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SAMEN MAKEN 
WE DE STAD!

22 kinderen afkomstig van alle basisscholen in 
Schiedam. Samen vertegenwoordigen wij alle 
kinderen van de stad. Twee jaar lang verdiepen wij 
ons tijdens verschillende blokken in uiteenlopende 
beleidsterreinen. Dat doen we door lessen te 
volgen, op excursie te gaan en onderzoek te doen. 
We krijgen ook adviezen: alle groepen 7 van alle 
basisscholen in Schiedam krijgen namelijk gastlessen 
over democratie. Daarna laten zij ons weten welke 
onderwerpen zij belangrijk vinden. Dat betekent dus 
dat wij ieder schooljaar adviezen krijgen van zo’n 900 
kinderen uit de stad! Heb jij een tip voor ons?  
Mail naar info@kindergemeenteraadschiedam.nl.

Tijdens het Gesprek met de Stad op 6 oktober 
hebben wij onze eerste adviezen uitgebracht. 
Dat deden we nadat we ons hebben verdiept in 
democratie. We hebben geleerd waarom democratie 
belangrijk is en wat het betekent voor de stad.

Democratie betekent dat iedereen mag 
meebeslissen. Maar democratie gaat ook over 
keuzes maken. Dat ontdekten wij onder andere 
tijdens ons bezoek aan de afdeling Financiën van 
het Stadskantoor. Je kunt namelijk niet over alle 
onderwerpen tegelijk besluiten nemen en je hebt ook 
maar een beperkte hoeveelheid geld om plannen uit 
te kunnen voeren.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen 
zelf meedenken en meedoen in de stad. Ons 
belangrijkste advies van dit blok is daarom:

Stimuleer kinderen zelf het verschil te maken in hun 
eigen leefomgeving. Laat alle kinderen meedenken 
en meedoen, zodat ze zich meer betrokken voelen.  
Samen maken we de stad!

WWW.KINDERGEMEENTERAAD.NL



ONZE ADVIEZEN

ONZE ADVIEZEN VOOR  
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Omdat het in een democratie heel ingewikkeld 

is om bij iedere beslissing aan alle inwoners van 

een stad of land te vragen wat zij ervan vinden, 

kiezen we in Nederland politieke partijen die ons 

vertegenwoordigen. In maart 2018 vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dan kunnen 

Schiedammers stemmen over welke partijen ons 

gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

Kinderen mogen niet stemmen. Wij vinden wel dat 

die partijen moeten weten wat kinderen belangrijk 

vinden, zodat zij daaraan meer aandacht besteden. 

Daarover willen wij ze adviseren. Daarom hebben we, 

samen met de kinderen die dit blok democratielessen 

hebben gevolgd, alvast onderzoek gedaan naar welke 

onderwerpen belangrijk zijn voor kinderen. 

DIT VINDEN KINDEREN BELANGRIJK!

Komende tijd gaan wij de onderwerpen die kinderen 
belangrijk vinden verder onderzoeken. Daar hebben we dit 
blok al een begin mee gemaakt. Naar aanleiding van wat wij 
ontdekten, geven we de volgende adviezen aan de stad: 

RECHTEN VAN HET KIND 
We vinden het heel belangrijk dat er veel aandacht is voor 
het verdrag voor de rechten van het kind. Dat gaat over alles 
wat voor kinderen nodig is om prettig op te kunnen groeien. 
Iedereen zou zich dus aan die rechten moeten houden.  
Ons advies is om meer aandacht te hebben voor de 
volgende punten:

• Zorg ervoor dat ieder kind toegang heeft tot wat hij of 
zij nodig heeft om fijn op te kunnen groeien. Ondersteun 
ouders bij het vinden van een baan met een eerlijk salaris.

• Er zou een vertrouwenspersoon moeten zijn waar 
kinderen 24/7 bij terechtkunnen.

• Juffen en meesters moeten kijken naar hoe kinderen 
prettig leren en hun lessen daarop aanpassen.

VEILIGHEID 
Om lekker in je vel te kunnen zitten, is het belangrijk dat je 
veilig bent en jezelf veilig voelt. Onze adviezen om daar in 
Schiedam aan bij te dragen, zijn:

• Maak een Goednieuwskrant, waarin alleen maar positieve 
berichten staan. Daarmee ontdek je dat er veel leuke 
dingen zijn en dat er ook veel goed geregeld is,  dat zorgt 
ervoor dat je je veiliger voelt.

• Organiseer een Ken-ik-jou-al-dag waarop mensen elkaar 
beter kunnen leren kennen. Zorg voor leuke activiteiten 
en een gezellige sfeer.

• Zorg ervoor dat vluchtelingen zich welkom voelen, door 
ze te helpen een fijne plek te vinden in de stad.

BUITENRUIMTE 
We ontdekten dat buitenruimte een belangrijke rol speelt in 
je ontwikkeling. Als je een fijne leefomgeving hebt, voel je je 
beter en kun je je beter ontwikkelen. Onze adviezen om daar 
in Schiedam aan bij te dragen, zijn:

• Richt een kinderclub op voor kinderen vanaf 10 jaar waar 
oudere kinderen na schooltijd naartoe kunnen om te 
ontspannen, samen te kletsen of te discussiëren. Het is 
ook leuk als zij daarmee op excursie kunnen gaan. 

• Veel natuur en groen in jouw buitenruimte, is goed voor 
je gezondheid en je humeur. We moeten dus goed voor 
die natuur zorgen. Geef mensen kennis over waarom het 
belangrijk is goed voor het milieu te zorgen en stimuleer 
ze om zich daar voor in te zetten. Een beter milieu,  
begint bij jezelf!

• Stimuleer mensen om hun omgeving schoon te houden. 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen zich 
fijner voelt buiten.

FINANCIËN
VRIJE TIJD VEILIGHEID

MILIEUVLUCHTELINGEN

ONDERWIJSZORG EN WELZIJN

BUITENRUIMTE
DISCRIMINATIE EN PESTEN

RECHTEN VAN HET KIND

Kindergemeenteraad 
Schiedam is een project 
van de Kleine Ambassade. 
Met het project willen 
wij kinderen stimuleren 
om zich verantwoordelijk 
te voelen voor hun eigen 
leefomgeving. Dat doen we 

door ze vanaf jonge leeftijd actief te betrekken bij die 
leefomgeving. Onder andere door ze de kennis en 
ervaring te geven, waardoor ze kunnen meedenken 
over verbeterpunten in de stad en over hoe deze 
kunnen worden aangepakt. We laten de kinderen ook 
ontdekken welke rol ze hier zelf in kunnen spelen. 
Meer informatie op www.dekleineambassade.nl.


