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Kinderraad gemeente Amsterdam

Beste leerlingen (en ouders/verzorgers) uit groep 7 of groep 8,
Amsterdam is er voor iedereen. Voor volwassenen. Maar vooral ook voor kinderen. De gemeente vindt
de mening van kinderen erg belangrijk. Wij willen graag weten wat jullie bezighoudt. Hoe onze stad nog
leuker zou kunnen zijn voor kinderen. Wij willen meer naar jullie luisteren, vooral als het gaat om dingen
die voor jullie belangrijk zijn. Daarom zoekt Amsterdam ook voor het nieuwe schooljaar

14 leden voor de kinderraad
en
een kinderburgemeester
Wat doet de kinderraad?
De kinderraad vertelt de gemeenteraad wat kinderen belangrijk vinden, en wat hun wensen zijn. De
kinderraad kan helpen om andere kinderen dingen te leren over democratie, politiek, de gemeente en
hun eigen rechten. De kinderraad en kinderburgemeester zijn voor de periode van één schooljaar
aangesteld. In deze brief lees je wat de taken van kinderraad en kinderburgemeester zijn. En vertellen
we wat je moet doen om kinderraadslid of kinderburgemeester van Amsterdam te worden.
Wat zijn de taken van de kinderraadsleden?
• De leden van de kinderraad vertegenwoordigen de kinderen van de stad Amsterdam en
specifiek het stadsdeel waar ze vandaan komen.
• De leden van de kinderraad stellen een lijst met onderwerpen op die zij belangrijk vinden. De
kinderraad komt ongeveer elf keer in het schooljaar bij elkaar voor een vergadering.
• De kinderraad gaat op werkbezoek in de stad. Die bezoeken zijn meestal op plekken die voor
de kinderraad belangrijk zijn. Leden van de kinderraad worden op tijd door de gemeente
Amsterdam geïnformeerd over werkbezoeken.
• Alle kinderraadsleden kunnen optreden als vervangende kinderburgemeester.
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•

De rol van vervangende kinderburgemeester wordt om beurten door de kinderraadsleden
opgenomen.

Wat zijn de taken van de kinderburgemeester?
• De kinderburgemeester heeft de functie van ambassadeur. Dit betekent dat de
kinderburgemeester naar verschillende bijeenkomsten zal gaan om de stem van kinderen te
laten horen. De kinderburgemeester treedt bijvoorbeeld op bij evenementen en bijzondere
gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas.
• De kinderburgemeester gaat regelmatig naar bijeenkomsten en houdt daar soms een korte
toespraak. De kinderburgemeester bereidt deze toespraak zelf voor en wordt hierbij geholpen
door een medewerker van de gemeente.
• De kinderburgemeester komt op voor de belangen van alle Amsterdamse kinderen. Zo
informeert de kinderburgemeester de gemeenteraad over de ideeën/ suggesties/ wensen van
de kinderraad.
Waar moet je aan voldoen om kinderburgemeester of kinderraadslid te worden?
• Je kunt kinderburgemeester of kinderraadslid worden als je in de gemeente Amsterdam
woont.
• Tijdens het school jaar 2020/2021 zit je in groep 7 of 8 van de basisschool.
• Je hebt tijd om een paar keer per jaar bijeenkomsten te bezoeken.
• Je vindt het leuk om in de belangstelling te staan, zoals praten voor publiek of dat je op de
televisie komt of met je foto in de krant.
• Je vindt het leuk om voor belangen van Amsterdamse kinderen op te komen.
• Je kunt heel goed uitleggen wat jij vindt, en waarom jij dingen belangrijk vindt.
• Je moet toestemming van jouw ouders/verzorgers hebben om mee te kunnen doen aan de
verkiezing.
Hoe geef ik me op?
• Door een filmpje van maximaal 1,5 minuten te maken, met daarin:
1. Je voornaam, leeftijd, stadsdeel waar je woont, op welke basisschool je zit.
2. Vertel waarom jij kinderraadslid van Amsterdam wilt worden.
3. Vertel wat jij belangrijk vindt voor de kinderen in Amsterdam.
4. Vertel of je ook kans wilt maken om kinderburgemeester te worden.
• Praat hier met je ouders/verzorgers over. Alleen met hun toestemming kun je meedoen.
• Stuur voor 21 september 2020 een e-mail naar kinderburgemeester@amsterdam.nl met
daarin je voornaam, de klas waarin je zit, de naam van jouw school en het stadsdeel waarin je
woont. Voeg het filmpje en het door je ouders/verzorgers ondertekende
toestemmingsformulier als bijlagen toe. Het toestemmingsformulier is als bijlage bij deze
brief opgenomen.
Hoe is de selectie procedure van de kinderburgemeester en kinderraadsleden?
• Om kinderburgemeester te worden moet je eerst kinderraadslid zijn.
• Om kinderraadslid te worden moet je een filmpje opsturen.
• Je mag je opgeven als kinderraadslid zonder dat je kinderburgemeester wil worden.
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Selectieprocedure Kinderburgemeester
Stap 1: Een jury maakt een selectie van 14 kinderen (elke stadsdeel twee kinderen) voor de
kinderraad 2020- 2021.
Stap 2: Deze jury maakt ook een reservelijst van 7 kinderen (elke stadsdeel één).
Stap 3: De nieuwe kinderraadsleden kiezen onderling wie de kinderburgemeester mag worden.
Stap 4: De kinderraad bestaat nu uit 13 leden (omdat één raadslid nu burgemeester is geworden).
Om de kinderraad weer uit 14 leden te laten bestaan, wordt er een kind van de reservelijst
gehaald (een kind uit het stadsdeel vanwaar de nieuwe kinderburgemeester vandaan komt).
Wanneer is de uitslag verkiezingen bekend en de installatie van de kinderraadsleden?
• Op 1 oktober 2020 bellen wij met de genomineerden en maken de uitslag bekend.
• De datum voor installatie genomineerde kandidaten wordt nader bekend gemaakt. Op deze
dag wordt tijdens een vergadering de nieuwe kinderburgemeester gekozen.
Leuk als je meedoet en veel succes! We zijn heel benieuwd naar jouw filmpje!
Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar kinderburgemeester@amsterdam.nl
Meer informatie kun je ook vinden op amsterdam.nl/kinderraad

Met vriendelijke groet,

Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs
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Toestemmingsformulier deelname verkiezing kinderraad en
kinderburgemeester
Uw kind wil mee doen aan de verkiezing van kinderraadslid en kinderburgemeester van de gemeente
Amsterdam. Hiervoor moet uw kind zich met een kort filmpje introduceren. Om mee te kunnen doen
heeft uw kind toestemming nodig van zijn of haar ouder/verzorger. Hiervoor moet u dit formulier
invullen.
De gegevens die de gemeente Amsterdam ontvangt in het kader van deelname aan de verkiezing tot
kinderburgemeester of kinderraadslid, worden uitsluitend verwerkt (gebruikt) met het doel de
aanmeldingen te beoordelen en daaruit een kinderburgemeester en kinderraadsleden te selecteren.
Na afloop van de verkiezing verwijderen we de gegevens van de deelnemers die niet geselecteerd zijn.
Wordt uw kind genomineerd, dan zal de gemeente voorafgaand aan de bekendmaking van de
uitverkiezing, u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek zult u opnieuw gevraagd worden om uw
toestemming te geven voor het bekleden van het ambt van kinderraadslid of kinderburgemeester door
uw kind en het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Voor meer informatie over de regels die wij
hanteren bij de verkiezing, zie het Reglement Kinderburgemeester op amsterdam.nl/kinderraad.
Naam kind:
Geboortedatum:
Basisschool en groep:
Woonadres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon kind:
Naam ouder /verzorger:
E-mail ouder /verzorger:
Telefoon ouder/verzorger:
Met het ondertekenen van dit formulier geef ik toestemming aan mijn kind om mee te doen aan de
verkiezing tot kinderraadslid of kinderburgemeester van de gemeente Amsterdam.
Handtekening ouder/verzorger:
Verzend dit toestemmingsformulier middels scan of foto naar:
Gemeente Amsterdam
t.a.v. Kinderburgemeester E-mail:
kinderburgemeester@amsterdam.nl
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Als u vragen heeft over dit toestemmingsformulier, kunt u contact opnemen met gemeente
Amsterdam, afdeling Onderwijs, via kinderburgemeester@amsterdam.nl
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