Lokaal Coördinator
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Een Kinderwijkraad

jaar
ervaring

INHOUD

Een Kies&Co kinderwijkraad vormt een platform voor
kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool om samen
plannen te maken voor hun wijk en die plannen ook uit
te voeren. Kinderen leren hoe ze dingen zélf voor elkaar
kunnen krijgen: goed voor de kinderen en goed voor de wijk.

PLANNING

Want kinderen weten veel van hun wijk en buurt. Ze weten
daardoor heel goed wat er nodig is. En hun plannen zijn vaak
nuchter en praktisch. Alle reden dus om een kinderwijkraad

BEGELEIDING
MIDDELEN
Kies&Co is een netwerk van mensen en organisaties dat zich inzet
voor kinderwijkraden, met name in wijken waar kinderen opgroeien

Starten
Iedereen

kan

een

kinderwijkraad

starten:

kinderen,

bewoners, de school, de gemeente, de welzijnsorganisatie, de

TERUGBLIK

woningbouwcorporatie, een wijk- of dorpsraad. Uiteindelijk
is er een lokaal coördinator nodig die alle plannen en
activiteiten op elkaar afstemt. De lokaal coördinator zorgt

in schaarste. Schaarste creëert omstandigheden die kinderen niet
makkelijk zelf kunnen ontgroeien. Een kinderwijkraad kan daar

te starten.

VOORUITBLIK

voor de coördinatie van de lessen op de scholen, de installatie
van de kinderwijkraad, de bijeenkomsten, het verslag en het

verandering in brengen.

overdragen van het stokje aan de volgende kinderwijkraad.

Een kinderwijkraad biedt kinderen een platform om contact-

Dit werkschrift

vaardigheden te ontwikkelen en zo zelf een netwerk op te bouwen.

Dit werkschrift komt voort uit jarenlange praktijkervaring
in verschillende wijken en steden in Nederland. Het is geen
kookboek met kant-en-klare recepten. Het is een wegwijzer

Jong geleerd, oud gedaan!

voor pioniers die in hun eigen wijk een kinderwijkraad
willen starten. Die ontdekkingsreis moeten pioniers zelf
ondernemen. Kies&Co biedt graag een helpende hand.

4

5

Wat wil je allemaal weten?
Noteer hier jouw aantekeningen. Dan kun je aan het eind van het werkschrift checken of al
jouw vragen beantwoord zijn.
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Overzicht

Voorbeeld jaarplanning op hoofdlijnen
MAANDEN 
ACTIVITEITEN 

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

LESSEN

Een kinderwijkraad kent een paar vaste momenten in het jaar:

School 1

1E
 lk jaar start met democratielessen op school (3 aaneengesloten weken).

Groep 6
Groep 7

2 Na afronding van de lessen worden deelnemers aant de kinderwijkraad geïnstalleerd.

Groep 8

3 Daarna komt de kinderwijkraad elke week na schooltijd bij elkaar (ca 26 weken).

School 2

4 In die periode doet de kinderwijkraad regelmatig verslag van de ontwikkelingen.

Groep 6
Groep 7
Groep 8
School 3
Groep 6
Groep 7

Installatie

Groep 8
INSTALLATIE
BIJEENKOMSTEN
VERSLAG
Aan de kinderen
Aan de gemeente
STOKJE OVERDRAGEN
GA NAAR
MATERIALENLIJST

Maak hier jouw eigen jaarplanning
MAANDEN 
ACTIVITEITEN 

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Democratie
lessen

Stokje
overdragen

Bijeenkomsten

Juli

LESSEN
School 1
Groep 6
Groep 7

Verslag

Groep 8
School 2
Groep 6
Groep 7
Groep 8
School 3

Planning

Groep 6
Groep 7

De kinderwijkraad kan op verschillende momenten in het schooljaar starten. Let alleen wel

Groep 8

goed op de schoolvakanties anders kan het gebeuren dat er teveel tijd komt te zitten tussen

INSTALLATIE
BIJEENKOMSTEN

de lessen en de installatie of de installatie en de bijeenkomsten.

VERSLAG
Aan de kinderen
Aan de gemeente
STOKJE
OVERDRAGEN

Aan het begin van het jaar
maakt de lokaal coördinator een
jaarplanning.

Om deze planning te maken
zijn afspraken met scholen en
organisaties nodig.
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Afspraken

Afspraken
Wanneer en waar komt de KWR bij elkaar?

Welke scholen doen mee?
Contactpersoon

E-mail

1. Democratie lessen

School

Locatie

3. Bijeenkomsten

Dag/tijdstip
Begeleider(s)

Telefoon

E-mail

Wanneer wordt de KWR geïnstalleerd?

Hoe houden we alle kinderen op de hoogte?

Dag/tijdstip

School

Wethouder
Ambtenaar

4. Verslag

2. Installatie

Locatie

Groep

Datum
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Zijn er contacten en afspraken die je nog
niet kwijt kon?
Noteer ze hier.
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Toestemming van ouders om mee te doen

Team van begeleiders

De kinderwijkraad is een naschoolse activiteit waar ouders toestemming voor moeten geven.

Begeleiders van een kinderwijkraad zijn bij voorkeur mensen uit de wijk of mensen die sterk

De begeleiders houden daarom ook elke week bij of de kinderen er zijn. Zo niet, dan neemt

met de wijk verbonden zijn. Want kinderen voelen haarfijn aan of begeleiders weten wat er

een begeleider contact op met een van de ouders. Daarom is het belangrijk een contact- en

in de wijk speelt. En dat is meer dan alleen de zichtbare zaken zoals zwerfafval. Wat er speelt

presentielijst bij te houden.

heeft veel meer te maken met hoe mensen met elkaar omgaan. Deze onzichtbare zaken – de

Contact- en presentielijst

cultuur, de sfeer in de wijk, omstandigheden achter de voordeur – zitten vaak ook verborgen

NAAM VERZORGER

GROEP

TELEFOONNUMMER

1

2

3

4

5

6

7

8

achter de plannen van de kinderen. Het werken aan plannen voor de wijk betekent dan ook
het werken in een sfeer en cultuur die je moet kunnen aanvoelen. Kies en Co geeft trainingen
9
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

en workshops voor lokaal coördinatoren en begeleiders.

Vaste en flexibele begeleiders
Het begeleiden van een kinderwijkraad bestaat in de kern uit drie soorten activiteiten:
 bijeenkomsten voorbereiden, begeleiden en afronden;
 acties uitwerken en voorbereiden voor de volgende bijeenkomst;
 communicatie: er is altijd wel iets te melden op de website, een filmpje te monteren, een verslag
te maken, informatie te delen of afspraken af te stemmen met andere mensen en organisaties.
Een kinderwijkraad heeft een team van vaste en flexibele begeleiders nodig. Vaste begeleiders
zorgen voor de continuïteit zodat de kinderwijkraad elke week daadwerkelijk bij elkaar
kan komen, aan de plannen kan werken en voortgang kan boeken. Met een team van drie
GA NAAR
MATERIALENLIJST

vaste begeleiders (inclusief de lokaal coördinator) kun je die basis goed afdekken. Flexibele
begeleiders kunnen een extra handje bieden, met name wanneer kinderen op pad gaan voor
onderzoek of op bezoek gaan buiten de wijk.

Toestemming in het kader van de privacy

VOG

Je hebt ook toestemming van de ouders nodig om contactgegevens van de kinderen te

Begeleiders werken met kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Instanties zoals scholen en de

verzamelen, bewaren en te gebruiken. Vanwege de wet op de privacy (AVG) heb je schriftelijke

gemeente zullen hiervoor om een VOG vragen.

toestemming nodig en moet het duidelijk zijn waar die toestemming voor gegeven wordt.
Om kinderen en ouders goed te informeren heb je bijvoorbeeld naam, adres, email en
telefoonnummer nodig. Voor het bewaren en openbaar maken van foto en filmmateriaal die
de kinderen van de activtiteiten van de kinderwijkraad en vaak van zichzelf maken heb je ook
toestemming nodig.

VOG is een:
Verklaring Omtrent
Gedrag

GA NAAR

In de materialenlijst vind je een voorbeeld formulier van een
VOG voor het begeleiden van een Kies&Co kinderwijkraad.

MATERIALENLIJST
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De plannen

Rollen

Een Kies&Co kinderwijkraad verzint niet zelf plannen, dat hebben alle kinderen samen
De kinderen in de kinderwijkraad netwerken zelf: zij zoeken dingen zelf uit, leggen contacten,

tijdens de democratielessen gedaan. Daar hebben ze ook gestemd voor een top-3 aan

maken afspraken, interviewen mensen en geven presentaties. Netwerken omvat dus

meest belangrijke plannen. Met die top-3 gaat de kinderwijkraad aan de slag. Dat doet de

verschillende soorten vaardigheden. Wij noemen ze basisrollen. Kinderen kunnen gedurende

kinderwijkraad niet allemaal zelf. Als ‘verbeteren voetbalveldjes’ in de top-3 staat kan

het jaar ervaring opdoen met alle rollen. Zo leren ze te netwerken en doen ze vaardigheden

de kinderwijkraad natuurlijk zelf een prikactie houden om afval weg te halen maar dat is

op die heel hun leven meegaan.

een eenmalige activiteit en lost niets structureel op. Een Kies&Co kinderwijkraad gaat juist
samenwerken met mensen en organisaties die daar de expertise en middelen voor hebben.
Zo ontwikkelen kinderen contactvaardigheden, bouwen ze een netwerk van mensen en
organisaties op en kunnen voetbalveldjes duurzaam worden verbeterd.

Voorbeeldplan Natuurspeeltuin (ontwikkeltijd: 2,5 jaar)
2016

TOP 3
NATUURSPEELPLEK

ontwerper

interviewer

onderzoeker

STAAT IN DE

GEMEENTE

2016

TOP 3 PLANNEN

IN GESPREK MET
DE GEMEENTE

2016

STOKJE
STOKJE OVERDRAGEN
AAN NIEUWE KWR 2016/2017

START ONTWERP

2016

BEGIN ONTWERP
NATUURSPEELPLEK

2016

MAQUETTE
TWEEDE GESPREK
GEMEENTE MET MAQUETTE

STEMMEN

2017

VERSLAG EN STEMMEN
DOOR ALLE KINDEREN

2017

foto/film

presentatie

verslag

PRESENTATIE
PRESENTATIE ONTWERP
EN FEEST IN DE WIJK

OVERDRACHT

2018

OVERDRACHT PLANNEN
AAN NIEUWE KWR 2017/2018

2018

GA NAAR
MATERIALENLIJST

Je kunt een set van deze badges
bij Kies&Co aanvragen

EERSTE SCHEP
EERSTE SCHEP
(KWR 2016 AANWEZIG)

OPENING
FEESTELIJKE OPENING
NATUURSPEELPLEIN

2018
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Heb je vragen over de begeleiding van de
kinderwijkraad?
Noteer ze hier.
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Locatie

Netwerk

De kinderwijkraad komt wekelijks bij elkaar, bij voorkeur op een vaste locatie. Dat kan zijn op

Naast scholen hebben kinderwijkraden contact met diverse mensen en organisaties. De

school of op een locatie elders in de wijk, bijvoorbeeld een buurthuis. De locatie moet aan een

kinderwijkraad houdt alle contacten en afspraken bij, voor zichzelf maar ook voor de volgende

aantal wensen kunnen voldoen.

kinderwijkraden. Zo bouwen de kinderen door de jaren heen een duurzaam netwerk op in de

De

kinderwijkraad

is

een

na-schoolse

activiteit. Dat betekent dat kinderen al een
hele dag op school hebben gezeten en dus
ook wat ruimte nodig hebben om hun energie
kwijt te kunnen. Bij voorkeur heeft de locatie
daarom een binnen- en een buitenruimte
zodat de kinderen even buiten kunnen spelen
voor ze beginnen of tussendoor om wat

Wensen

- Binnen- buitenruimte

- Computer
- Internet
- Printer
- Flip-over en muren
- Kast voor materialen
n)
- Keuken (eten en drinke
-

wijk. Goed voor de kinderwijkraad maar ook voor de instanties zelf. Want kinderwijkraden
hebben raakvlakken met allerlei beleidsterreinen van gemeente en instanties in de wijk.

Beleidsterreinen die jouw kinderwijkraad raken

Scholen

Welzijn

 Burgerschapsonderwijs

 Gezonde wijk

uitzoeken op internet, een maquette maken

 Democratieles

 Armoedebestrijding

etc) die bewaard moeten worden.

 Participatie van ouders

 Participatie van bewoners

 Brede functie in de wijk

 Jongerenwerk













Woningbouw

Gemeente

 Woningenbeheer

 Democratisch burgerschap

 Vitale wijk

 Participatie

Gebruik faciliteiten

 Participatie van bewoners

 Armoedebestrijding

 Leefbaarheid

 Positieve gezondheid

Kosten



 Reintegratie









energie kwijt te kunnen. Daarnaast brengt
de

kinderwijkraad

werkzaamheden

verschillende

met

zich

mee

soorten
(dingen

Afspraken met de locatie
Het is belangrijk goede afspraken te maken met de locatiebeheerder over het gebruik van de
ruimte(s) door de kinderwijkraad.

Noteer hier de afspraken met de locatie
Welke dag
Hoeveel tijd

Contactpersoon
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Vaste kostenposten

Financiën

Een kinderwijkraad heeft een aantal vaste kostenposten. De werkelijke kosten van een

Net als de gemeenteraad is een kinderwijkraad geen bedrijf of organisatie die zelf omzet

kinderwijkraad zijn altijd afhankelijk van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld of er een

maakt. Democratie heeft geen verdienmodel waar omzet uit komt en waar kosten mee gedekt

locatie in de wijk is waar de kinderwijkraad elke week bij elkaar kan komen en of de locatie

worden. Kinderen hebben zelf geen middelen om in te brengen, en hun ouders ook niet: er is

daar kosten voor rekent of niet.

geen geld over om de kinderwijkraad financieel te steunen en ze hebben geen overschot aan
spullen zoals computers die de kinderwijkraad kan gebruiken.

OPSTARTEN

DEMOCRATIELESSEN

De start van een kinderwijkraad loopt bij voorkeur
samen met de start van een nieuw schooljaar.
In de periode januari tot en met juni bereidt
de lokaal coördinator de komst van een
kinderwijkraad voor in samenwerking met
buurtbewoners, scholen en instanties in de wijk.

Groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen in de wijk
krijgen in dezelfde periode van 3 aaneengesloten
weken 1 keer per week democratieles. Gaandeweg
het jaar krijgen dezelfde groepen twee keer een
terugkomles (= een update van de kinderwijkraad
over hoe de plannen lopen)

Een kinderwijkraad heeft dan ook ondersteuning nodig van mensen en organisaties om zich
heen. Om plannen uit te voeren kunnen sponsors gezocht worden. Maar het dekken van vaste
lasten zoals de huur van een locatie om elke week bij elkaar te komen blijkt in de praktijk vaak
een stuk lastiger.
Door samenwerking met de gemeente, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties kan
een kinderwijkraad onderdeel worden van lopende budgetten in het sociaal domein. Je kunt
met de gemeente en andere organisaties in gesprek gaan over het dekken van de kosten.

INSTALLATIE

BIJEENKOMSTEN

Na afloop van de lesperiode wordt de
kinderwijkraad geïnstalleerd door een wethouder.
Voor de installatie zijn uitnodigingen, certificaten
en overige materialen nodig. Afhankelijk van de
locatie kunnen er ook kosten verbonden zijn aan
huur van de zaal en catering.

De kinderwijkraad komt wekelijks bij elkaar op
een centrale plek in de wijk. Naast kosten voor de
begeleiding kunnen er kosten zijn voor de huur van
de zaal en kunnen er kosten verbonden zijn aan
werkbezoeken zoals vervoerskosten.

Wat kost een kinderwijkraad?
De kosten van een kinderwijkraad is afhankelijk van diverse factoren zoals:
- het aantal scholen
- het aantal groepen per school
- wie verzorgen de lessen: leerkrachten of gastdocenten
- zijn er kosten verbonden aan de locatie
- hoeveel begeleiders zijn nodig
- overige kosten voor plannen en bijvoorbeeld vervoer.
Meer weten over hoe de kosten voor een kinderwijkraad gefinancierd kunnen worden?

IN ALLE FASEN IS ONDERSTEUNING BESCHIKBAAR WAARONDER
- Lesmaterialen, train-de-trainers programma of gastdocenten
- Opzetten en onderhoud van de website
- Overige communicatiematerialen en audiovisuele ondersteuning
- Training en coaching lokaal coördinator
- Organiseren en coördineren van uitwisselingsprogramma’s tussen
verschillende kinderwijkraden

Zie onze Handreiking Financiering Kies&Co Kinderwijkraad.
Daar is ook een voorbeeld begroting in opgenomen.
GA NAAR
MATERIALENLIJST
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Heb je vragen over de middelen?
Noteer ze hier of zie materialenlijst op de laatste pagina.
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Evalueren van de kinderwijkraad

Terugblik

Goed evalueren is vaak moeilijker dan het lijkt. Dit komt onder andere doordat je vaak van

De kinderwijkraad staat op verschillende momenten in het jaar stil bij wat hij doet.

alles tegelijkertijd vindt van dingen die je evalueert. Dat leidt nogal eens tot snelle conclusies

De kinderen checken hoe het met de onderlinge samenwerking gaat, hoe de plannen lopen en

die niet altijd iets zeggen over waar het je nu precies om gaat. Dat geldt zeker ook voor de

hoe de kinderwijkraad zich ontwikkelt in de wijk. Dat doen ze voor zichzelf en om anderen op

kinderwijkraad.

de hoogte te houden.

Hierbij een paar tips om het proces van de kinderwijkraad gaandeweg het jaar bij te houden.

Het is belangrijk om te weten wat kinderen zelf vinden van het deelnemen aan de
kinderwijkraad. Ze beginnen er altijd aan met bepaalde verwachtingen, zonder dat overigens
zelf altijd goed door te hebben. En ze willen graag zo praktisch mogelijk aan de slag. Het

Hoe gaan de wekelijkse
bijeenkomsten?

inventariseren van verwachtingen vooraf is dan ook niet zo makkelijk. Ga er maar van uit
dat verwachtingen gewoon hoog gespannen zijn. Dat neemt niet weg dat je gaandeweg
het jaar wel bij de kinderen kunt polsen hoe ze het vinden. Houdt dat vooral simpel.

Hoe gaat het werken
aan de plannen?

Hier vind je een paar tips.
Graadmeter voor de verwachtingen van wat een kinderwijkraad is en doet:

Werk je goed samen met
mensen en organisaties?

TOPS

			

TIPS

Wat gaat goed?					

Wat kan beter?

Worden alle kinderen op
de hoogte gehouden
via terugkomlessen?

Is het jaarverslag
gemaakt, gepresenteerd,
gepubliceerd, bijvoorbeeld
op de website?

Graadmeter of de kinderen het naar hun zin hebben:
Het is fijn om te weten of kinderen het tijdens bijeenkomsten naar hun zin hebben. Dat dek

Heb je het stokje overdragen
aan de volgende kinderwijkraad?

je niet zomaar af met tops en tips. Het gaat veel meer over hoe kinderen in hun vel zitten
en dat gaat vaak verder dan de kinderwijkraad. Kinderen nemen alles wat ze die dag thuis
en op school hebben meegemaakt mee naar de kinderwijkraad. Uiteindelijk is er maar één
graadmeter om te weten of kinderen het naar hun zin hebben: uitval. Als er kinderen stoppen,
vraag dan altijd bij hun zelf en bij de ouders naar de reden. En houdt de deur altijd open om
GA NAAR
MATERIALENLIJST

terug te komen.
Een hele leuke graadmeter is als kinderen vaker bij elkaar willen komen dan je bij de start hebt
afgesproken. Kinderen willen dan bijvoorbeeld ook bij elkaar komen tijdens schoolvakanties.
Dan weet je dat de kinderen het in ieder geval naar hun zin hebben.
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Hoe kijk je zelf terug op de kinderwijkraad?
Als lokaal coördinator maak je ook van alles mee. Het is belangrijk daar ook bij stil te staan.

n?

Hoe liepen de bijeenkomste

?

jk op de hoogte te houden

de wi
Weet je alle kinderen in

Weet de kinderwijkraad

en plannen?

koers te houden op de eig

?
n de kinderwijkraad zich
va
erk
tw
ne
t
he
lt
ke
ik
tw
Hoe on
nties, sponsors etc.
Denk aan: gemeente, insta

tips
Noteer hier overige tops en

over jouw eigen ervaring
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Dezelfde jaarcyclus, toch elk jaar anders

Stokje overdragen
Elk jaar draagt de kinderwijkraad het stokje over aan de volgende kinderwijkraad. Elk

De kinderwijkraad heeft een jaarcyclus van vier fasen die elk jaar weer terugkomt.

jaar start immers opnieuw met democratielessen en elk jaar kunnen kinderen zich weer

Elk jaar zijn er democratielessen op de scholen, wordt de kinderwijkraad geïnstalleerd, komt

aanmelden om deel te nemen aan de kinderwijkraad. De kinderwijkraad krijgt zo elk jaar een

de kinderwijkraad wekelijks na school bij elkaar, wordt er verslag gedaan over de uitvoering

nieuwe samenstelling. Dat geldt voor de kinderen maar ook voor het begeleidersteam. Ook

van de plannen. Toch is elk jaar weer anders.

begeleiders kunnen stoppen en nieuwe begeleiders kunnen zich aanmelden.

Eigen karakter

Ondertussen werkt de kinderwijkraad aan langetermijnplannen die wel 2 tot 5 jaar kunnen

Elk jaar stoppen er kinderen die het vorig jaar hebben meegedaan (bijvoorbeeld kinderen uit

duren. Daarom is het belangrijk dat de kinderwijkraad elk jaar het stokje overdraagt aan de

groep 8 die van school gaan) en gaan er weer nieuwe kinderen meedoen. Elke kinderwijkraad

volgende kinderwijkraad. Via dit ‘stokje’ geeft de huidige kinderwijkraad een overzicht van

heeft daardoor elk jaar weer een eigen karakter en sfeer.

de stand van zaken rondom alle plannen en activiteiten.

Voortdurend in beweging
Elk jaar groeit het netwerk van mensen en organisaties waar de kinderwijkraad mee
samenwerkt. Contactpersonen veranderen bijvoorbeeld van baan en de kinderwijkraad

Wat

Wie

kan contacten aanknopen met nieuwe organisaties. Het netwerk van de kinderwijkraad is
voortdurend in beweging.
Steeds dieper verankerd
Elk jaar werkt de kinderwijkraad aan plannen. Daar zijn steeds meer mensen bij betrokken.
Niet alleen om plannen te realiseren maar ook om te zorgen dat de resultaten (bijvoorbeeld
een natuurspeeltuin) daarna beheerd en onderhouden worden. Zo raakt de kinderwijkraad

De huidige kinderwijkraad
geeft overzicht van:
 de lopende plannen en acties
 alle contacten die gelegd zijn
 de lopende afspraken
 tips en tops

Stokje
overdragen

De deelnemers van de huidige
kinderwijkraad dragen het
stokje over aan de volgende
kinderwijkraad.

steeds dieper verankerd in de wijk.

Stap 1.
De huidige kinderwijkraad
maakt afspraken over hoe ze
de overdracht aan de nieuwe
kinderwijkraad gaan doen.

Wanneer

Stap 2.
Het stokje overdragen gebeurt
tijdens de installatie van de
nieuwe kinderwijkraad.

Het stokje overdragen gebeurt tijdens de installatie van de nieuwe kinderwijkraad. Dat is dus
na de zomervakantie. Kinderen uit groep 8 zijn dan naar de middelbare school gegaan. Het is
daarom belangrijk dat het overdragen van het stokje wordt voorbereid voor het eind van de
huidige kinderwijkraad. Zo kunnen zij wel meewerken aan de inhoud van het ‘stokje’.
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Heb je vragen die niet in dit werkschrift
zijn beantwoord?
Noteer ze hier en neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Materialen
We helpen je graag verder met het opzetten en verduurzamen van de kinderwijkraad.
Hieronder een overzicht van wat we voor je kunnen doen.

TE DOWNLOADEN MATERIALEN
• Jouw eigen jaarplanning
• Informatiebrief voor scholen
• Checklist installatie
• Contact- & presentielijst
• VOG voorbeeld-formulier

TE BESTELLEN MATERIALEN
• Lesmateriaal democratielessen
• Installatie materialenset (w.o. uitnodigingen, certificaten, banner en draaiboek)
• Set badges van zes basisrollen (set van 36, 6 per basisrol)

ONDERSTEUNING OP AANVRAAG
• Digitale stemprocedure
• Ontwikkelen en onderhoud website
• Online vragenlijsten en evaluaties

OVERIGE DOCUMENTEN
• Handreiking voor gemeenten
• Informatiebrief voor welzijnsorganisaties
• Handreiking financiering Kies&Co kinderwijkraden

TRAINING EN COACHING
• Training Opstarten kinderwijkraad voor lokaal coördinatoren
• Workshop Begeleiding kinderwijkraad voor hele begeleidingsteam
• Verdiepingstraining Verduurzamen kinderwijkraad in de wijk

ons?
Heb je nog feedback voor
l
chrift@kinderwijkraad.n
Mail het ons naar: werks
ag!
We horen jouw mening gra

• Coaching-on-the-job voor lokaal coördinatoren

UITWISSELING KINDERWIJKRADEN
Wil je een uitwisseling organiseren met andere kinderwijkraden?
We helpen je graag met plannen, ontwikkelen van het programma, draaiboek en coördinatie.

Dit werkschrift is mede tot stand gekomen dankzij
een subsidie van de provincie Limburg.

Meer weten over Kies&Co kinderwijkraden?
Kijk op www.kiesenco.net
Of neem contact met ons op:
info@kiesenco.net

