
Informatiebrief voor scholen

SAMENVATTING 

Een Kies&Co kinderwijkraad is een platform waar kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool 
kennis opdoen over democratie en democratische vaardigheden ontwikkelen. Een Kies&Co kin-
derwijkraad is nauw gekoppeld aan scholen in de wijk. Dat is ook logisch. Het gaat immers om een 
kinderwijkraad en de meeste kinderen in wijken waar Kies&Co zich op richt gaan naar een school in 
de wijk waar ze wonen.

Het lesmateriaal van Kies&Co voldoet aan de kerndoelen voor burgerschapsonderwijs. Betrokkenheid 
van de scholen in de wijk dienen zo een wederzijds belang: de kinderen krijgen democratielessen, 
de scholen vervullen een brede functie in de wijk en voldoen aan de nieuwe leerdoelen voor burger-
schapsonderwijs. In deze informatiebrief bespreken we wat een Kies&Co kinderwijkraad betekent en 
kan betekenen voor scholen.

JE BENT NU HIER

WAT IS EEN KIES&CO
KINDERWIJKRAAD?

HOE START JE
EEN KIES&CO

KINDERWIJKRAAD?

HOE FINANCIER 
JE EEN KIES&CO

KINDERWIJKRAAD?

HOE LEGGEN WE
DEMOCRATIE AAN
KINDEREN UIT?

WAT BETEKENT EEN
KINDERWIJKRAAD VOOR
BEROEPSKRACHTEN?

WELKE KINDERWIJK- 
RADEN HEEFT 
KIES&CO OPGEZET?
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LEESWIJZER

Dit document maakt onderdeel uit van een 
informatiepakket bestaande uit: 
1. Video van Romaisa (12jaar)
2. Animatiefilmpje 
3. Werkschrift voor lokaal coördinatoren
4. Handreiking voor gemeenten
    Informatiebrief voor scholen 
    Informatiebrief voor welzijnsorganisaties
5. Handreiking over financiering 
6. Websites kinderwijkraden

Kijk op www.kiesenco.net en  
www.kinderwijkraad.nl voor  
wie we zijn en wat we doen!

INHOUDSOPGAVE VAN DIT DOCUMENT

1. Bovenschoolse activiteit
2. Kerndoelen burgerschapsonderwijs 
3. De lessencyclus 
4. Het lesprogramma  
5. Lesmateriaal
6. Installatie kinderwijkraad



1. BOVENSCHOOLSE ACTIVITEIT

De kinderwijkraad is een boven-schoolse activiteit. Kinderen op verschillende scholen krijgen in 
dezelfde periode dezelfde lessen. Een lokaal coördinator zorgt voor informatie en de onderlinge 
afstemming tussen de scholen.

2. KERNDOELEN BURGERSCHAPSONDERWIJS
 
Kies&Co democratielessen worden gegeven aan groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De lessen 
voldoen aan de kerndoelen van burgerschapsonderwijs. De lessen kunnen door de leerkrachten 
zelf worden gegeven of door gastdocenten. Voor de leerkrachten die de lessen zelf willen 
geven, heeft Kies&Co een train-de-trainers programma ontwikkeld.  

3. DE LESSENCYCLUS

Een lessencyclus bestaat uit drie lessen in drie aaneengesloten weken. Deze lessen moeten op elke 
school in dezelfde week gegeven worden, zodat alle kinderen in dezelfde week kunnen stemmen 
en klaar zijn voor de installatie (zie lesprogramma). Er is daarom een lesrooster nodig voor alle 
betrokken scholen in de wijk en voor alle groepen per school. 

Per school zijn drie groepen (groep 6, 7 en 8) betrokken. Bij grote scholen kunnen dat meer dan drie 
groepen zijn (er zijn meerdere groepen 6, 7 en 8), bij kleine scholen soms minder (gecombineerde 
groepen). In alle gevallen vergt communicatie over het rooster enige aandacht. Soms heeft de school 
een coördinator die zaken afstemt met alle betrokken leerkrachten. In andere gevallen zorgt de gast-
docent of de lokaal coördinator van de kinderwijkraad voor de planning en onderlinge afstemming. 

4. HET LESPROGRAMMA

Het lesprogramma verenigt kennis over democratie met vaardigheden in burgerschap. De lessen 
bieden een kant-en-klare uitwerking van leerdoelen voor burgerschapsonderwijs voor de boven-
bouw, zowel in geboden theorie (leren) als in de praktijk (doen). Kinderen leren de basisprincipes van 
democratie praktisch toepassen vanuit hun eigen leeromgeving (de wijk). De lessen zijn afwisselend 
klassikaal (presentaties, discussies), in groepjes (opdrachten) of individueel (stemmen).

De lessen kunnen worden gegeven door de leerkrachten of door gastdocenten. 
Ook als de lessen door gastdocenten worden gegeven zal de leerkracht bij de lessen aanwezig zijn. 
Dit is belangrijk voor de dynamiek in de groep maar ook omdat de lesmethode aspecten bevat die de 
leerkracht in andere situaties kan toepassen. De lessen kunnen na een train-de-trainers programma 
ook door de leerkrachten zelf worden gegeven. 

LES 1: Over democratie LES 2: Plannen maken LES 3: Stemmen
Aan de hand van het lesmateriaal 
ontdekken kinderen wat er in de 
praktijk bij democratie komt kijken 
zoals: een ideaal, plannen maken 
en samenwerken.

De kinderen gaan zelf aan de slag 
om hun wijk beter en/ of leuker 
te maken. Ze leren plannen te 
formuleren en te discussiëren over 
haalbaarheid en draagvlak. 

Er wordt gestemd, op plannen, 
niet op kinderen. De top-3 aan 
meest gestemde plannen krijgt de 
kinderwijkraad mee als opdracht 
om mee aan de slag te gaan.



5. LESMATERIALEN

Elke les duurt 60 tot 75 minuten. 
De lessen zijn uitgewerkt in een alles-in-1 lespakket, bestaande uit: 
- lesbrieven
- digitale opslag van digibord-presentaties met ingesloten video fragmenten
- oefenmaterialen
- stemprocedure: de kinderen stemmen op p lannen zoals dat ook in het ‘echt’ gaat: 
   ze kruisen in een stemhokje op een stembriefje hun voorkeursplan aan. 

Digitale ondersteuning stemprocedure: 
Alle plannen die de kinderen van groep 6, 7 en 8 tijdens de lessen hebben ontwikkeld moeten 
verzameld en verwerkt worden in één stembriefje dat voor alle kinderen in alle groepen en op alle 
scholen hetzelfde is. Het gaat al snel om heel wat plannen en elk plan is vaak nét even anders. 
De digitale omgeving vertaalt alle plannen makkelijk en snel in A3 formaat plannen-flips die aan 
de muur kunnen worden gehangen en 1 stembriefje dat door alle kinderen gebruikt kan worden. 

6. INSTALLATIE KINDERWIJKRAAD 

De lessencyclus wordt afgesloten met de installatie van de kinderwijkraad. Kinderen die zich 
gedurende de lessencyclus hebben aangemeld om deel te nemen aan de kinderwijkraad worden 
op een nader af te spreken dag door de wethouder van de gemeente ‘geïnstalleerd’. 

Na de installatie gaat de kinderwijkraad van start als naschoolse activiteit.

CONTACT

Zelf de lessen geven of de lessen laten verzorgen door gastdocenten? 
Neem contact met ons op via: democratielessen@kiesenco.net 

Of bel: 06 – 414 505 66.


