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Beste raadsleden en collegeleden, 

Sinds 13 jaar ben ik werkzaam als beleidsmedewerker 

Onderwijs in de gemeente Brummen. De laatste 4 jaar 

heb ik op verzoek van de raad voor jongeren uit groep 

8 een “Burgerschapsdag” georganiseerd. Hoe eerder 

jongeren de meerwaarde van participeren ontdekken en 

inzien, des te makkelijker zij op latere leeftijd te 

betrekken zijn in de samenleving. 

Samen met scholen, raadsleden en collegeleden is een 

succesvol programma ontstaan, waar kinderen erg 

enthousiast over zijn. In een ochtend maken ze op een 

speelse manier kennis met hoe lokale democratie 

werkt, wat het belang van participeren is, wat een 

gemeenteraad doet en hoe je als inwoners invloed kunt 

uitoefenen op de keuzes van je gemeente. 

De voorbereidingen van deze dag op scholen en de dag 

zelf passen goed binnen de wettelijk verplichte 

"burgerschapsvorminglessen” die van het onderwijs 

verwacht worden. Door het enthousiasme van alle 

betrokkenen in de gemeente Brummen (zowel vanuit de 

scholen als vanuit de gemeente) is bij mij in 2016 het 

idee ontstaan dat het leuk zou zijn als ik een dergelijke 

dag (meer dan alleen een kindergemeenteraad) in 

meerdere gemeenten mag gaan organiseren. Vandaar 

dat ik u deze folder stuur. 

In deze folder leg ik u uit hoe een basisopzet van de dag 

er uit zou kunnen zien. Maar ik sta natuurlijk open voor 

maatwerk. 

Bent u enthousiast geworden? Bel of mail mij en we 

gaan aan de slag met een opzet voor uw gemeente.  

Met vriendelijke groet, 

Burgerschapsvorming Advies, 

Ans Borninkhof 
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 Ook in uw gemeente? 

GROEP 8 AAN DE MACHT 

 

De Burgerschapsdag in de gemeente Brummen 

“Ook dit jaar zal de gemeente Brummen de 

burgerschapsdag voor scholieren organiseren. De 

voorgaande drie  edities zijn zeer succesvol geweest. Juist 

vanuit de wens om als gemeente in verbinding te staan 

met haar inwoners is ervoor gekozen om kinderen op een 

zo vroeg mogelijke leeftijd kennis te laten maken met de 

gemeente. In een dagdeel krijgen de kinderen een 

integraal beeld van alle gemeentelijke taken en de politiek 

bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Het valt me op dat 

het enthousiasme van de kinderen, maar ook van de 

leerkrachten en de begeleidende ouders groot is. 

Collega´s, raadsleden, leden van het college, allen helpen 

ze om de burgerschapsdag tot een succes te maken. En 

dat onder de bezielende leiding van Ans Borninkhof. Ik kan 

een ieder aanraden een burgerschapsdag te organiseren!” 

Marcel Klos, gemeentesecretaris 
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Verkiezingen 

VOORBEREIDINGEN OP DE SCHOLEN 

 
      

In (naam van uw eigen gemeente)  worden er ongeveer 
……. stempassen per post aan iedereen verstuurd. 

Jammer genoeg gaat niet iedereen stemmen. In de laatste jaren gaat in 
(naam van uw eigen gemeente) ongeveer 56% van de mensen stemmen. 
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Verkiezingen 

Een onderdeel van de dag  is een kinderraad. Een raad 

kan natuurlijk niet zonder raadsleden. Voorafgaand aan 

de dag ontvangen de leerkrachten van groep 8 een 

presentatie waar op een leuke manier met foto’s en tekst 

wordt uitgelegd waarom er verkiezingen zijn en hoe 

verkiezingen in zijn werk gaan. Na het kijken van deze 

presentatie houdt groep 8 zelf verkiezingen in de klas om 

een aantal raadsleden te kiezen die tijdens de dag zelf, 

samen met de gekozen leerlingen van de andere 

deelnemende scholen, aan de raadstafel plaatsnemen. 

Leerkrachten krijgen ook de beschikking over een 

presentatie “democratie en politiek” en “wat gebeurt er na 

de verkiezingen?” In deze presentaties krijgt ook uw 

plaatselijke situatie een plek. 

 

Raadsvoorstellen voor de Kinderraad 

Ook een kinderraad kan natuurlijk niet zonder 

raadsvoorstellen. Daarom is één van de voorbereidingen 

ook het bedenken van een raadsvoorstel en natuurlijk het 

bedenken van de argumenten die de kinderraadsleden  

tijdens het debat op uw burgerschapsdag Groep 8 aan de 

macht gaan houden. Krijg alle raadsleden maar eens zo 

ver dat ze op jouw voorstel stemmen. Dat vergt nog heel 

wat argumentatie. Maar onder leiding van uw eigen 

burgermeester en met behulp van één van uw raadsleden 

is het zeker dat er ’s avonds aan tafel over uw gemeente 

gesproken wordt. Zeker omdat de groep die gewonnen 

heeft het voorstel ook nog eens daadwerkelijk mag gaan 

uitvoeren. U bepaalt zelf over welk thema de 

raadsvoorstellen moeten gaan. Bijvoorbeeld leefbaarheid 

of duurzaamheid. 

 

Wat vond Sybrand (leerling groep 8) van de Burgerschapsdag? 

“Ik vond het een leuke dag. Ik zat zelf in de kinderraad en heb geleerd hoe ik mijn plan moest 

verdedigen en promoten. Ik had dit thuis en op school al goed voorbereid.” 

 

 

 

Burgerschapsdag in de gemeente Bronckhorst 

In januari 2 ochtenden met 14 scholen uit 

Bronckhorst ‘Groep 8 aan de macht’ gedaan. 

Wat een leuk concept om kinderen met politiek, 

debat en afwegingen in aanmerking te laten komen. 

Het gemeentehuis barstte uit zijn voegen van 

enthousiasme. Een leerzaam en dynamisch 

project.Ook veel enthousiaste kindergezichten en 

bedankjes van leraren ontvangen. 

Dank Ans voor de organisatie. 

Burgemeester gemeente Bronckhorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen hebben moeite met 

'burgerschapsonderwijs' 
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Niet alleen een kinderraad, maar ook andere 

leuke workshops 

KEUZE MENU/MAATWERK 
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Wat vond Novalee (leerling groep 8) van de Burgerschapsdag? 

“Met kinderen van verschillende scholen moesten we zelf een politieke partij oprichten 

met goede plannen. Ik vond dat leuk om te doen en ons groepje kwam er goed uit. Het 

was leuk om het gemeentehuis van binnen te zien en meer te leren over de politiek.” 

 

Richt een politieke partij op 

Naast de kinderraad wonen de kinderen nog een aantal 

workshops bij. Tijdens deze workshop vertellen twee van 

uw raadsleden in het kort wat een gemeenteraad doet. 

Vervolgens is het leuk om te zien hoe jongeren in groepjes 

discussiëren welke stellingen over vrijheid, solidariteit en 

gelijkwaardigheid zij belangrijk vinden.  

Natuurlijk wordt de ruimte waar de workshop gegeven 

wordt, opgesierd met foto’s van al uw raadsleden en logo’s 

van de diverse partijen in uw gemeente. 

 

Actieve Quiz: Wie beslist waarover? 

Een leerzame interactieve quiz. Goed voor de kennis en 

tegelijkertijd even de benen strekken. Het zou leuk zijn als 

deze workshop bijvoorbeeld door de wethouder Onderwijs 

wordt gegeven samen met een raadslid. 

 

Rondleiding door het gemeentehuis 

Een kijkje in de kamer van de burgermeester. Welk kind 

vindt dat nou niet leuk? De kamers van de wethouders 

doen het natuurlijk ook goed. Er is vast iemand die bij u 

werkt en veel verstand heeft van het gebouw. Iemand die 

iets kan vertellen over bijvoorbeeld de duurzaamheid van 

het gebouw. Of een ander bijzonder detail.  

 

 

Wat vonden leerkrachten 

Ik wil je laten weten dat mijn leerlingen en ik 

genoten hebben van de burgerschapsdag. Wat 

een geweldige manier om invulling te geven aan 

“democratisch burgerschap”. Van de leerlingen 

heb ik alleen maar positieve geluiden gehoord 

en zelf ben ik ook erg enthousiast. Vooral de 

kinderraad vond ik erg waardevol. Echt een 

bevestiging dat democratische besluitvorming 

werkt en ik denk dat het voor kinderen ook echt 

goed “blijft hangen” op deze manier. 

Het is een geweldige ervaring voor kinderen om 

op deze manier te leren over het abstracte werk 

dat de gemeente doet en zelf hun ideeën te 

presenteren en verdedigen. 

Het is een fantastisch initiatief dat tal van 

aanknopingspunten biedt voor 

vakdoorbrekend/projectmatig onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet wil meer 'burgerschap' op scholen 
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Wat doe ik en wat kost het? 

U huurt mij in voor het organiseren van uw 

“burgerschapsdag Groep 8 aan de macht”. Ik bespreek de 

gewenste opzet van de kinderraad en de workshops met 

raadsleden, collegeleden en eventueel ambtenaren die het 

leuk vinden om een bijdrage te leveren aan één van de 

workshops.  

Ik zorg voor de inhoud van de workshops, uitnodiging en 

het enthousiast maken van de scholen. Ook dat zij vooraf 

instructies krijgen over de benodigde voorbereidingen. 

Afhankelijk van het aantal scholen en kinderen dat 

aanwezig zal zijn, zorg ik voor een geschikte planning van 

de workshops. Omdat de dag op het gemeentehuis 

plaatsvindt, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

beschikbare ruimtes en materialen (eventueel catering). 

Kortom ik zal net als één van uw eigen ambtenaren 

praktisch te werk gaan en afhankelijk van de hoeveelheid 

maatwerk dat u vraagt de organisatie op mij nemen. Dit 

betekent dat u voor een vast bedrag van  € 3.900 (exclusief 

BTW) op een leuke manier groep 8 (ongeveer voor 8 

scholen, dit is afhankelijk van uw ruimten en aantal 

workshopleiders) even aan de macht heeft kunnen laten 

en u voor scholen heeft bijgedragen aan een stukje les in 

burgerschapsvorming. Mocht u meer scholen hebben in 

uw gemeente, waardoor 1 dag niet genoeg is om alle 

scholen mee te laten doen, dan kost de tweede 

bijeenkomst € 2.500 (exclusief BTW).  

Overige kosten en materialen 

Overige kosten die voor uw rekening komen zijn eventueel 

gewenste catering, het beschikbaar stellen van een bedrag 

voor de uitvoering van de één of twee gekozen 

raadsvoorstellen. € 250 per gewonnen voorstel is al leuk. 

Eventueel benodigde kopieerkosten van door mij 

aangeleverde vragenlijsten en stellingen te gebruiken bij 

de workshops.  

Contact 

Indien u vragen heeft dan licht ik e.e.a. graag toe. Hiervoor 

kunt u gebruik maken van onderstaande contactgegevens. 

 

Manon Vriezekolk (Schoolleider Expeditie 24/7 

te Brummen) 

“Al een aantal jaren nemen de kinderen van onze 

school deel aan de Burgerschapsdag op het 

gemeentehuis in Brummen. We bereiden de 

kinderen op de dag voor in onze school door te 

oefenen met debatteren en een stukje 

staatsinrichting aan te bieden, zodat ze met een 

stukje voorkennis de dag in gaan op het 

gemeentehuis en daar hun rugzak verder vullen. 

De dag op het gemeentehuis wordt afwisselend 

ingevuld en op een speelse manier maken de 

kinderen kennis met politiek en met de 

verschillende bestuurlijke niveaus.” 

 

 

 

 

 

 

HOE GAAT HET PRECIES IN ZIJN WERK? 
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Geïnteresseerd? 

Maatwerk 

Naast het feit dat de workshops en de vragen 

natuurlijk aangepast worden aan de situatie in uw 

gemeente is het ook mogelijk andere thema’s die 

u van belang vindt in een workshop vorm te 

geven. Ik denk hier graag creatief met u mee. Het 

tarief voor maatwerk is € 65 per uur. 

 

 

 

 

Kabinet wil betere lessen goed 

burgerschap 


