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Het doel van de kindergemeenteraad
Het doel van de kindergemeenteraad is om kinderen uit de gemeente Dalfsen op een speelse manier
in aanraking te laten komen met politiek. Ze (vooral) laten ervaren hoe democratie werkt, hoe het
gemeentebestuur in elkaar zit, hoe je een voorstel maakt. En hoe ze dit vervolgens ook goed kunnen
presenteren aan een grote groep.
Opzet
Het project bestaat uit:





een dagdeel op bezoek in het gemeentehuis om het Democracityspel te spelen. Dit is een
spel, waarbij kinderen samen een stad gaan bouwen. Tijdens het spel ervaren ze dat overleg,
argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving;
een voorbereidende les op school om een voorstel te maken;
een raadsspel in het gemeentehuis van Dalfsen: de Dag van de Kindergemeenteraad.

Kinderen leren zo over politiek en democratie, presenteren en debatteren en leren hoe ze een
haalbaar voorstel kunnen maken. Dit voorstel presenteren en verdedigen de kinderen op de Dag van
de Kindergemeenteraad in de raadzaal in Dalfsen door middel van een debat. De winnende school
ontvangt €2000,- om samen met de gemeente hun gekozen plan tot uitvoer te laten brengen.
Het project wordt begeleid door ProDemos, waarbij ook ondersteuning van raadsleden en de
burgemeester nodig is. Voorafgaand aan het project krijgen scholen de gelegenheid zich aan te
melden.
Deelnemers
Alle groepen 7 en 8 van de 17 basisscholen in de gemeente Dalfsen worden benaderd om mee te
doen. Er kunnen per jaar maximaal 8 leerlingen per school aan de Dag van de Kindergemeenteraad
meedoen. De daadwerkelijke omvang van de kindergemeenteraad is afhankelijk van het aantal
deelnemende scholen. Het uitgangspunt is een maximum van 6 verschillende basisscholen, met in
totaal 48 kinderen. De rest van de klas mag tijdens de Dag van de Kindergemeenteraad meekijken.
Elk jaar krijgen alle scholen de gelegenheid zich aan te melden. Geprobeerd wordt om elk jaar een
goede spreiding te krijgen van diverse scholen. Daarom is het mogelijk dat niet elk jaar dezelfde
scholen mee doen. Voorbeeld: een basisschool die in schooljaar 2020-2021 niet mee heeft gedaan,
heeft het jaar erop voorrang op een school die wel mee deed, mocht de school dan wel interesse
hebben.
Kinderburgemeester
Voorafgaand aan de Dag van de Kindergemeenteraad wordt ook de kinderburgemeester gekozen.
De kinderburgemeester is ambassadeur van de kindergemeenteraad en van alle kinderen in de
gemeente Dalfsen, voor een heel jaar. De kinderburgemeester bezoekt samen met burgemeester
Van Lente of een van de wethouders (afhankelijk van de activiteit) uiteenlopende evenementen, zoals
de intocht van Sinterklaas en de kranslegging bij de dodenherdenking. De kinderburgemeester wordt
gekozen op basis van een gesprek met een jury waarin het kind een toelichting geeft op zijn/haar
motivatie.
Rolverdeling ProDemos, gemeente en docenten
De rolverdeling zal als volgt zijn:
Ondersteuning door ProDemos:
 ProDemos coördineert het project en begeleidt en faciliteert de voorbereiding van de dag met
de gemeente en geeft een docenteninstructie aan de docenten.
 ProDemos stelt materiaal beschikbaar t.b.v. de voorbereidende werkzaamheden van de
gemeente.
 Op de dag van uitvoering levert ProDemos een dagcoördinator en begeleiders voor de
afgevaardigde groepen van de scholen.
 ProDemos biedt ter voorbereiding alle klassen aan het spel Democracity te laten spelen in de
raadzaal als inhoudelijke voorbereiding. Ieder kind heeft dan minimaal één keer de rol van
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raadslid vervuld. Hiernaast moet de docent met de school nog een eigen plan ontwikkelen.
Hiervoor heeft ProDemos een gratis lesbrief beschikbaar.
Ondersteuning door de gemeente:
 Het aanstellen van één aanspreekpunt voor ProDemos.
 Het beschikbaar stellen aan de deelnemende scholen van het voorbereidende spel
Democracity.
 Het ondersteunen van de scholen bij de ontwikkeling van de plannen: wat kan wel en wat kan
niet.
 Het uitnodigen van de raadsleden voor de ontmoeting met de kinderen en het regelen van
een voorzitter voor de afsluitende vergadering.
 Het verzorgen van de catering tijdens een kindergemeenteraad en het beschikbaar stellen
van de benodigde werkruimtes.
 Het uitvoeren en bekostigen van het winnende project.
Ondersteuning door de docent:
 Deelnemen met de klas aan het spel Democracity in de raadzaal.
 Vervoer van de kinderen regelen naar Democracity en naar de Kindergemeenteraad.
 Aan de hand van de gratis lesbrief per school één plan bedenken en ontwikkelen.
 Bij het ontwikkelen van het plan gebruik maken van de ondersteuning door de gemeente.

3

