
 

Van harte welkom als deelnemer aan de Korczakconferentie. Dit jaar staat een bijzonder thema 
centraal: “Moeten we dan alles goedvinden?”. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit 
thema belicht. Vele uitspraken van Janusz Korczak hebben ons hierbij geïnspireerd. 
Inleidingen, discussies, presentaties en workshops zorgen voor een uitnodigend programma.  
Op deze dag wordt ook de Korczak Scriptieprijs uitgereikt en zal het Jaarboek 2019 worden 
gepresenteerd. Hierin zijn diverse artikelen en verhalen opgenomen rond hetzelfde thema 
‘Moeten we dan alles goedvinden’, o.m. van Luc Stevens en Jacques Vriens. 
Iedere deelnemer ontvangt het boek na afloop van de conferentie. 

Wij wensen u een inspirerende dag toe! 

Het bestuur van de Janusz Korczak Stichting

"De volgende dag, tijdens een gesprek in 
het bos, heb ik voor het eerst niet tègen 
de kinderen, maar mèt de kinderen 
gesproken.” 

(UIT: J. Korczak, Hoe houd je van een kind)

Programma 
Korczakconferentie 
Zaterdag 9 nov.  2019 
Kinderrechtenhuis 
Leiden 



Programma 

tijd activiteit ruimte

9.30 inloop (receptie) 
koffie, thee in restaurant 
informatiemarkt

hal, 
restaurant

10.00 - 10.30 Opening 
Inleiding: Moeten we dan alles goedvinden? (door de 
voorzitter van de Janusz Korczak Stichting, Arie de Bruin)

grote zaal

10.30 - 11.00 Tako Rietveld (de Kindercorrespondent) in gesprek met 
jongeren over de ‘klimaatprotesten’

grote zaal

11.00 - 12.00 1e ronde keuze-activiteiten diverse 
ruimtes

12.00 - 12.30 Presentatie genomineerden Korczak scriptieprijs 2019 grote zaal 

12.30 - 12.45 Uitreiking Janusz Korczak Scriptieprijs 2019 grote zaal

12.45 - 13.45 lunch 
informatiemarkt 
gelegenheid de Korczaktentoonstelling te bezichtigen,  
ook toegang tot de tentoonstellingskamers van het 
Weeshuis

restaurant, 
hal, diverse 
ruimtes

13.45 - 14.00 Presentatie van het Jaarboek 2019 grote zaal

14.00 - 14.40 Daisy Mertens: Leraar van het Jaar 2016 en genomineerde 
voor de Global Teachers’ Award 2019. 
Daisy inspireert, neemt ons mee naar haar klas en vertelt 
hoe zij kinderen hun verantwoordelijkheid geeft.

grote zaal

14.45 - 15.45 2e ronde keuze-activiteiten diverse 
ruimtes

15.45 - 16.15 Klezbez met klezmermuziek van de bovenste plank! grote zaal

16.15 - 16.30 Moeten we dit goed vinden? 
… een bijzondere evaluatie… 
Afsluiting

grote zaal 

16.30 Einde: na afloop kunt u het Jaarboek 2019 meenemen en 
is er gelegenheid om na te praten en nog iets te drinken.

restaurant 



Tako Rietveld  

is de eerste Kindercorrespondent ter wereld. Hij laat de 
stem van de jeugd horen in de media en op zoveel 
mogelijk andere plekken. Ruim tien jaar lang was Tako 
verslaggever voor het NOS Jeugdjournaal, waar hij 
reportages maakte over groot en klein nieuws, altijd met 
de jeugd in de hoofdrol. In 2015 startte hij als 
Kindercorrespondent om het belang van jeugdjournalistiek 
verder uit te dragen en uit te breiden. Zijn grote droom is 
dat er in ieder land een kindercorrespondent is. 
Vandaag gaat hij in gesprek met jongeren die in de 
klimaatmarsen meelopen! 

Daisy Mertens 

Daisy Mertens is leraar in groep 7 van basisschool De 
Vuurvogel in Helmond, een school met een grote 
diversiteit. Zij werd Leraar van het Jaar (PO) in 2016-2017. 
In 2019 behoorde zij tot de tien finalisten voor de Global 
Teachers Award. Toen Peter Tabichi, leraar aan de  
Keriko School in Nakuru Kenya, de prijs won was haar 
reactie: “Mijn droom is in ieder geval uitgekomen: Afrika 
heeft gewonnen!” 
Daisy ging ook als Worldteacher voor Edukans naar 
Ethiopië. 
Wat is het geheim van deze bijzondere juf, hoe zorgt zij 
dat kinderen tot hun recht kunnen komen? 

Presentatie Jaarboek 2019 

Janusz Korczak (1878-1942) gaf kinderen in zijn weeshuis een stem, hij leerde 
van kinderen door daadwerkelijk naar hen te luisteren.  
‘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. 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. 



Utopa Weeshuis Kinderrechtenhuis 

Het Weeshuis, ook wel het Kinderrechtenhuis, is gevestigd in het voormalige 
Heilige Geest Weeshuis in Leiden. In het Weeshuis ligt de focus op de 
ontplooiingskansen van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen 
terecht in het Weeshuis voor cursussen en evenementen waarbij ontwikkeling 
en zelfontplooiing centraal staat, met een bijzondere focus op muziek, 
beeldende kunst, onderwijs, creativiteit en algemene ontwikkeling. 
Basisscholen kunnen het Weeshuis bezoeken voor de tentoonstelling Wees 
een Wees, waarbij kinderen van nu zich een beeld leren vormen van hoe 
kinderen vroeger in het Weeshuis leefden. Vandaag kunt u op de begane 
grond een deel van de permanente tentoonstelling bezichtigen. 

In het gebouw zijn diverse organisaties gevestigd die zich bezig houden met 
de Rechten van het Kind:  Defence for Children, International Child 
Development Initiatives, Kinderrechtswinkel e.a. 

Klezbez  

Klezbez is een band van zes vriend(inn)en uit Rotterdam en 
omgeving, die uit pure liefhebberij (wereld)muziek maken 
met elkaar, vooral Klezmermuziek. Iedere performance is 
een waar feest! Klezbez neemt u vandaag mee in de 
bijzondere sferen van de Jiddische muziek. 

 

Janusz Korczak hield ook van muziek en in het weeshuis 
was een orkestje: Jiddische en Poolse liedjes werden 
gespeeld en er werd volop meegezongen! Korczak was 
volgens de overlevering niet zo heel muzikaal, maar 
regelmatig speelde hij mee op een ‘kazoo’.  



Keuze-activiteiten 1e ronde (11.00 - 12.00 u) 

1. Hoe “passend” wil je het hebben? (door Hester Homburg en Edith van den Adel)  in TUINZAAL 2 

In het kader van Passend Onderwijs hebben leraren kinderen in de klas die soms een speciale aanpak nodig 
hebben. De vraag “Moeten wij dan alles goedvinden?” komt in dat soort situaties des te nadrukkelijker aan 
de orde. Twee ambulant begeleiders vertellen over hun ervaringen en geven diverse praktijkvoorbeelden 
hoe je juist deze kinderen in een reguliere klas tot hun recht kan laten komen.  

Edith is ambulant begeleider (cluster 3 in PO) bij SWV Driegang (Gorinchem). Hester is ambulant begeleider 
bij Koninklijke Kentalis (cluster 2 PO en VO. Zij begeleiden kinderen, ouders en school. 

2. Ruimte vragen? (door Olga Middendorp) in BLAUWE VOGELZAAL 
 
Je kunt je in de ruimte alle kanten op bewegen, in tijd slechts in één richting: voorwaarts. Gedurende een 
creatief experiment zullen we gebruik maken van dit gegeven voor de reflectie op een complexe 
(opvoedkundige) vraag. Tijd verbindt mensen met elkaar, met hun omgeving en met vraagstukken die 
voorvloeien uit een tegenwoordige tijdsgeest. Zullen in de bewegingsmogelijkheden van de ruimte ook 
onze gedachten of overtuigingen verruimen, veranderen, of misschien wel irrelevant zijn? Wat gebeurt er als 
we een vraag in de gewichtloosheid van een fictieve ruimte alle kanten op laten bewegen, vliegen, beleven, 
bespelen, beklimmen, proeven, ruiken, kleuren, voelen, horen?  
Een ervaring in tijd en ruimte met Olga Middendorp, kindersocioloog en bestuurslid van de Janusz Korczak 
Stichting. 

3. Hoe gaat dat in Afrika? (door Carli Rivera, René Tips, Klazien Tips, Arie de Bruin) in BURCHTZAAL 
In het kader van het WorldTeacher Programma van Edukans werken Nederlandse leraren en studenten 
enkele weken samen met collega’s op scholen in (o.m.) Malawi. Wat ervaren zij daar? Hoe worden kinderen 

daar opgevoed? Hoe gedragen zij zich in school en daarbuiten? Speelt de 
vraag: “Moeten we dan alles goedvinden?” daar ook…. of geheel anders? 
Tijdens de workshop wordt een korte film vertoond over het WorldTeacher 
Programma en vertellen leraren over hun ervaringen daar. Natuurlijk kun je 
alle informatie krijgen hoe je zelf  kunt deelnemen aan het WorldTeacher 
Programma. 

Zie: https://www.edukans.nl/programma/world-teacher/ 

4. Kijken naar kinderen (in GROTE ZAAL) 
Als je goed naar kinderen kijkt, zie je wat zij van jou nodig hebben  
(door Wim Clements) 

Aan de hand van diverse filmbeelden kijken we naar (al of niet toelaatbaar?) gedrag van kinderen. Waarom 
doet een kind wat hij doet en hoe gaan we daar als opvoeders of leerkrachten mee om? We analyseren en 
interpreteren wat we zien en het blijkt dat we soms heel verschillend waarnemen. De vraag “Moeten we 
dan alles goedvinden?” komt daarbij wel erg dicht op je eigen huid. 

Wim Clements werkt al jarenlang als lerarenopleider, opleider beeldcoaching en uitvoerend beeldcoach van 
leerkrachten in alle vormen van onderwijs.  
mail: wimclements@gmail.com 

https://www.edukans.nl/programma/world-teacher/
mailto:wimclements@gmail.com


Keuze-activiteiten 2e ronde (14.45 -15.45 u.) 

5. Making voices heard! (by Jonas Deitert; workshop in het Engels) in TUINZAAL 2 

Making voices heard! How can the children's right to participation be realised? Sociologist and child rights 
worker Jonas Deitert (based in Berlin) presents three different examples of taking children seriously - from 
writing a UN-report together with children to  creating short films  on  issues important to them. Besides 
these two  project experiences he also gives a glimpse in to photovoice, a method to use photography for 
change in the local community and beyond. 

6. Zie je mij? (door Eline Kolijn van Stichting Samen Sterk zonder Stigma)  in BURCHTZAAL 
 

Hoe is de sfeer bij jou in de klas, op de groep of thuis? Weet je hoe het écht 
gaat met de kinderen en jongeren in jouw omgeving? En weten ze dat ook 
van elkaar?  
Onze binnenkant laten zien is niet altijd makkelijk. Toch is het belangrijk, om 
elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Om ons niet te laten leiden door 
vooroordelen en stereotypen. Verder te kijken dan gedrag, etiketten en 
labels. Geef je daarin als volwassene het goede voorbeeld? En hoe doen 
kinderen dit onderling? In deze sessie gaan we in gesprek en aan de slag. 
Daarbij maken we gebruik van lesmateriaal van Samen Sterk dat ook in de 

klas gebruikt wordt. Durf jij binnenstebuiten?  
www.binnenstebuitenopschool.nl 
  
7. Leren omgaan met verleidingen en tegenslag (door Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans) in 

BLAUWE VOGELZAAL 

Er zijn praktische kapstokjes nodig op basis waarvan kinderen kunnen kijken of ze effectief omgaan met 
zichzelf en de ander. Bijvoorbeeld omgaan met misleiding, manipulatie, verleidingen en tegenslag. Daar 
zijn groepsdynamische krachten in het spel die je kunt leren hanteren. Om die capaciteiten te ontwikkelen, 
heb je grenzen nodig en voorbeeldgedrag. Grenzen geven ruimte waardoor je je - in verbinding - kunt 
ontwikkelen en creatief wordt. En voorbeeldgedrag is nodig. Hoe laat jij je kracht als begeleider zien? Hoe 
leer je kinderen de krachten te hanteren die in onze samenleving spelen? Op www.krachtenspel.nl hebben 
we hier toegankelijk gereedschap voor ontwikkeld. Open source en non-profit. Een interactieve 
kennismaking met elkaar en de kapstokjes.   
Mieke Vollenhoven en Ruud Coumans zijn beide ontwerpers van Krachtenspel, professionals op het gebied van sociaal emotionele 
educatie (SEE) en sociale veiligheid. Zie de (open source) website www.krachtenspel.nl 

8. De school als schuurplek (door Paul Boersma) in VIDEZAAL 

Zeker na nine eleven, is de wereld, en na de moorden op Fortuin en vooral Theo van Gogh ook Nederland, 
beducht voor radicale uitingen. De overheid trekt miljoenen uit voor de bestrijding ervan en wil dat in het 
onderwijs radicalisering onder jongeren wordt tegengegaan. Is de vrees terecht? Vanaf eind zestiger jaren 
van de twintigste eeuw droegen mensen en vooral ook jongeren radicale ideeën uit en praktiseerden ze 
deze ook. In de tachtiger jaren kwam de kraakbeweging op en was er verzet tegen kernwapens. Heftig, 
maar de reactie was er niet een van vrees. Het leek daarna ook een tijd stil te worden. Maar radicalisme is 
terug – vooral onder jongeren. En nu kenmerkt de angst ervoor vele reacties. Moeten we dat allemaal 
goedvinden?  - een interactief gesprek aan de hand van ondermeer cartoons over hedendaagse 
radicalisering ….

"Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren" 

Janusz Korczak

http://www.binnenstebuitenopschool.nl
http://www.krachtenspel.nl

