshuis en als 92-jarige.

Er is een bijzondere
documentaire over Itzchak
Belfer: ’The last Korczak Boy’.
Itzchak Belfer overleed in
januari 2021 op 98-jarige
leeftijd.
De documentaire is te zien op You Tube:
https://www.youtube.com/watch?V=jq_WUJ5oWjo

