
15 september 2015

De Janusz Korczak Stichting organiseert op zaterdag 21 
november a.s. een conferentie in het Kinderrechtenhuis 
te Leiden, bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in 
kinderen en hun rechten. 

Eén van de rechten van het kind, zoals Korczak die 
heeft beschreven, staat centraal op die dag. Dit thema 
wordt vanuit verschillende kanten benaderd: het gevaar 
van overbescherming, het wantrouwen in de eigen 
mogelijkheden van het kind, leven en spelen met risico’s, 
kinderen maken eigen keuzes, ook als zij ernstig ziek 
zijn…. 

Korczak schreef ooit: „Uit angst voor de dood van het 
kind, ontnemen wij hem soms het leven”. In onze tijd 
blijkt deze uitspraak meer dan actueel, zowel in de 
opvoeding thuis, als op school of elders. 
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Korczakconferentie
Het recht van het kind 

op leven en dood 
!
!

Kom ook naar de Korczakconferentie!



15 september 2015

!
Het Jaarboek 2015 van de Janusz Korczak Stichting heeft 
hetzelfde thema en zal op deze dag gepresenteerd 
worden.  

In het programma kunt u o.m. verwachten  

✦ Prof. dr. Jan Willems, hoogleraar kinderrechten 
aan de VU te Amsterdam en de Universiteit 
Maastricht  

✦ Prof. dr. Luc Stevens, hoogleraar pedagogiek, 
directeur NIVOZ  

✦ Presentaties van winnaars van de Korczakprijs 
2012 „Het Leerorkest” en 2014 „Improvisatie-
theater Improbattle” 

✦ Diverse workshops, presentaties, rondetafel-
gesprekken en informatiestands 

✦ voor verdere informatie, zie www.korczak.nl  

!!
„Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren” 
Janusz Korczak
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Zaterdag 21 nov. 
10.00 - 16.30 u. 

Kinderrechtenhuis 
Hooglandsekerkgracht 17B 
2312 HS Leiden 

!
Entree: € 30,— (lid/donateurs); € 40,— (niet-leden); € 20,— (studenten). Prijzen zijn 
inclusief koffie/thee, lunch en u ontvangt het Jaarboek 2015. 

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

Wanneer 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 2015), ontvangt u per mail het toegangsbewijs en een volledig 
programma-overzicht. 
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