
De Janusz Korczak Stichting organiseert op zaterdag 9 
november a.s. een conferentie in het Kinderrechtenhuis te 
Leiden, bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in leven 
en werken met kinderen, hun rechten en wat zij te zeggen 
hebben. 

Korczak benadrukt als geen ander dat kinderen vol-
waardige mensen zijn en als zodanig respect verdienen en 
serieus genomen moeten worden. Maar het dilemma van 
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vrijheid geven en grenzen stellen zal iedere opvoeder en 
ieder kind herkennen. Moeten we dan alles goedvinden? 
Nooit en te nimmer! zegt Korczak. Maar ja, hoe dan wel? 
En moeten kinderen dan maar alles goedvinden wat hun 
opvoeders doen? 

Tijdens deze conferentie komt het thema op vele manieren 
aan de orde: Daisy Mertens (leraar van het Jaar 2016, 
finaliste Global Teacher Award 2019) laat zien hoe zij met 
de kinderen in haar klas werkt, Kindercorrespondent Tako 
Rietveld gaat in gesprek met jongeren die staken voor het 
klimaat, Jonas Deitert uit Berlijn toont ons hoe kinder-
participatie daar vorm krijgt, Mieke van Vollenhoven vraagt 
zich af: ‘Waar houdt de leraar op? En waar begint hij?’ Er 
zijn workshops en activiteiten en het Jaarboek 2019, 
waarin het thema diepgaand aan de orde komt, wordt 
gepresenteerd. Hierin staan artikelen en verhalen van o.m. 
Luc Stevens en Jacques Vriens. Iedere deelnemer ontvangt 
na afloop dit prachtige boek.  

Ook zal op deze dag de Janusz Korczak Scriptieprijs  2019 
worden uitgereikt.  

Ten slotte zorgt Klezbez dat de dag op swingende wijze 
met inspirerende klezmer-muziek wordt afgesloten.
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Entree: € 25,— (lid/donateurs); € 40,— (niet-leden); € 20,— (studenten).  
Prijzen zijn inclusief koffie/thee en lunch;  u ontvangt tevens het boek “Moeten we dan alles 
goedvinden?” (winkelwaarde € 19,95). 

U kunt zich aanmelden via de mail: info@korczak.nl  
Vermeld daarbij „Aanmelding Korczakconferentie 2019” en uw naam, adres, mailadres en lid/geen lid/
student. 

Als het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rek.nummer: NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz 
Korczak Stichting te Amsterdam (o.v.v. Korczakconferentie 2017), ontvangt u per mail het 
toegangsbewijs en een volledig programma-overzicht.

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

Janusz Korczak


