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Verhaal 1:  Marinda Pieron 
 

Mijn naam is Marinda Pieron en ik ben sinds 

drie jaar coördinator van ABC Kattenbroek1. Als 

coördinator verbind ik eigenlijk alle partijen die 

met kinderen te maken hebben en die rondom 

kinderen staan aan elkaar. Dat doen we in onze 

wijk door middel van een Breed Overleg 

Kattenbroek (BOK). Daar zitten  in ieder geval 

de scholen, de kinderopvang en het wijkteam 

aan tafel. Naast dat ik coördinator ben van ABC 

Kattenbroek begeleid ik ook de kinderwijkraden 

en ben ik ook de vertaalslag vanuit wat ik hoor 

en zie in de wijk naar praktische programma’s 

en activiteiten in de wijk. 

Burgerschap is voor mij een soort van besef en 

houding dat je niet alleen bent op deze wereld, 

dat je onderdeel bent van een klas, of van een 

straat, of van een wijk. En dat je daarin dus ook 

mensen ontmoet die anders zijn dan jij of die 

verschillen van jou. Je draagt zorgt voor hen en 

neemt je verantwoordelijkheid.  

Burgerschapsvorming is belangrijk omdat ik 

een maatschappij zie die gewoon heel erg 

gericht is op werken en presteren en er heel 

veel belang wordt gehecht aan het individu en 

wat hij/zij bereikt. Ik zie zoveel kinderen daar 

buitenvallen, in de zin dat ze niet kunnen 

meegaan met die norm. Het is daarom heel erg 

belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en 

dat ze zien dat er verschillen zijn. Ik denk dat 

dat burgerschap bij uitstek een thema is waarin 

dit onderwerp aan bod komt en waar je in 

geoefend moet worden. Als jij bijvoorbeeld op 

school totaal geen inspraak hebt en je gaat 

opeens naar de universiteit waar alles 

zelfstandig moet, dan ben je niet voorbereidt; je 

hebt dan geen ‘zwemdiploma democratie’ 

behaald zal ik maar zeggen. Het is in deze tijd 

belangrijk dat je kritische vragen kan stellen, 

zelf kan nadenken, een mening kan vormen en 

naar andere kan luisteren. Ik ben persoonlijk 

van mening dat er in het onderwijs op dit 

moment nog te weinig aandacht is voor deze 

vaardigheden. 

Wanneer ik kijk naar de samenwerking die ik 

heb met scholen rondom het thema 

burgerschap, dan zie ik dat de scholen in ABC 

Kattenbroek er zeker voor open staan. Wat ik 

 
1 In Amersfoort is vanuit de bredeschoolorganisatie ABC-

Amersfoort in de meest wijken een 
samenwerkingsverband van primair onderwijs, 

soms wel lastig vind is dat scholen zoveel op 

het programma hebben staan en burgerschap 

als een ‘extra dingetje erbij’ ervaren. Daarnaast 

zie ik ook dat sommige scholen heel actief 

meedenken in de vormgeving van burgerschap, 

bijvoorbeeld wanneer het gaat om het 

vormgeven van kinderdialoog en het Taartlab 

wat onderschools plaatsvindt. Wanneer ik 

specifiek kijk naar de kinderwijkraad en de 

democratielessen die daarbij gegeven worden 

dan zou ik het aan de ene kant heel mooi vinden 

als de leerkrachten deze lessen zelf kunnen 

geven. Op die manier raken de activiteiten in de 

wijk en het curriculum van de school veel meer 

met elkaar verweven. Aan de andere kan denk 

ik soms ook dat het heel verfrissend is om een 

andere expert of een begeleider voor de klas te 

hebben staan om een burgerschapsvraagstuk 

juist vanuit meerdere kanten te belichten. 

Ik vind het soms wel lastig te zien dat er een 

kwetsbaarheid bij scholen is; alles lijkt de 

moeten en burgerschap is weer een extra ‘vak’. 

Dan mis ik soms de reflectie over wat scholen 

wel en wat ze niet doen, en hoe 

burgerschapsvorming als basis, als 

grondhouding, gezien kan worden in plaats van 

als iets wat bovenop het volle programma komt.  

Het is mooi om te zien dat we inmiddels de twee 

kinderopvangorganisaties hebben aangehaakt 

tijdens de kinderwijkraadbijeenkomsten. Daar is 

inmiddels al een hele praktische samenwerking 

mee en dat is heel fijn merk ik. Bijvoorbeeld 

rond het vormgeven van de Pluisplek hebben 

we nu verregaande gesprekken over het 

samenwerken met de kinderopvang. En dan 

merk ik dat er zoveel energie vrijkomt. Het moet 

echter altijd iets concreets zijn waar energie zit 

wil de samenwerking tot stand komen. Dat is 

vaak bij activiteiten die vanuit de kinderen zelf 

worden geïnitieerd. 

Wat ik nog wil meegeven rondom de 

samenwerking binnen ABC Kattenbroek is 

aandacht voor het creëren van vaste structuren. 

Nog te vaak worden er losse activiteiten 

georganiseerd die afhankelijk zijn van 

kortlopende subsidies. Structurele middelen 

zijn, naar mijn mening, nodig om de 

samenwerking die binnen ABC Kattenbroek is 

gelegd verder te versterken.  

kinderopvang en welzijn actief waarin samengewerkt 
wordt vanuit het uitganspunt dat ‘kinderen zich overal 
en altijd ontwikkelen’ (https://www.abc-amersfoort.nl/)  

https://www.abc-amersfoort.nl/

