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Een welverdiende zomervakantie komt eraan. Wat deed ik in het 

afgelopen halfjaar? En wat staat in de planning? Hier een overzicht. 

* Begin juni was ik in Genève op het vierde internationale seminar 

over kinderrechten en de pedagogiek van Janusz Korczak. Dit keer 

stond artikel 3 van het Verdrag centraal: het beste belang van het kind 

dient voorop te staan bij alle beslissingen die hem aangaan. Het was 

een bijzonder seminar door de aanwezigheid van een aantal 

kinderen/jongeren uit verschillende landen. We hadden een dag vol 

actieve workshops en daarna een dag met lezingen. Ik hield een 

voordracht over de recente rapporten van de Nederlandse 

kinderombudsman over hoe het er met de handhaving van het Verdrag 

voorstaat (niet best op een aantal punten). 

 

 

 

 

 

* Eerder dit jaren waren we met een groep in Warschau, op studiereis 

naar herinneringsplaatsen van Janusz Korczak. We bezochten het 

weeshuis Dom Sierot dat op 7 oktober 1912 zijn deuren opende onder 
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leiding van Korczak. Het gebouw staat er wonderlijk genoeg nog 

steeds en is mooi gerestaureerd. We konden er een beetje de sfeer 

proeven. Ook gingen we naar de Umschlagplatz vanwaar de joden 

werden weggevoerd naar Treblinka. Een emotionerend bezoek. Een 

ander serieus onderdeel was het Museum van de Opstand. Gelukkig 

was er ook ruimte voor gezelligheid, bijvoorbeeld op het grote plein 

en op diverse terrasjes. 

 

 

 

 

 

 

* Na de publicatie van mijn bundel met 

vertalingen van pedagogisch werk van John 

Dewey (SWP, 2011) kwamen er verschillende 

activiteiten. Op het congres Leve het jonge kind 

hield ik voor een volle zaal een voordracht over 

het spel bij Dewey. Voor de kunstenaarsgroep 

Toeval Gezocht in Amsterdam hield ik in juni 

een inleiding over Dewey en we discussieerden 

over het in praktijk brengen van Deweys ideeën. 

In het blad HJK/De wereld van het jonge kind 

schreef ik een artikel over Dewey en spel. 

* In oktober 2011 verscheen ‘Opvoeding, participatie en burgerschap. 

De inspirerende visie van Janusz Korczak’, in de bundel Grenzeloze 

pedagogiek tussen wetenschap en praktijk uitgegeven door de VBSP.  

*In 2010 schreven Inge van Rijn, Inge Smit en ik een brochure voor 

de kinderopvang over de inspiratie van Korczak. Van deze brochure 

verschenen achtereenvolgens een Engelse en een Duitse versie en in 

juni nu ook een Franse. Deze laatste zal in het najaar door de 

Gemeente Genève aan alle kindercentra in die stad worden 

aangeboden.  
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* En in november 2011 verscheen bij Garant de met Toby Witte 

geredigeerde bundel Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek 

in een grote stad. Het is een bundel met verslagen van onderzoek in 

Rotterdam naar onder andere de brede school, tienermoeders, 

welzijnswerk, nazorg voor problematische gezinnen, 

ouderbetrokkenheid en nog veel meer. Het gaat in de opleidingen 

worden gebruikt, een mooie vorm van kenniscirculatie. 

 

 

Wat staat er op de rol? 

* Een artikel over participatie van leerlingen in het basisonderwijs 

vanuit de inspiratie van Dewey en Korczak zal verschijnen in het blad 

Mensenkinderen van de Jenaplan Vereniging. Hierbij ga ik ook in op 

participatie via beeldende kunst.  

* Toby Witte en ik hebben bij een uitgever een voorstel ingediend 

voor een boek over praktijkgericht masteronderzoek in het 

sociaalagogische domein. Dit als aanvulling op de meer traditionele 

methodologieboeken met standaard stappenschema’s. Mochten we 

een ‘go’ krijgen, dan gaan we aan de slag om het definitieve 

manuscript te produceren. 

* In november verschijnt in PIP/Pedagogiek in praktijk een artikel 

over de effectiviteit van Eigen-kracht conferenties, geschreven samen 

met twee oud-studenten van de masteropleiding Pedagogiek van de 

Hogeschool Rotterdam. 

* Per 1 juni ben ik bestuurslid geworden van de Stichting Wereld-

leren gevestigd te Rotterdam. Deze Stichting beoogt door middel van 

allerlei activiteiten en projecten te werken aan participatie, opvoeding 

tot democratie en taalontwikkeling in het Rotterdamse jeugddomein. 
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Verschillende projecten zijn al in uitvoering, andere zijn in 

voorbereiding. 

 

 

 

* Op 6 oktober is er het grote jubileum Korczak Festival in Leiden – 

het dertig jarig bestaan wordt gevierd! - waar ik een actieve rol in 

speel. Meer op www.korczak.nl. 

* Begin december vindt de afsluiting van het Internationale Korczak 

Jaar plaats in Warschau, met een internationale 

conferentie/manifestatie. Ook daar hoop ik van de partij te zijn. 

 

Ten slotte, 

op mijn website www.joopberding.nl doe ik verslag van mijn 

publicaties en andere activiteiten en zet ik korte en soms wat langere 

verslagen van de boeken die ik lees. Wie geïnteresseerd is in het werk 

van Dewey, Korczak, Hannah Arendt en/of dat van Virginia Woolf 

(een heel andere interesse van mij) en nog een boel andere auteurs: 

neem er eens een kijkje ..! 
 

Fijne zomer, 

Joop 

30 juni 2012 

 


