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1. Waaruit blijkt dat er voldoende belangstelling is voor een kinderburgemeester en
kindergemeenteraad?
Antwoord: Er is voor de nieuwe missie/visie met 7 basisscholen, het Agnieten College en een aantal
leerlingen van het thuisonderwijs gesproken. Ook bij eerdere gelegenheden is gesproken met 2
andere scholen over democratie/politiek. Al deze scholen geven aan dit een belangrijk thema te
vinden. Tevens hebben de betreffende scholen tijdens de ronde langs de basisscholen ivm
missie/visie uitgesproken positief tegenover een kinderburgemeester en kindergemeenteraad te
staan.
Het merendeel van de gesproken scholen heeft zelf al een leerlingenraad, gekozen volgens het
‘democratische systeem’. Op deze manier willen de scholen de kinderen al in aanraking laten komen
met hoe de democratie in Nederland geregeld is. Een kinderburgemeester en kindergemeenteraad is
hier een mooie aanvulling op.
2. U stelt voor om in juni de kinderburgemeester te kiezen door een gesprek met een jury om
vervolgens in november de kindergemeenteraad in te stellen.
Dit is afwijkend aan de procedure beschreven in de Handreiking.
- Wat is de reden om een afwijkende procedure te volgen?
Antwoord: De handreiking is als bijlage toegevoegd om het belang aan te geven van het betrekken
van kinderen bij de democratie. De opzet die KinderrechtenNU heeft beschreven, is een optionele
aanpak waar van afgeweken kan worden (voor zowel de rol als kinderburgemeester als
kindergemeenteraad). KinderrechtenNU heeft bijvoorbeeld aangedragen de kindergemeenteraad
gedurende een schooljaar met regelmaat bij elkaar te laten komen. Het college kiest er bewust voor
klein te beginnen, omdat we eerst willen ervaren hoe het voor de kinderen, de scholen en de
gemeente is. Daarom komt de Kindergemeenteraad op 1 dag samen, medio november/december.
Dit wordt nader bepaald in afstemming met scholen.
In de opzet van KinderrechtenNU leidt de kinderburgemeester de kindergemeenteraad gedurende
het jaar tijdens alle bijeenkomsten. Omdat in de gemeente Dalfsen de kinderburgemeester losstaat
van de (voorbereidingen voor) de Dag van de Kindergemeenteraad, is het mogelijk deze persoon al
eerder uit te kiezen. Juni is daarvoor een voorstel. Echter, mocht uit nadere afstemming blijken dat
het wenselijk is dit aan het begin van het schooljaar te doen, is dat mogelijk. Tevens is nu de wens
om de installatie te doen op de Dag van de Kindergemeenteraad. Maar ook dit kan in de tijd naar
voren geschoven worden, mocht het nodig zijn.
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- Wie zou de jury moeten vormen die de kinderburgemeester kiest en hoe ziet het traject naar de
verkiezing eruit?
Antwoord: Inhoudelijk hebben we nog niet bepaald wie de jury zou moeten vormen. Een
praktijkvoorbeeld van een andere gemeente is een combinatie van de burgemeester, een raadslid en
twee kinderen die de lokale voorleeswedstrijd hadden gewonnen.
Wenselijk is dus een combinatie van volwassen mensen en jongere juryleden (denk aan: de
burgemeester, een raadslid en een jongere/kind). Voor het tweede jaar zou het mogelijk zijn om de
1e kinderburgemeester (jaar 2020-2021) in de jury betrekken. Voor het eerste jaar moeten we dit
nog bepalen.
Het traject naar de verkiezingen voor de kinderburgemeester moet wederom nog worden bepaald.
3. In de stukken lezen we dat een goede samenwerking met de scholen een voorwaarde is. Zijn de
scholen meegenomen in de procedure?
- Hebben alle 17 basisscholen hun commitment gegeven?
Antwoord: De scholen die we hebben gesproken, hebben aangegeven hier positief in te staan. Maar
we hebben niet alle 17 basisscholen gesproken. Overigens zijn de scholen niet verplicht hieraan deel
te nemen. Als uw raad akkoord gaat met het voorstel, wordt het verdere contact met de scholen
gezocht.
- Wat wordt verwacht van het onderwijzend personeel?
Antwoord: Als een school meedoet aan de Kindergemeenteraad, moeten de kinderen zich
inhoudelijk goed voorbereiden en moet per school een plan ontwikkeld worden. Per klas nemen de
kinderen in de eerste instantie deel aan Democracity, vervolgens maken ze een plan op school, en
stuurt de school een afvaardiging met een uitvoerbaar plan naar de Kindergemeenteraad. De lessen
leggen beperkt beslag op de tijd.
Van het onderwijzend personeel wordt verwacht een les te geven over de inhoud van de
Kindergemeenteraad. Tijdens deze les maken ze een plan. ProDemos levert het voorbereidende
lesprogramma aan, zodat leerkrachten dit zelf niet hoeven te ontwikkelen. De les die dient als
voorbereiding op de Kindergemeenteraad, neemt zo’n 2 à 3 uur in beslag. De Democracity-les is een
dagdeel. Tot slot is de Kindergemeenteraad een dag (middag en begin van de avond).
- Past dit in het lesprogramma van de basisscholen?
Antwoord: Er is voor de missie/visie met 7 basisscholen gesproken, maar ook in 2019 met 2 andere
scholen tijdens andere gelegenheden. Deze scholen geven aan op dit moment al lessen te geven of te
investeren in het bijbrengen van kennis over de lokale democratie/politiek. Zij hebben aangegeven
dit een belangrijk thema te vinden.

4. Er is ambtelijke ondersteuning nodig, kunt u aangeven wat de tijdsinvestering is en is deze
meegenomen in de kostenraming?
Het college kiest er bewust voor klein te beginnen, om eerst te kunnen ervaren hoe dit loopt en
hiervan te leren. Het voorstel is ProDemos in te zetten om de tijdsinvestering te beperken. Uiteraard
zal het in de aanloop naar de Dag van de Kindergemeenteraad meer tijd vragen van de ambtelijke
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ondersteuning, denkend aan een paar uur per week. Dit zit voornamelijk in de afstemming met de
scholen en ProDemos. Tevens is de betrokken ambtenaar aanwezig bij de Dag van de
Kindergemeenteraad en vraagt die dag tijd van andere ondersteunende afdelingen. Dit is niet
meegenomen in de kostenraming.
De uren van de betrokken en verantwoordelijk ambtenaar vallen onder de beschikbaarstelling van 8
uur per week voor JONG!Dalfsen.
Wat betreft de kinderburgemeester is de betrokken ambtenaar verantwoordelijk voor de
afstemming met de ouders/verzorgers. De tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de activiteiten die
de kinderburgemeester in die periode zal uitvoeren.
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