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Verhaal 7: Cecile Tulen  
 

Mijn naam is Cecile Tulen en ik ben sinds drie 

jaar schoolleider van basisschool Sint Joris in 

het hartje van Amersfoort bij de Koppelpoort. 

Mijn definitie van burgerschap is de rol die je 

vervult in de maatschappij en je betrokkenheid 

bij de maatschappij. We zijn met elkaar een 

samenleving en daar ben je een burger in. ‘Wat 

is jouw rol in deze samenleving?’ en ‘Hoe kun je 

bijdragen aan het geheel?’ zijn hele mooie 

vragen die wat mij betreft over burgerschap 

gaan. Als ik bijvoorbeeld in een straat loop of op 

een plein speel dan ben ik niet alleen een 

gebruiker, maar in zekere zin ook een eigenaar. 

Het gaat over het omgaan met elkaar in de 

maatschappij. Dus als je zegt, ik vind dat 

iedereen erbij moet horen, dan betekent dat ook 

dat je niemand uitsluit omdat hij van een andere 

school is of een andere geloofsovertuiging 

heeft. En als je duurzaamheid belangrijk vindt, 

dan gooi je ook geen rommel op straat en ben 

je ook bereid om dingen op te ruimen. 

Aandacht voor burgerschapsvorming is nodig 

om een tweedeling, misschien zelfs meerdeling 

in de maatschappij te voorkomen of te 

bestrijden. Dat kunnen we, naar mijn mening 

het beste doen door met veel partijen en 

professionals in de wijk samen te werken. Met 

het wijkteam werken we veel samen als iemand 

ondersteuning nodig heeft of als het niet 

helemaal vanzelf loopt. Wat daarin goed gaat is 

dat we elkaar vanuit het ABC-overleg 

structureel kennen wat de lijnen makkelijk en 

kort maakt. Zo is dat ook met bijvoorbeeld de 

samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg. 

Daar hebben we ieder jaar een kennismaking, 

zodat we elkaar snel weten te vinden. Dat gaat 

heel goed. Op het moment dat je je zorgen 

maakt kun je heel snel schakelen met iemand 

en is de terugkoppeling vrij snel. Met het 

wijkteam is dat soms ingewikkelder want er 

zitten allerlei privacyregels en zaken achter, en 

ook dingen die wij soms niet weten. Dus daarin 

is snelheid soms uitdagend in dat wat je 

wanneer wilt bereiken. We delen als scholen 

best wel heel veel, ook wat we samen zouden 

kunnen opleveren. We zijn twee jaar geleden 

met elkaar op weg gegaan om te kijken wat wij 

kinderen willen meegeven en wat wij zien als 

doel van onze samenwerking. Daarin zit de zorg 

voor de wijk en het kennismaken met elkaar. 

Een gezamenlijk doel is dat wij vinden dat alle 

kinderen, of ze nou bij ons op school zitten of 

niet, veel bagage mee moeten krijgen voor de 

toekomst en de overtuiging moeten ontwikkelen 

dat we allemaal één maatschappij zijn. We 

zitten toevallig allemaal in een ander gebouw en 

we hebben een iets andere visie op wat we 

doen maar uiteindelijk is ons doel hetzelfde. 

 

 


