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Het project Kindergemeenteraad laat basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 zien
hoe beleid tot stand komt, gebaseerd op het principe ‘leren door ervaren’. De
leerlingen nemen voor één dag plaats op de stoel van gemeenteraadslid en
bedenken concrete plannen die in de gemeente uitgevoerd kunnen worden.
Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf een politiek besluit
over de plannen. Het plan dat de meerderheid van alle stemmen krijgt, wordt
door de gemeente uitgevoerd. Hiervoor stelt de gemeente een bedrag
beschikbaar. Aan de Kindergemeenteraad doen altijd meerdere scholen mee. 

Tijdens de docenteninstructie heeft de gemeente het gekozen thema bekend
gemaakt. Evenals het beschikbare budget voor het uitvoeren van het winnende
plan.
In het werkboekje kunnen de kinderen dit op pagina 4 invullen.

Meer informatie over het project vindt u in de brochure: Kindergemeenteraad;
Toelichting voor gemeenten en scholen.

DOElsTEllING
Kies voor Kids is ontwikkeld ter voorbereiding op de Kindergemeenteraad. Door
middel van diverse praktische oefeningen leren de kinderen tijdens de lessen
spelenderwijs wat democratische besluitvorming inhoudt. Vanuit het onderwerp
speelgelegenheid komen de leerlingen stap voor stap in aanraking met lokale
politieke besluitvorming.

Het doel van het lesmateriaal Kies voor Kids is kinderen te laten ervaren dat hun
mening van belang is in de democratische samenleving waarin zij leven. In de
lessen ervaren zij dat ze mogelijkheden hebben om zelf en samen met anderen
invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Dit stimuleert inzicht in
democratische besluitvormingsprocessen en het gevoel deel uit te maken van een
omgeving die naar hen luistert.
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DOElGROEP
Het materiaal is bestemd voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

OPBOuW VAN DE lEssENsERIE
Deze lessenserie kenmerkt zich door een grote variëteit aan didactische
werkvormen. De leerlingen gaan tijdens de lessen individueel, in tweetallen, in
groepjes en klassikaal met het materiaal aan de slag. De lessenserie start met
informatie over de thema’s speelruimte en gemeentepolitiek. Dit mondt uit in het
oefenen van een aantal vaardigheden. Ten slotte spelen de leerlingen een
raadsvergadering na. Daarna gaan ze aan de slag met de Kindergemeenteraad.

Les 1: Speelruimte
Les 2: Politiek
Les 3: Beslissingen nemen
Les 4: Vergaderen
Les 5: De raadsvergadering
Les 6: Een plan voor de Kindergemeenteraad

Les 1 en 2 beginnen met een inleiding waarbij het leerlingenboekje niet gebruikt
wordt.

Het is zinvol van te voren na te gaan of alle kinderen van de klas uit dezelfde wijk
afkomstig zijn. Sommige opdrachten zijn namelijk wijkgebonden.

OMGAAN MET VERschIllEN
Tijdens de lessen wordt de leerlingen verschillende keren gevraagd hun mening
te geven. Het is van belang vooraf af te spreken dat de leerlingen respectvol met
elkaars ideeën omgaan. Dit kan worden vastgelegd in afspraken. Voorbeelden van
afspraken zijn:
n Laat elkaar uitspreken; geef ieder de gelegenheid te zeggen wat hij/zij wil.
n Accepteer elkaars mening; stel vragen in plaats van aan te vallen.
n Wie het hardst roept, wordt niet beloond met de meeste aandacht.
n Baseer je mening op feiten.
n Bij het werken in groepjes krijgt iedereen de gelegenheid bepaalde taken uit

te voeren.
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INPAssING IN hET ONDERWIjsPROGRAMMA
De lessenserie Kies voor Kids sluit goed aan bij het leergebied ‘oriëntatie op
jezelf en de wereld’. Daarnaast hebben de lessen raakvlakken met rekenen en
taal. We adviseren om de lessen in een tijdsbestek van ca. 7 weken te geven,
zodat er voldoende gelegenheid is de lessen in te passen in het rooster. 

Let op: bij de oefenopdrachten in hoofdstuk 4 van het leerlingenboekje is het
budget € 25.000. Voor de Kindergemeenteraad moeten de leerlingen een project
voor een lager bedrag bedenken.

KINDERGEMEENTERAAD
Uiteindelijk gaan er 8 kinderen uit uw klas meedoen aan de Kindergemeenteraad.
In les 6 staan een aantal suggesties om u te helpen bij het selecteren van deze
leerlingen.
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MEER INfORMATIE
Voor informatie over het
lokale bestuur verwijzen wij
u naar de achtergrond-
informatie achterin deze
handleiding: Wie bestuurt
de gemeente?
Voor meer informatie over
landelijke en lokale politiek
kunt u ook terecht op de
website van ProDemos:
www.prodemos.nl



INlEIDING: ERVARINGEN uITWIssElEN (15 MIN.)

Doel
n Leerlingen motiveren om na te denken over speelmogelijkheden.
n Leerlingen inventariseren hun eigen speelbehoeften.
n Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen situatie m.b.t. spelen.
n Leerlingen tekenen op een kaart de plaats waar ze vaak spelen.

Benodigdheden
n Schoolbord, duidelijke plattegrond van de omgeving waar leerlingen op

kunnen tekenen, memoblaadjes

Werkvorm
Eerst schrijven de leerlingen in tweetallen op memoblaadjes:
n Waar ze spelen
n Wat ze spelen

Vervolgens worden alle memoblaadjes verzameld en wordt het eindresultaat
klassikaal geïnventariseerd. Het is ook aardig om de speelplekken op een
plattegrond van de omgeving aan te geven. Hierdoor kun je bijvoorbeeld zien hoe
de spreiding van speelvoorzieningen over de wijk(en) en buurt(en) is. De diverse
speelmogelijkheden worden op het schoolbord gezet.

DEEl 1: PAGINA 6 EN 7 (15 MIN.)
Anna en farouk

Doel
n Leerlingen laten ervaren hoe het is om zelf betrokken te zijn bij zaken die voor

hen van maatschappelijk belang zijn.
n Leerlingen kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor een

optimale speelruimte.
• Veiligheid (verkeer, water, omheining, veiligheid van speeltoestellen)
• Bereikbaarheid (gemakkelijk te bereiken voor jongere en oudere kinderen,

welke wegen, is het schoon, goed te overzien)
• Aantrekkelijkheid voor meerdere doelgroepen (jongere en oudere kinderen,

jongens en meisjes)
• Gezelligheid (wat vinden omwonenden er van)
• Overige voorwaarden door leerlingen zelf aangedragen (bijvoorbeeld

spreiding over de wijk)

Benodigdheden
Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen

Werkvorm
Klassikaal lezen en opdrachten maken. 7

Speelruimte
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Antwoorden opdrachten pagina 7

Waarom je bij Farouk niet goed kunt spelen en bij Anna wel:
Bij Farouk kun je niet goed spelen want:
n Hij heeft geen mooie speelplaats.
n Er is een lange straat waar veel verkeer is. Er is alleen een stoep om op te

spelen. Je kunt er niet eens met een bal spelen, want die rolt zo de straat op.
n Er is wel een klein grasveldje, maar daar laten de mensen hun honden uit.
n Een heel stuk verder is een speelplaats bij een school, maar om daar te komen

moet je eerst een drukke weg over
n In de gemeente waar Farouk nu woont, vinden ze speelruimte niet

zo belangrijk.

Anna heeft wel een mooie speelplaats waar altijd veel kinderen spelen.
n De speelplaats is in de buurt waar de kinderen wonen, dus je hoeft niet ver te

lopen om er te komen.
n Je kunt er voetballen, basketballen, schommelen, er is een klimrek en

een skatebaan.
n Er is zelfs een soort fonteintje waar kinderen met water kunnen spelen als het

mooi weer is.
n Voor vaders en moeders met kleine kinderen zijn er bankjes om op te zitten.

Foto-opdracht
Persoonlijk antwoord

DEEl 2: PAGINA 8 EN 9 (20 MIN.)
speelvoorwaarden

Doel
n Leerlingen toetsen de speelruimte waar ze zelf spelen aan de voorwaarden.
n Leerlingen leren om in verschillende groepen te brainstormen.

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen

Werkvorm
De leerlingen gaan de opdrachten maken in groepjes van vier. Zij moeten
samen twee plaatsen bedenken waar ze vaak spelen, zodat ze daarna
gezamenlijk kunnen nadenken over de vraag of deze plaatsen voldoen aan
de ‘speelvoorwaarden’.
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DEEl 3: PAGINA 10 EN 11
Onderzoek je eigen buurt, buurtonderzoek speelruimte
De eerste les wordt afgesloten met een huiswerkopdracht, waarbij het de
bedoeling is dat iedere leerling met behulp van het vragenformulier op pagina 10
en 11 in het boekje een buurtbewoner interviewt. Vrouwen, mannen, ouderen en
jongeren hebben waarschijnlijk niet allemaal dezelfde wensen ten aanzien van
speelruimte. Wijs de leerlingen er op dat het leuk is mensen te interviewen uit
deze verschillende groepen. De achterliggende gedachte hierbij is dat leerlingen
zich bewust moeten zijn van het feit dat meerdere actoren betrokken zijn bij
een speelplek.

Doel
n Iedere leerling interviewt één (volwassen) buurtbewoner over wat hij of zij

vindt van de speelruimte in de buurt en wat hij of zij op dit gebied zou willen.
n Leerlingen kijken in de buurt naar meer mogelijke speelruimte.

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen

Werkvorm
n Individueel huiswerk

9
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INlEIDING: ERVARINGEN BuuRTONDERzOEK 
uITWIssElEN (20 MIN.)

Doel
n Uitwisselen van ervaringen naar aanleiding van de huiswerkopdracht:
n Leerlingen weten wat de buurtbewoners willen.
n Leerlingen geven op een grote kaart aan wat de nieuwe speelplekken

kunnen zijn.

Benodigdheden
n Schoolbord of flip-over, plattegrond

Werkvorm
Klassikaal inventariseren. In deze les wordt de plattegrond die in de inleiding
van les 1 gebruikt is opnieuw opgehangen. De resultaten van het buurtonderzoek
worden klassikaal geïnventariseerd, waarbij het accent valt op mogelijke nieuwe
speelruimten. Geef leerlingen hierbij een actieve rol, bijvoorbeeld door ze zelf
nieuwe speelplekken op de plattegrond te laten tekenen.

DEEl 1: PAGINA 12 TOT EN MET 15 (30 MIN.)
Anna en farouk in de politiek, wat doet de gemeente, de bestuurders
van de gemeente

Doel
n Leerlingen hebben basiskennis over de gemeentelijke politiek.
n Leerlingen kunnen aangeven wat wel en niet gemeentelijke taken zijn.
n Leerlingen maken kennis met verschillende actoren van de

(gemeentelijke) overheid.
n Leerlingen weten dat de burgemeester, wethouders en ambtenaren

verschillende taken hebben.

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen, eventueel gemeentegids

of wijkgids

Tip:
In deze les kunt u eventueel ook iemand uit de lokale politiek uitnodigen. Bereid
dit bezoek voor met de leerlingen. Laat ze bijvoorbeeld individueel of in groepjes
een vraag bedenken.
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Antwoorden opdrachten pagina 12

Wat doet de gemeente?
De antwoorden op de eerste vier vragen zijn afhankelijk van de gemeente waarin
de leerlingen wonen.
Bij de vijfde vraag (zaken die je op het gemeentehuis regelt) kunt u denken aan:
rijbewijs of paspoort ophalen, een parkeervergunning regelen, trouwen, aangifte
doen van een pasgeboren kind.

Antwoorden opdracht pagina 13

Taken van de gemeente
n Zwembad beheren (Dat hoeft overigens niet het geval te zijn, soms wordt het

zwembad beheerd door een bedrijf.)
n Grasperken bijhouden
n Vuilnis ophalen
n Straten maken
n Dierenasiel bekostigen
n Huwelijken sluiten

Toelichting pagina 14 De burgemeester wordt benoemd door de koning

De gemeenteraad kiest een geschikte kandidaat. Daarna keurt de minister het
goed en uiteindelijk benoemt de koning de burgemeester.

Antwoorden opdracht pagina 15

Zet de juiste taken bij de juiste personen:
Persoon Taak
Burgemeester D. F kunt u ook goed rekenen.
Wethouder cultuur, sport, enz. C, F
Wethouder financiën enz. A, B, E
Wethouder van sociale zaken G
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DEEl 1: PAGINA 16 TOT EN MET 19 (20 MIN.)
Vier manieren om te laten weten wat je wilt, democratie
in Nederland, verkiezingen

Doel
n Leerlingen kennen vier manieren om als inwoner in een gemeente invloed uit

te oefenen op de gemeente.
n Leerlingen weten wat het verschil is tussen een partij en een belangengroep.
n Leerlingen weten dat democratische besluitvorming inhoudt dat meerderheid

beslist. (Daarbij moet de meerderheid wel rekening houden met
de minderheid.)

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, eigen lijstje van speelwensen

Werkvorm
Opdrachten maken (bijvoorbeeld in tweetallen) en klassikaal bespreken. De
genoemde belangengroepen kunnen door de leerkracht eventueel aangevuld
worden met lokale actiegroepen/belangengroepen.

Antwoorden opdrachten pagina 16

Bij welke personen van de gemeente zouden Anna en Farouk terechtkunnen met
hun plannen?
Antwoord: wethouders en raadsleden. Misschien ook een ambtenaar die het weer
doorspeelt naar de wethouder.

Stel: Je wilt actievoeren, omdat je vindt dat er een speelplaats moet komen.
Wat zou je doen? Noem een aantal manieren.
Antwoord: handtekeningenactie, kranten of televisie inschakelen, demonstratie,
bezetting van een straat

Antwoord opdracht pagina 17
SP, VVD, D66 en CDA zijn politieke partijen.

Antwoorden opdrachten pagina 18

Hoe zou jij het vinden als jij nergens jouw mening over mag geven?
Persoonlijk antwoord

Als je in de klas samen iets moet besluiten, is het dan ook zo dat de meeste
stemmen gelden?
Dat kan, maar dat hoeft niet. Vaak zal de mening van de meester of juf de
doorslag geven.12
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DEEl 2: PAGINA 20 EN 21 (15 MIN.)
Politieke partijen, rekening houden met kiezers

Doel
n Leerlingen zijn zich bewust van het belang hun ‘stem’ uit te brengen vanaf hun

18e levensjaar.
n Leerlingen weten dat er politieke partijen zijn die verschillende

ideeën hebben.

Werkvorm
n Klassikaal gesprek. Laat de leerlingen de vragen op pagina 18 en 19 na of

tijdens een klassikaal gesprek invullen.

Antwoorden opdrachten pagina 20 en 21

Schrijf op welke politieke partijen je kent.
Bijvoorbeeld: CDA, PvdA, VVD, SP, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij
voor de Dieren, D66, 50plus. Natuurlijk kunnen leerlingen ook lokale
partijen noemen.

Als je nu al zou mogen stemmen, voor welke partij zou je dan kiezen? Waarom?
Persoonlijk antwoord

DEEl 3: PAGINA 22 TOT EN MET 25 (25 MIN.)
hoe nemen mensen beslissingen, loten, stemmen, praten

Doel
n Leerlingen weten dat burgers, door mee te doen aan verkiezingen, mee

kunnen beslissen over de toekomst van Nederland.
n Leerlingen denken na over de voor- en nadelen van drie manieren van

beslissingen nemen (loten, stemmen en praten).

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen

Werkvorm
Klassikaal lezen en de opdracht bij op pagina 23 (1. loten) maken. Daarna de klas
verdelen in groepjes van drie of vier. Elk groepje beantwoordt de vragen die op
pagina 24 en pagina 25 (respectievelijk 2. stemmen en 3. praten). Daarna kunt u
klassikaal met de leerlingen bespreken welke manier om besluiten te nemen zij
het beste vinden, en waarom. De groepjes die in deze les gevormd zijn blijven
ook in les 4 en 5 bij elkaar.
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Tip:
U kunt ter aanvulling een willekeurige situatie schetsen (bijvoorbeeld je wilt als
gezin een vakantiebestemming kiezen, wat zal er tijdens het schoolkamp gegeten
worden, een fabriek wil zich vestigen in de gemeente) en vragen welke manier
van besluitvorming hier het beste bij past.

Antwoorden opdrachten pagina 23, 24 en 25
Persoonlijke antwoorden van de leerlingen.
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DEEl 1: PAGINA 26 EN 27 (10 MIN.)
Kiezen voor een idee

Doel
n Leerlingen maken een keuze voor hun plan voor speelruimte en de

inrichting daarvan.
n Leerlingen toetsen hun (keuze)-alternatieven aan de voorwaarden.
n Leerlingen passen wat ze geleerd hebben over besluitvorming toe, namelijk:

de leerlingen luisteren naar elkaar en laten ieder lid van het groepje zijn/haar
argumenten naar voren brengen; de leerlingen bepalen in overleg welk idee
zij kiezen.

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen

Werkvorm
Groepswerk. Er zijn verschillende manieren om leerlingen zich bewust te laten
worden van vergaderprocessen. Een aantal suggesties:
Voorzitter aanwijzen: de groep benoemt een leerling als ‘voorzitter’. Deze
leerling mag de andere leerlingen de beurt geven. De voorzitter kan ook vragen
stellen als: ‘vindt iedereen dit een goed idee?’ of ‘is er iemand die een andere
mening heeft?’
Knikker doorgeven: De leerling die aan het woord is heeft een knikker in de hand.
Alleen degene met een knikker in de hand mag spreken. Als een andere leerling
iets wil zeggen moet de knikker worden doorgegeven.
Dubbeltjesmethode: ieder groepslid krijgt 3 dubbeltjes. Elke keer als je iets zegt
moet je een dubbeltje op tafel leggen. Als je dubbeltjes op zijn mag je dus niets
meer zeggen.

Antwoorden opdrachten pagina 26 en 27
De leerlingen beschrijven hier hun eigen ideeën.

DEEl 2: PAGINA 28 TOT EN MET 31 (30 MIN.)
farouk en Anna moeten rekening houden met…, kosten besparen,
belangen, verantwoordelijkheden.

Doel
n Leerlingen weten hoe de gemeente aan inkomsten komt.
n Leerlingen weten globaal wat de kosten zijn bij inrichting van een speelruimte.
n Leerlingen beseffen dat de kosten beperkt kunnen worden door zelf of met

anderen te helpen bij de uitvoering.

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids: indicatielijst kosten (pagina 29). 15

Vergaderen
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Antwoorden opdrachten pagina 28, 30 en 31
De leerlingen maken hier hun eigen begroting.

Antwoorden opdrachten pagina 30
Eigen voorbeelden en argumenten van de leerlingen.

Antwoorden opdracht pagina 31
Eigen antwoorden van de leerling.
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DEEl 1: PAGINA 32 EN 33 (20 MIN.)
hoe vergader je?

Doel
n Leerlingen weten hoe gemeenteraadsleden vergaderen.
n Leerlingen weten wat termen als eerste en tweede termijn betekenen.
n Leerlingen weten globaal wat de rol van voorzitter inhoudt.
n Leerlingen weten waar het college, de raad en het publiek zitten tijdens

een raadsvergadering.

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, papier en pen

Werkvorm
n Klassikaal lezen. Daarna gezamenlijk de opdracht op pagina 33 maken.

Antwoorden opdracht pagina 33
De burgemeester zit naast de Griffier. De wethouders zitten naast elkaar,
tegenover de gemeenteraad. De gemeenteraad zit in de u-vorm. Het publiek zit
daarachter. 

DEEl 2: PAGINA 34 TOT EN MET 37 (45 MIN.)
Nu zelf vergaderen, raadsagenda, eerste termijn, tweede
termijn, stemming

Doel
n Leerlingen (fracties) bedenken argumenten vóór het eigen idee.
n Leerlingen ervaren dat ze een bepaalde spreektijd hebben.
n De fractievoorzitter leert hoe hij/zij het standpunt van de groep in de

raadsvergadering naar voren kan brengen.
n Leerlingen oefenen vaardigheden (luisteren, elkaar laten uitpraten, vragen

stellen, argumenteren).

Benodigdheden
n Leerlingenboekje Kies voor Kids, pen en papier.

Werkvorm
De groepjes maken eerst de voorbereidende opdrachten op pagina 34 tot en met
37. Daarna volgt de simulatie van een raadsvergadering, waarbij u de rol van
burgemeester heeft. Lees op pagina 34 t/m 37 van het leerlingenboekje het
verloop van de raadsvergadering.

Antwoorden opdrachten pagina 34 tot en met 37
De leerlingen schrijven hier hun eigen argumenten en vragen op. 17
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NABEsPREKING (15 MIN.)

Doel
n Evalueren van de vaardigheden en het gedrag van de deelnemers tijdens

de raadsvergadering.
n Koppeling van de theorie over besluitvorming aan de praktijk.

Werkvorm
Klassikaal gesprek waarbij de leerkracht stimulerende vragen stelt. Bijvoorbeeld:
ging het nog wel om de inhoud of alleen maar om het winnen? Heeft het beste
plan gewonnen? Vond je dat je voldoende tot je recht kwam tijdens de
vergadering? Hoe vond je de voorzitter?

Als u in tijdnood komt, kunt u de nabespreking ook in een volgende les doen.

18

Les 6



INlEIDING: VERTEl OVER DE KINDERGEMEENTERAAD
(15 MINuTEN)

Doel
n Leerlingen weten dat er een Kindergemeenteraad op het gemeentehuis komt.
n Leerlingen weten dat ze een goed plan moeten bedenken voor de

Kindergemeenteraad.

Uitleg
Vertel dat er goed geoefend is met vergaderen, overleggen en beslissingen
nemen. Nu gaan jullie écht aan de slag voor de Kindergemeenteraad. Vertel de
leerlingen op welke datum de Kindergemeenteraad op het gemeentehuis wordt
georganiseerd. Vertel ook hoeveel andere scholen er meedoen (4 tot 7). Van
iedere school mogen acht kinderen mee doen. Jullie gaan later beslissen wie er
uit deze klas mee mogen doen met de Kindergemeenteraad. De rest van de klas
mag bij de vergadering komen kijken. Maar eerst moet er een goed plan worden
bedacht voor de Kindergemeenteraad.

DEEl 1: PAGINA 38 EN 39 (10 MINuTEN)
Brainstorm

Doel
n Leerlingen bedenken zoveel mogelijk goede ideeën.

Benodigdheden
Leerlingenboekje Kies voor Kids.

Werkvorm
De leerlingen gaan de opdracht maken in groepjes van vier. Ze moeten zoveel
mogelijk ideeën opschrijven. De ideeën moeten voldoen aan de volgende eisen:
n Het plan moet passen binnen het door de gemeente gekozen thema. 
n Het plan komt niet alleen ten goede aan kinderen van de eigen school, maar is

ook voor andere kinderen in de gemeente. 

Verder mogen ze hun creativiteit de vrije loop laten. Geef de leerlingen
10 minuten de tijd om zoveel mogelijk ideeën op te schrijven.

19

Les 6

De Kindergemeenteraad



DEEl 2: PAGINA 40 EN 41 (30 MINuTEN)
Plannen selecteren en uitwerken

Doel
n Leerlingen leren kritisch naar hun eigen plannen te kijken.
n Leerlingen realiseren zich dat plannen uitvoerbaar moeten zijn.
n Ieder groepje kiest twee plannen om verder uit te werken.

Benodigdheden
Leerlingenboekje Kies voor Kids.

Werkvorm
Vertel dat de leerlingen een plan moeten kiezen dat de gemeente ook écht kan
gaan uitvoeren.

Een nieuw pretpark bouwen is bijvoorbeeld te duur en kost ook veel te veel tijd,
dat kan nooit in één keer geregeld worden. De kinderen zullen hun
verwachtingen dus bij moeten stellen.

Neem het lijstje met voorwaarden klassikaal met de klas door. Het lijstje staat
ook in het leerlingenboekje. Leerlingen kunnen vragen stellen over de
voorwaarden die ze niet begrijpen.

Daarna gaan de leerlingen weer aan de slag in dezelfde groepjes als tijdens de
brainstorm. Ze moeten nu twee plannen kiezen die voldoen aan alle voorwaarden.
Deze twee plannen gaan ze verder uitwerken. Ze vullen samen het schema in het
leerlingenboekje in. Daarna beslissen ze wie de plannen voor de rest van de klas
zal presenteren.

Voorwaarden projectplan
De projectvoorstellen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
n Het project moet passen bij het thema.
n Het budget voor het project is niet hoger dan het bedrag dat de gemeente

beschikbaar stelt.
n Het project moet in de gemeente worden uitgevoerd.
n Het project moet worden uitgevoerd in samenwerking met een lokale

organisatie. Bijvoorbeeld een sportclub, goed doel, buurtcentrum,
kinderboerderij of de school zelf.

n Het project moet passen binnen het gemeentelijk beleid, maar hier wel
aanvullend op zijn.

n De gemeente moet het plan goedgekeurd hebben. U stuurt het plan naar de
gemeente ter controle.
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DEEl 3: PAGINA 42 EN 43 (30 MINuTEN)
Klassikaal één plan kiezen

Doel
n Een plan selecteren voor de Kindergemeenteraad.

Benodigdheden
Grote vellen papier, stickervellen met groene stickers en leerlingenboekje Kies
voor Kids.

Werkvorm
1. Laat alle groepjes de naam van hun plan op een groot vel papier schrijven.
2. Hang de vellen papier op in het lokaal.
3. Bij ieder vel papier gaat een leerling staan om het plan toe te lichten.
4. Vraag de leerlingen één voor één hun plan kort toe te lichten:

• Leg het plan uit in één zin.
• Met welke organisatie willen jullie het plan uitvoeren?

5. Zitten er plannen bij die erg op elkaar lijken? Hang die posters bij elkaar.
Deze plannen tellen dan samen als één plan.

6. Geef daarna alle leerlingen twee groene stickers.
Ze krijgen 5 minuten de tijd om door het lokaal te lopen en hun stickers te
plakken bij de plannen die ze het beste vinden. Ze mogen zelf kiezen of ze
twee stickers bij één plan plakken, of dat ze de stickers over twee plannen
verspreiden.

7. Na 5 minuten bekijkt u welk plan de meeste stickers heeft gekregen.
Op dit plan doet u een voorwaardencheck. Voldoet het aan alle voorwaarden
die de gemeente heeft gesteld? Is dit plan uitvoerbaar? Welke problemen
voorziet u? Met welke lokale maatschappelijke organisatie kan worden
samengewerkt?

Als het plan goed uitvoerbaar is en aan alle eisen voldoet, dan wordt dit het plan
dat jullie gaan inbrengen in de Kindergemeenteraad.
Twijfelt u aan de uitvoerbaarheid? Kijk dan of optie 2 en 3 realistischer zijn en
kies een van deze plannen.
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DEEl 4: PAGINA 42 EN 43 (30 MINuTEN)
Projectplan schrijven en begroting maken

Doel
n Er ligt een projectplan dat naar de gemeente kan voor controle.
n Er ligt een begroting die naar de gemeente kan voor controle.

Benodigdheden
Leerlingenboekje Kies voor Kids.

Voorbereiding: contact opnemen met lokale organisatie
Voordat u met de klas aan de slag gaat met het maken van een begroting en een
projectplan vragen we u om contact op te nemen met een lokale organisatie die
wordt betrokken bij de uitvoering van het plan. Denk bijvoorbeeld aan een
kinderboerderij, jongerencentrum, muziekschool, wijkcentrum, noem maar op.
n Leg de organisatie de aard van het project uit.
n Meld welk bedrag de gemeente beschikbaar stelt voor de uitvoering van het

plan.
n Leg uit dat het plan vóór 1 juli moet worden uitgevoerd.
n Vraag of de organisatie mee wil helpen aan de uitvoering van het plan, indien

het plan wint tijdens de Kindergemeenteraad.
n Vraag wie u bij de gemeente kunt opgeven als contactpersoon (naam,

e-mailadres, telefoonnummer).
n Als het plan van uw klas wint tijdens de Kindergemeenteraad neemt de

gemeente contact op met deze organisatie voor de uitvoering van het plan.

Werkvorm
Vul nu klassikaal met de leerlingen het projectvoorstel in. Maak ook samen een
begroting.
Laat de leerlingen nadenken over de kosten die bij het project komen kijken. Zorg
zelf dat de begroting realistisch wordt ingevuld.

Check bij de gemeente
Stuur het plan ter controle naar uw contactpersoon bij de gemeente. De
gemeente moet het plan uiterlijk één week voor de Kindergemeenteraad hebben
ontvangen.
De gemeente toetst vervolgens of het plan voldoet aan de randvoorwaarden, en
of het plan uitvoerbaar is. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:
1. Akkoord, niets meer aan het plan doen.
2. Akkoord, mits er een kleine wijziging wordt aangebracht. De afgevaardigde

kinderen krijgen hun eigen plan met de voorgestelde wijziging (in de vorm van
een tip) tijdens de Kindergemeenteraad aangeboden. Samen met de
ProDemosbegeleider gaat de fractie hiermee aan de slag.

3. Niet akkoord, de gemeente wijst het plan af. De gemeente laat dit de school
direct weten, waarop u snel een nieuw plan moet inleveren.
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DEEl 5: AfVAARDIGING KINDERGEMEENTERAAD KIEzEN

Doel
n Selecteer 8 kinderen voor de Kindergemeenteraad.

Werkwijze
U kent uw leerlingen het beste, dus u kunt zelf het beste bepalen op welke
manier u de afgevaardigde leerlingen wilt selecteren. Wij geven hier een aantal
suggesties:
n De leerlingen mogen stemmen over wie er naar de Kindergemeenteraad gaan.

Iedere leerling mag 4 of 5 stemmen uitbrengen. 
Daarmee bereik je dat de kinderen naast hun vriendjes en vriendinnetjes ook
stemmen op de talenten. Bovendien krijg je wat volume in het aantal stemmen. 

n De leerlingen die het beste debatteerden tijdens de oefenraadsvergadering
van les 5 mogen naar de Kindergemeenteraad.

n Als iedereen in de klas graag mee wil doen aan de Kindergemeenteraad, kunt
u er ook voor kiezen om te loten.
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wie bestuurt de gemeente?

DE GEMEENTE DIchTBIj
Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw
vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij de
gemeente haalt u uw paspoort en de gemeente voert een aantal landelijke wetten
uit. De gemeente is heel dichtbij, ook voor u.

BEsTuREN EN cONTROlEREN
Elke gemeente in Nederland heeft een gemeenteraad en een college van
burgemeester en wethouders (b. en w.). De gemeenteraad heeft drie belangrijke
taken: hij stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert
of het college van b. en w. zijn taken goed uitvoert en hij treedt op als
vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. Het bestuur van de
gemeente ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders. Het
college is verantwoordelijk voor de invulling en de uitvoering van het beleid,
zoals dat door de raad is vastgesteld. Kortom: het college bestuurt, de raad
controleert. Bijvoorbeeld: op voorstel van het college van b. en w. besluit de
gemeenteraad dat er een nieuwbouwwijk moet komen en stelt hiervoor geld
beschikbaar. Het college gaat vervolgens het plan uitvoeren: het moet ervoor
zorgen dat de huizen en wegen er ook echt komen. De raad controleert ten slotte
of de nieuwbouwwijk voldoet aan de gestelde eisen en of het geld op een goede
manier is uitgegeven.

VERKIEzINGEN
Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dan kiest u de
raadsleden die (meestal) namens de politieke partijen in de gemeenteraad zitting
zullen nemen. U mag stemmen als u achttien jaar of ouder bent en de
Nederlandse nationaliteit heeft. Als u de Nederlandse nationaliteit niet bezit, dan
mag u stemmen als u langer dan vijf jaar in Nederland woont met een geldige
verblijfsvergunning. Dit mag alleen bij verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook
onderdanen van de 25 lidstaten van de Europese Unie (EU) die in Nederland
wonen, mogen hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

sTEMBuREAu
Om uw stem uit te brengen, moet u naar het stembureau. Enkele weken voor de
verkiezingen heeft u daartoe een zogeheten oproepingskaart van de gemeente
ontvangen. In elk stembureau zorgen drie personen voor een goede gang van
zaken. U krijgt een stembiljet of u moet plaatsnemen achter een stemmachine.
Daarop treft u alle politieke partijen met hun kandidaten aan. Boven aan de lijst
staat de lijsttrekker. De meeste partijen zijn landelijke partijen, zoals het CDA en
de PvdA. Maar in veel gemeenten doen ook plaatselijke partijen mee, met namen
waarin dikwijls de woorden Gemeentebelangen en Leefbaar voorkomen. Met rood
potlood kiest u tegelijkertijd een partij en een kandidaat. Dat hoeft niet de
lijsttrekker te zijn. U kunt ook stemmen op iemand die lager op de lijst staat.
Bijvoorbeeld omdat u op een migrant of op een vrouw wilt stemmen.
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WElKE PARTIj MOET u KIEzEN?
Hoe weet u nu op welke partij u moet kiezen? U kunt een partij kiezen die het
landelijk goed doet. Maar u kunt ook op een partij stemmen die de afgelopen
jaren veel heeft gedaan in de gemeente. En bent u het eens met wat de partij de
komende vier jaren wil doen? De plannen van de verschillende partijen staan in
hun verkiezingsprogramma’s. Die kunt u bij de partij aanvragen. De meeste
plaatselijke partijen of afdelingen van landelijke partijen hebben tegenwoordig
een website. Ook daarop kunt u veel informatie vinden.

RAADslEDEN
Na de verkiezingen is bekend hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen.
Dit aantal bepaalt hoeveel raadsleden de partij krijgt. De kleinste gemeenten in
Nederland hebben in totaal negen raadsleden. Een grote gemeente heeft er
vijfenveertig. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen een fractie. Zo heb
e de fractie van de VVD en de fractie van de SP.

WAT DOET EEN RAADslID?
Raadsleden vergaderen, lezen stukken, beantwoorden post en praten (veel) met
inwoners van de gemeente. Zo blijven ze goed op de hoogte van wat er speelt.
Vaak verdiepen ze zich extra goed in een paar onderwerpen, bijvoorbeeld
onderwijs of werkgelegenheid. Voor die onderwerpen zitten ze dan in een
raadscommissie. In zo’n commissie zitten raadsleden van verschillende politieke
partijen. Ze bespreken voorstellen op hun gebied en adviseren de gemeenteraad
daarover. Naast hun raadswerk hebben raadsleden vaak een gewone baan. Voor
hun werk krijgen raadsleden een onkostenvergoeding.

WEThOuDERs
Een kleine gemeente heeft in ieder geval twee wethouders in het college.
Een grote gemeente heeft er zes. Na de verkiezingen wordt er onderhandeld over
de vraag welke partijen de wethouders mogen leveren. Indien een wethouder uit
de gemeenteraad wordt gekozen, moet hij zijn plaats in de raad opgeven.
De functies van wethouder en gemeenteraadslid zijn namelijk niet verenigbaar.
Er mogen ook wethouders van buiten de raad worden benoemd. Het
wethouderschap is een betaalde baan. Iedere wethouder heeft bepaalde
onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt. Zo heb je wethouders van welzijn
en van milieu.

DE BuRGEMEEsTER
De burgemeester van een gemeente is voorzitter van het college van b. en w. en
van de gemeenteraad. In het college van b. en w. heeft de burgemeester
stemrecht, in de raad niet.
Een burgemeester wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, en wel op voordracht van de gemeenteraad. De burgemeester



is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.
Daarnaast is hij hoofd van de brandweer.

DE AMBTENAREN
Iedereen die in dienst is bij de gemeente, is ambtenaar: de leerkracht op de
openbare school, de lokettist bij wie u uw paspoort ophaalt en de
gemeentesecretaris. Andere ambtenaren zijn beleidsambtenaren: zij hebben veel
specifieke kennis op bepaalde terreinen en leveren de wethouders allerlei
gegevens voor het beleid van de gemeente. Gemeenteraadsleden krijgen
ondersteuning in hun werk van een zogeheten griffier, die stukken opvraagt en bij
ambtenaren te rade kan gaan over bepaalde kwesties.
De laatste jaren zijn veel gemeentelijke diensten uitbesteed aan derden: de
stratenmaker en de medewerker van de reinigingsdienst zijn meestal geen
ambtenaren meer, maar werknemers in dienst van particuliere bedrijven.

hOE WORDT u AcTIEf?
U kunt gaan stemmen op een politieke partij die het volgens u het beste heeft
gedaan en ook goed aansluit bij uw eigen opvattingen. Verder kunt u naar een
raadsvergadering gaan om te horen wat er wordt besproken. Raadsvergaderingen
zijn openbaar, maar u mag niet meepraten. In een commissievergadering mag u
wel uw mening geven. U moet dan wel van tevoren spreektijd aanvragen. De
afdeling communicatie of voorlichting van de gemeente kan u vertellen welke
onderwerpen op de vergaderingen worden besproken. U kunt het ook lezen in de
plaatselijke krant.
Verder kunt u een brief schrijven over een bepaald probleem aan een wethouder
of een raadslid. U kunt ook naar het spreekuur van een wethouder gaan of een
raadslid op straat aanspreken.
Dikwijls kunt u uw mening geven op een inspraakavond of een hoorzitting.
Meestal gaat het dan om grotere plannen, bijvoorbeeld over wegen- of
woningbouw. Er zijn gemeenten die hun burgers vanaf het begin betrekken bij
het maken van plannen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een plein. Dat heet
interactieve beleidsvorming. Bovendien hebben burgers tegenwoordig de
mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden onderwerpen op de agenda van de
gemeenteraad te plaatsen. Het internet biedt ook mogelijkheden om met de
gemeente in contact te komen. Kijkt u eens op de website van uw gemeente.

WAT DOET DE GEMEENTE?
De gemeente heeft heel veel verschillende taken. Zo zorgt de gemeente voor het
openbaar onderwijs. Zij zorgt voor het onderhoud van schoolgebouwen en betaalt
de leerkrachten. De gemeente zorgt voor voldoende en goede huizen. Ze beslist
waar huizen mogen worden gebouwd en wat voor soort huizen dat mogen zijn. De
gemeente moet ook het verkeer regelen: bepalen waar fietspaden en stoplichten
komen. Verder heeft de gemeente taken op het gebied van werkgelegenheid,
sociale zaken en milieu. En ze moet de openbare orde handhaven. Ten slotte zorgt26
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de gemeente voor cultuur, sport, recreatie en welzijn. Zo kan ze geld geven aan
een muziekkorps of een voetbalclub. Of juist extra geld uitgeven voor
inburgeringscursussen voor migranten.

hOE KOMT DE GEMEENTE AAN hAAR GElD?
Om dit allemaal uit te voeren heeft de gemeente geld nodig. Het meeste geld,
ongeveer 90 procent, krijgt ze uit het Gemeentefonds van het Rijk. De resterende
10 procent is afkomstig van de eigen inwoners. U betaalt bijvoorbeeld
onroerendezaakbelasting en reinigingsrechten. En u betaalt entreegeld voor het
zwembad of het museum, parkeergeld of geld voor een trouwboekje of paspoort.

DE PlAATs VAN DE GEMEENTE
De gemeente kan niet over alles zelf beslissen. Veel zaken regelt de provincie of
het Rijk. De gemeente moet bijvoorbeeld landelijke wetten, zoals de Wet werk en
bijstand, uitvoeren. En plannen voor woningbouw moeten passen in de grotere
plannen van de provincie. Ook moet de provincie de jaarlijkse begroting van de
gemeente goedkeuren.

BEGRIPPEN
ambtenaar: werknemer in dienst van de gemeente.
begroting: plan voor alle inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.
burgemeester: voorzitter van het college van b. en w. en van de gemeenteraad.
De burgemeester is tevens verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
burgerinitiatief: het recht van burgers om een onderwerp op de agenda van de
gemeenteraad te plaatsen.
college van burgemeester en wethouders: het bestuur van de gemeente.
fractie: alle raadsleden van één politieke partij.
gemeenteraad: alle gemeenteraadsleden bij elkaar. De gemeenteraad controleert
of het college van b. en w. zijn bestuurlijke taken goed uitvoert.
hoorzitting: bijeenkomst waarop de gemeente informatie geeft en de burgers hun
mening kunnen geven over een bepaald plan.
interactieve beleidsvorming: ontwikkeling van plannen waarbij burgers vanaf het
begin worden betrokken.
politieke partij: vereniging van mensen die over allerlei politieke onderwerpen
ongeveer hetzelfde denken.
raadscommissie: groep raadsleden uit verschillende partijen. Zij bespreken
onderwerpen op één bepaald gebied, bijvoorbeeld onderwijs.
verkiezingsprogramma: stuk waarin de plannen van een politieke partij voor de
komende vier jaar staan.
wethouder: lid van het college van b. en w.
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proDemos

PRODEMOs VOOR BAsIsschOlEN (GROEP 7 EN 8)
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het uitleggen van de democratie.
ProDemos heeft daarom een aantal activiteiten en producten ontwikkeld die
geschikt zijn voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Op
www.prodemos.nl/basisschool vindt u het totale aanbod. Ook kunt u hier
bijvoorbeeld uw bezoek aan Den Haag reserveren of u inschrijven voor de
Nieuwsbrief Aan de slag met…

Dagje Binnenhof voor basisscholen
Met groep 7 en 8 kunt u gratis een dag naar het Binnenhof én Madurodam. Op
aantrekkelijke en laagdrempelige wijze leren de leerlingen over de Nederlandse
politiek. Op deze wijze ondersteunen ProDemos en Madurodam basisscholen in
hun taak om burgerschap te bevorderen. 
De dag begint op miniatuurformaat in Madurodam en gaat op het echte grote
Binnenhof verder. Uiteraard maakt een bezoek aan de Tweede Kamer ook deel uit
van het programma. 

Nieuwsbrief: Aan de slag met…
Voor docenten van groep 7 en 8 brengt ProDemos de gratis digitale nieuwsbrief
Aan de slag met… uit. Iedere nieuwsbrief bestaat uit een nieuwtje en een
werkvorm die u direct kunt gebruiken in de les.

Lesmateriaal basisonderwijs
Op onze website vindt u (gratis) lesmateriaal over politiek, democratie en
rechtsstaat.
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Democracity: interactief spel op het
gemeentehuis
Met het educatieve doe-programma
Democracity zetten kinderen uit groep 7
en 8 de eerste stappen in het
gemeentehuis. Ze maken kennis met
democratische besluitvorming door
samen een stad te bouwen. Informeer bij
ProDemos of uw gemeente meedoet.

Kinderverkiezingen.nl
Met de website
www.kinderverkiezingen.nl kunt u het
hele jaar door verkiezingen organiseren
op uw school. Verder vindt u hier
lesmateriaal, filmpjes en quizzen. In
verkiezingstijd kunt u meedoen met de
landelijke Kinderverkiezingen,
georganiseerd door ProDemos.

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de
spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt
doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en
Europa.

www.prodemos.nl
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ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat
de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf
kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land
en Europa.

© ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

Tekst
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat
Illustraties 
Death Valley, Amsterdam
foto’s
Nationale Beeldbank
Vormgeving
Puntspatie [bno], Amsterdam
DTP
Bas Kocken, Amsterdam
Druk
Ten Brink, Meppel

ProDemos –Huis voor democratie en rechtsstaat
Hofweg 1
2511 AA Den Haag 
T 070 757 02 00
info@prodemos.nl
www.prodemos.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel vuldigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband,
elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.






	Speelruimte
	Politiek
	Beslissingen neme
	Vergadere
	Raadsvergaderin

