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Dit draaiboek heeft als doel om alle betrok-
kenen (kinderen, gemeenteraad, ouders en 
scholen) en belangstellenden te informeren 
over de opzet, het doel en de werkwijze van 
de Maastrichtse kindergemeenteraad 
en de kinderburgemeester in het pilotjaar 
2020-2021.

Heeft u nog vragen?
Mail naar kinderburgemeester@maastricht.nl.

Plan 
Basis van dit draaiboek is plan voor de Maastrichtse 
Kinderburgemeester, zoals verwoord in bijlage 3 van 
het Plan van Aanpak Burger- en Overheidsparticipa-
tie, dat op 17 december 2019 door de gemeenteraad 
werd vastgesteld.

Let op: dit draaiboek wijkt op onderdelen af van 
het plan. Dit komt enerzijds doordat de planning is 
veranderd als gevolg van de coronacrisis. Anderzijds 
doordat er, in nauw overleg met het basisonderwijs, 
keuzes worden gemaakt om het programma beter te 
laten aansluiten op het programma van de basisscho-
len en de beleving van de leerlingen. 

De belangrijkste afwijking In het schooljaar 2020-2021 
betreft het feit dat er sprake is van een gecomprimeerd 
programma: daarover onder ‘pilot schooljaar 2020-
2021’ meer. 

Waarom een kindergemeenteraad en een
kinderburgemeester?
Ieder kind heeft het fundamentele recht om zichzelf 
te ontwikkelen en daar moet de gelegenheid voor 
gegeven worden. Bijzondere aandacht moet gaan naar 
datgene wat ieder kind hiervoor nodig heeft.

Juist participatie is belangrijk voor de ontwikkeling 
van een kind. Leren meedenken, naar elkaar luisteren, 
begrijpen wat er speelt, het vormen van een eigen 
mening, daarover praten en samen tot een beslissing 
komen is een fundament voor de democratie. De 
participatie krijgt vorm door het instellen van een 
kindergemeenteraad en een kinderburgemeester. 
Deze manier van meedoen vormt kinderen en maakt 
ze vertrouwd met onze democratie. De gemeente 
Maastricht laat zien dat ze de kinderen een belangrijke 
rol in hun gemeenschap toedichten. 
 

VN-Kinderrechtencomité: vijf stappen
Om ervoor te zorgen dat kinderparticipatie daadwer-
kelijk betekenisvol is, heeft het VN-Kinderrechtenco-
mité vijf stappen opgesteld: 

1. Het kind moet worden voorbereid op het geven 
van zijn mening, onder andere door toegang tot 
begrijpelijke informatie.

2.  De volwassene moet tijdens het horen serieus 
naar het kind luisteren en hem aanmoedigen zijn 
mening te geven.

3.  Er moet onderzocht worden of het kind zijn me-
ning kan vormen. Aan deze mening moet passend 
gewicht worden gegeven. 

4. De mate waarin de mening van het kind wordt 
meegewogen moet worden uitgelegd aan het kind.

5. Het kind moet de mogelijkheid hebben om te 
klagen of in beroep te gaan wanneer het kind niet 
is gehoord of zijn mening niet serieus is genomen.

Deze vijf stappen zijn vertaald in het plan voor de kin-
derburgemeester en kinderraad en in dit draaiboek.
 
 
Aanpak, op hoofdlijnen

•  kinderen uit de deelnemende groepen worden 
betrokken bij sociale en politieke vraagstukken 
die mede gericht zijn op de totstandkoming van 
een gedeelde identiteit;

• kinderen uit de deelnemende groepen krijgen 
een educatief programma over de werking van 
de gemeenteraad, de democratie en wijze waarop 
burgers invloed hebben;

• kinderen stimuleren tot het ontwikkelen van 
vaardigheden zoals overleggen, spreken in het 

1. Inleiding
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openbaar, luisteren naar elkaar, argumenten aan-
dragen en andersdenkenden respecteren;

•  kinderen de kans te geven om hun ideeën, wensen 
en opmerkingen kenbaar te maken aan de lokale 
politiek en bestuurders. Op deze wijze betrek je 
kinderen o.a. bij het bespreken van maatschappe-
lijke vraagstukken;

•  raadsleden en bestuurders meer inzicht geven 
over hoe de kinderen de stad zien en wat zij be-
langrijk vinden;

• uit elke groep 7 van de pilotscholen mogen 3 leer-
lingen zich kandidaat stellen om deel te nemen 
aan de kindergemeenteraad schooljaar 2020-2021  
(januari - juli 2021);

• vanuit de kindergemeenteraad selecteert een 
selectiecommissie, bestaande uit vijf gemeente-
raadsleden, één kinderburgemeester. 
 

Pilot schooljaar 2020 - 2021 
Het oorspronkelijke plan heeft vertraging opgelopen 
door Corona. Om dit schooljaar toch ervaring op te 
doen met het educatieve programma én het program-
ma voor de kindergemeenteraad en kinderburge-
meester is er, in overleg met het basisonderwijs, een 
gecomprimeerd pilotjaar ontwikkeld. Groep 7 krijgt 
daarin het educatieve programma én gaan een half 
jaar een kindergemeenteraad vormen. Dit gebeurt in 
hetzelfde schooljaar 2020-2021. Het betreft de volgen-
de groepen: 

2 x groep 7 El Habib
1 x groep 7 Petrus en Paulus
1 x groep 7 Regenboog (deel van combinatieklas)

In het schooljaar 2021-2022 gaan we terug naar het 
oorspronkelijke plan, waarbij groep 6 de lessen krijgt 
en 12 leerlingen uit de groepen 7 van de Maastrichtse 
scholen vormen de kindergemeenteraad.

2. Kindergemeenteraad
Samenstelling van de kindergemeenteraad en 
zittingsduur  
a. De kindergemeenteraad bestaat uit 12 kinderge-

meenteraadsleden. Elke groep 7 van de deelnemen-
de scholen vaardigen drie leerlingen af. Dit is dus 
een bovenschoolse kindergemeenteraad, bestaande 
uit kinderen van 3 verschillende scholen uit 3 ver-
schillende wijken met een diverse populatie. 

b. De aanstelling van de kinderburgemeester en de 
kindergemeenteraadsleden is voor de periode van 
een half jaar en loopt van januari 2021 tot juli 2021.

 

Taken kindergemeenteraad 
a. De leden van de kindergemeenteraad vertegen-

woordigen de kinderen van de stad Maastricht en 
specifiek het stadsdeel waar ze vandaan komen.

b. Eigen onderwerpen kunnen na overleg een plek 
krijgen in de vergadering, afhankelijk van de tijd en 
de actualiteit. 

c. De leden van de kindergemeenteraad mogen over 
2 thema’s nadenken die door de gemeente worden 
voorgedragen.

d. Alle kindergemeenteraadsleden kunnen optreden 
als loco-kinderburgemeester. 

e. Het kan gebeuren dat de kinderburgemeester niet 
kan, dan vervangt één van de leden van de kinder-
gemeenteraad, als loco-kinderburgemeester, de 
kinderburgemeester. 
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Vergaderstructuur
a. De kindergemeenteraad komt vier maal per jaar bij 

elkaar om te vergaderen. De kindergemeenteraad 
behandelt verschillende onderwerpen waarover 
zij gevraagd en ongevraagd advies aan het college 
geeft.

b. De eerste bijeenkomst krijgt de kindergemeen-
teraad uitleg over hoe de gemeenteraad en de 
bestuurlijke besluitvorming werkt. Ook wordt de 
kinderburgemeester benoemd.

c. De begeleider heeft de rol van technisch voorzitter. 
Deze zorgt ook voor een verslag van de adviezen.

 

Onderwerpen op de agenda
a. De onderwerpen moeten kinderen aanspreken en 

de agenda wordt in samenspraak met de kinderen 
gemaakt. 

b. Er worden door de gemeente 2 thema’s aangedra-
gen, waarover zij advies willen ontvangen van de 
kindergemeenteraad.

c. De kindergemeenteraad heeft ook invloed op de 
onderwerpen geagendeerd worden. Hierdoor 
kan het voorkomen dat gevraagd advies door het 
college, bijvoorbeeld over een thema als veilig-
heid, onbeantwoord blijft, maar dat het college wel 
ongevraagd advies krijgt over een thema (bijvoor-
beeld sport) omdat de kindergemeenteraad dat zelf 
belangrijker vindt.

 

De adviezen van de kindergemeenteraad
a. De kindergemeenteraad mag gevraagd en onge-

vraagd advies te geven aan het college van B&W. 
b. Na elke afronding van een advies door de kinder-

gemeenteraad wordt er een kort verslag door een 
ambtenaar (eventueel in samenwerking met kin-
deren) gemaakt met de adviezen. Dit advies wordt 
gepresenteerd aan een afvaardiging van de raad.

c. De adviezen van de kindergemeenteraad worden 
onder de aandacht gebracht bij het college van 
B&W en de gemeenteraad. 

d. De kindergemeenteraad wordt door het college 
geïnformeerd over wat het college met de adviezen 
doet. 

Werkbezoeken
Het staat de kinderen vrij om zelfstandig veldwerk 
te doen maar dit wordt niet gefaciliteerd door de ge-
meente. Verzoeken vanuit externe partijen gaan via de 
gemeente. Aanvragen kan via de mail: 
kinderburgemeester@maastricht.nl. 

Relatie kindergemeenteraad met college van 
burgemeester en wethouders van Maastricht en 
de gemeenteraad.
a. Door de ceremoniële rol van de  kinderburgemees-

ter treedt hij/zij in enkele gevallen samen met de 
burgemeester op.

b. De burgemeester kan er voor kiezen om de   
kinderburgemeester bij gelegenheid    
uit te nodigen.

c. Minimaal één keer per jaar heeft de  
 burgemeester een gesprek met de 
 kindergemeenteraad. Hierbij worden de   

bevindingen van de kinderen met de    
Burgemeester besproken.

d. Wethouders en de gemeenteraadsleden  
kunnen op eigen verzoek of op uitnodiging   
van de kindergemeenteraad aanschuiven bij   
de vergaderingen van de kindergemeenteraad.

e. De kindergemeenteraad bezoekt een 
 raadvergadering aan het begin van hun 
 zittingsperiode.

Ondersteuning van de kindergemeenteraad 
De kindergemeenteraad wordt ondersteund door een 
ervaren begeleider. Daarbij gaat het voornamelijk om 
het: 
a. begeleiden van de vergaderingen; 
b. bedenken van werkvormen;
c. coachen van de kinderen. 

De kindergemeenteraad is onafhankelijk van 
elke politieke partij
a. Successen van de kindergemeenteraad kunnen niet 

geclaimd worden door politieke partijen. 
b. Politieke partijen kunnen de adviezen van de kin-

dergemeenteraad wel overnemen met waar moge-
lijk vermelding dat het een advies van de kinderge-
meenteraad betrof. 
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3. Kinderburgemeester
Taken kinderburgemeester
a. De kinderburgemeester heeft de functie van ambas-

sadeur. Dit betekent dat de kinderburgemeester ook 
een representatieve en ceremoniële functie heeft 
naast het college van burgemeester en wethouders 
van Maastricht. De kinderburgemeester treedt 
bijvoorbeeld op bij evenementen en bijzondere 
gebeurtenissen, zoals een speciale opening of een 
intocht.

b.  De kinderburgemeester draagt bij sommige gele-
genheden een speech voor. De kinderburgemeester 
bereidt deze speech zelf voor in afstemming met 
zijn of haar ambtelijke ondersteuning. 

c. De kinderburgemeester komt op voor de belangen 
van alle Maastrichtse kinderen. Zo informeert de 
Kinderburgemeester de kindergemeenteraad over 
de ideeën/suggesties wensen van de jonge Maas-
trichtse burgers

d. De kinderburgemeester heeft geen voorzittersrol 
tijdens de vergadering. Hij/zij is lid van de kinder-
gemeenteraad.

e.  Alle kindergemeenteraadsleden kunnen optreden 
als loco-kinderburgemeester.

Ambstketen 
De ambtsketen bestaat uit een ketting, waaraan elk 
jaar door de dan zittende kindergemeenteraad een 
“bedel” wordt toegevoegd. De raad maakt hiervoor 
zelf een ontwerp. 

 
Ondersteuning van de kinderburgemeester
De kinderburgemeester wordt ondersteund door een 
ervaren begeleider. Dit dient twee doelen: 

a.  Ondersteuning bij de uitvoering van de functie van 
kinderburgemeester;

b.  Vinger aan de pols met betrekking tot het welzijn 
van de kinderburgemeester. Hierbij gaat het om 
de begeleiding van de rol als publiek figuur en de 
houding die hierbij hoort.

 

4. Werving en selectie   
 kindergemeenteraad   
 en kinderburgemeester
Werving van de functie van kinderraadslid en 
kinderburgemeester 
a. Alle kinderen uit groep 7 van de 3 pilotscholen 

kunnen zich verkiesbaar stellen voor de functie van 
kindergemeenteraadslid. 

b. Na de tweede les kunnen drie kinderen per klas zich 
opgeven om deel te nemen aan de kindergemeente-
raad. De klas bepaalt samen met de leerkracht wie 
die drie kinderen zijn. 

c. Deze kinderen stellen zich kandidaat voor het ambt 
van kinderburgemeester door het schrijven van een 
brief en het maken van een creatief product (denk 
aan een poster, een filmpje, een foto enz)

d. Welke informatie staat er in de brief:
• voornaam, leeftijd, stadsdeel waar het kind  

 woont en de school waar het kind op zit. 
• motivatie waarom het kind kinderraadslid   

 wil worden. 
• vertelt wat het kind belangrijk vindt voor de  

 kinderen in Maastricht.
e. ouders/ verzorgers van de aangemelde kinderen 

vullen het toestemmingsformulier in en sturen het 
ondertekend naar de gemeente. Zie ook hoofdstuk 5.

f. zonder door de ouder/verzorger ondergetekende 
toestemmingsformulieren kan het kind niet deel-
nemen aan de kindergemeenteraad en selectiepro-
cedure om kinderburgemeester te worden.
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Profielkenmerken 
De volgende profielkenmerken zijn van toepassing 
voor de functie van kinderburgemeester. Hij of zij 
past binnen het ondergenoemde profiel:
• Is bereid om zich een jaar lang serieus in te zetten
• Heeft tijd om een paar keer per jaar bijeenkomsten 

te bezoeken
• Vindt het leuk om in de belangstelling te staan, 

zoals praten voor publiek
• Vindt het prima om op de televisie te  komen of met 

een foto in de krant. 
• Vindt het leuk om voor belangen van Maastrichtse 

kinderen op te komen. 
• Kan heel goed uitleggen wat hij/zij vindt, en waar-

om hij/zij dingen belangrijk vindt 
• Heeft interesse in de lokale politiek 
• Kan zijn mening geven, die goed  vertellen en vindt 

het leuk om voor de belangen van kinderen op te 
komen 

• Is graag betrokken bij activiteiten binnen onze 
gemeente

• Heeft toestemming van ouders/verzorgers om mee 
te doen

 
 
Selectieprocedure van de kinderburgemeester 
Een commissie bestaande uit 5 raadsleden zal in de 
eerste bijeenkomst de kinderburgemeester kiezen. 
De raadsleden krijgen 2 weken voorafgaand aan de 
bijeenkomst de brieven en de creatieve producten van 
de kandidaten. Zij maken een selectie op basis van de 
profielkenmerken. In de eerste raadvergadering maakt 
de selectiecommissie de keuze van de kinderburge-
meester bekend. 

Installatie 
De kindergemeenteraad en de kinderburgemeester 
worden tijdens een raadsvergadering officieel ge-
installeerd door de burgemeester in het bijzijn van 
de wethouders en (een vertegenwoordiging van) de 
gemeenteraad van Maastricht. De kinderburgemeester 
krijgt officieel de ambtsketting omgehangen door de 
burgemeester.

 

5. Overige
Aanvragen werkbezoek 
Aanvragen voor een (werk)bezoek van de kinderge-
meenteraad en/of kinderburgemeester bij een (exter-
ne) partij gaat via de gemeente. Kinderburgemeester 
en/of kindergemeenteraadsleden gaan zonder overleg 
niet in op uitnodigingen. De uitnodigingen worden 
getoetst door de gemeente op de volgende criteria:

• Heeft het de belangstelling van de kindergemeen-
teraad;

• past het bij de doelen zoals deze zijn gesteld;
• commerciële doeleinden worden uitgesloten; 
• activiteiten onder schooltijd zijn uitgesloten;
• belastbaarheid van de kinderen in overleg met 

kinderen en ouders; 
• bij een bezoek is altijd een begeleider aanwezig, dit 

is of een ambtenaar of een ouder. 
 

Mailbox en social media
• Mailbox van de kindergemeenteraad kinderbur-

gemeester@maastricht.nl is de mailbox waar 
(externe) partijen hun verzoek kunnen indienen. 
De gemeente reageert conform servicenormen op 
inkomende e-mails. 

• De kindergemeenteraad(sleden) is/zijn vrij in het 
aanmaken van verschillende social media accounts. 
De gemeente is niet verantwoordelijk voor de 
content, omdat deze accounts niet bij de gemeente 
in beheer zijn. Wel wordt de kindergemeenteraad 
voorzien van een (social) media uitleg met tips en 
tops.

• De gemeente plaatst ook eigen foto’s en verslagen 
via haar eigen communicatiekanalen.

Toestemming door ouders/verzorgers
De ouders van de kinderen worden geïnformeerd door 
de gemeente. Zowel mondeling als schriftelijk. Zij 
dienen in (mede het kader van de AVG) toestemming 
te verlenen voor de volgende onderdelen; te verwer-
ken persoonsgegevens, publicatie en bewaring van 
gegevens. Ook moeten ze toestemming geven voor 
gebruik en publicatie van het tijdens het programma 
gemaakte beeldmateriaal. Dat doet zij door een toe-
stemmingsverklaring te tekenen, zie bijlage 1.

Daarnaast wordt een beroep gedaan op de ouders 
vanwege de logistieke rol bij raadsvergaderingen; het 
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vervoer van de kinderen naar/van het gemeentehuis. 
Voor de ouders van de kinderburgemeester is dit zelfs 
uitgebreider.

Voor de eerste bijeenkomst van de kindergemeente-
raad worden de ouders/verzorgers van de raadsleden 
uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. 
Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst wordt 
bovenstaande nogmaals besproken met de ouders/
verzorgers.

Geen bezwaar of beroepsmogelijkheid
De besluiten van de selectiecommissie zijn niet 
vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele vragen of 
opmerkingen over de procedure rondom de verkiezing 
van kinderburgemeester en de kindergemeenteraad 
kunnen worden gestuurd naar e-mailadres
kinderburgemeester@maastricht.nl

Vergaderschema 

kindergemeenteraad



8

Bezoek
raadsvergadering

Vergadering
      24 maart 2021

Vergadering
      21 april 2021

Vergadering
     26 mei 2021

• les over debatteren, kiezen, meningsvorming, vergaderen,  
ongevraagd en gevraagd advies en besluitvorming 

• bekendmaken  kinderburgemeester
• ambtsketting ontwerp maken

• beëdigen kindergemeenteraad en kinderburgemeester
• ambtsketting onthullen en omhangen
• bijwonen (deel) van de raadsvergadering

• Stap 1: gemeente ( in de vorm van een wethouder/ beleidsmedewerker) 
brengt een vraag/ onderwerp binnen

• Stap 2: verheldering-onderzoek- discussie
• Stap 3: eerste meningsvorming ( de leerlingen kunnen met de 3 leerlingen 

uit de groep tussen de vergaderingen het onderwerp nog verder uitdie-
pen)

• Stap 1: terugpakken eerste onderwerp/ meningsvorming en advies for-
muleren

• Stap 2:  gemeente (in de vorm van een wethouder/ beleidsmedewerker) 
brengt een vraag/ onderwerp binnen

• Stap 3: verheldering- onderzoek- discussie
• Stap 4: eerste meningsvorming ( de leerlingen kunnen met de 3 leer-

lingen uit de groep tussen de vergaderingen het onderwerp nog verder 
uitdiepen) 

• bezoek van de burgemeester

• Stap 1: terugpakken tweede onderwerp/ meningsvorming en advies for-
muleren

• Stap 2:  samenvatting  van de 2 adviezen
• Mogelijk zijn er gedurende de bijeenkomst ook andere punten ontstaan, 

die kinderen willen aangeven
• Stap 3: ontvangst van de adviezen ( beide onderwerpen) door een afvaar-

diging van de gemeente
• Stap 4:  afronden en evaluatie van deze ronde kindergemeente
• Stap 5: hoe gaan we onze ervaringen delen aan de andere scholen

Afsluiting van de eerste kindergemeenteraad 
en kinderburgemeester

Bijeenkomst
   3 maart 2021

1

2

3

4

23 juni 2021


