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Verhaal 2:  Joop Stas 
 

Mijn naam is Joop Stas en ik ben sinds vijftien 

jaar directeur van openbare basisschool en 

kindcentrum De Meander. Ik zit tevens in de 

stuurgroep van het Breed Overleg Kattenbroek 

(BOK) / ABC Kattenbroek . 

Voor mij betekent burgerschap dat wij als 

Nederlanders betrokken zijn met de wereld om 

ons heen. Het gaat er wat mij betreft om, dat we 

zorgen voor en met elkaar, ook voor onze 

omgeving en dat we elkaar weten te vinden. 

Aandacht voor burgerschap is belangrijk als ik 

kijk naar onze waarden ‘veiligheid’ en 

‘verantwoordelijkheid’. Je bent afhankelijk van 

elkaar. Bij burgerschap zie ik tevens dat de 

overheid een maatschappelijk belang heeft, 

want Nederland, en volgens mij de wereld, is 

enorm aan het individualiseren. En door 

connectie te creëren, want dat is wat je doet, 

ontstaat er eigenlijk een soort bezuiniging. 

Waarom is het een bezuiniging? Op het 

moment dat we kijken naar de huidige situatie, 

de vereenzaming van de ouderen, en wij zorgen 

ervoor dat er activiteiten zijn die zorgen voor 

verbinding tussen de een en de ander. En of dat 

nu volwassenen zijn of kinderen en 

volwassenen, dat maakt niet zoveel uit. Maar 

dat betekent dat die eenzame mensen zich 

minder eenzaam zullen voelen en daarmee, 

indirect, minder snel bij de zorg terecht gaan 

komen.  

Samen met de kinderopvang en basisschool 

zijn we als kindcentrum intensief met 

burgerschapsvorming bezig, vooral gericht op 

het organiseren van activiteiten voor kinderen. 

We werken daarin organisch. Een belangrijke 

succesfactor is dat er op managementniveau 

mensen zitten die heel erg enthousiast zijn, 

elkaar kunnen vinden en de teams op dit 

moment dusdanig samengesteld zijn dat de 

meerwaarde van gezamenlijk optrekken steeds 

zichtbaarder wordt. Dat heeft absoluut tijd nodig 

gehad en dat vraagt onderhoud en 

continuering. We hebben bijvoorbeeld drie keer 

per jaar een gezamenlijke activiteit waar 

iedereen bij mag aansluiten, zowel 

onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend 

personeel en de medewerkers van de 

kinderopvang. Overigens praat ik persoonlijk 

ook niet meer over de collega`s van de 

kinderopvang, maar over de collega`s van De 

Meander. Ik zie ons als één groep en daar 

begint het, ook als leidinggevende, mee.  

De samenwerking gaat overigens niet altijd 

vlekkeloos. Dit jaar hebben we er bijvoorbeeld 

binnen ons kindcentrum voor gezorgd dat er 

themakisten werden gemaakt die in de klas 

aangeboden worden. Na schooltijd kunnen de 

kisten meegenomen worden naar de 

kinderopvang om daar iets mee te doen. 

Uiteindelijk toen we dat aan elkaar 

presenteerden, had één van mijn leerkrachten 

zijn/haar bedenkingen. In die situatie is het juist 

interessant om met elkaar het gesprek aan te 

gaan. 

 

 


