Programma Tweede Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters
‘Ieder kind mag meedoen’
Delft, zaterdag 14 oktober 2017
Tijd

Programmaonderdeel

10.00 uur

Ontvangst op het stadhuis van Delft, Markt 87
Feestelijke ontvangst van alle deelnemers met koffie en thee

10.30 - 10.35

10.35 - 10.45

Welkom door de kinderen uit de gemeente Delft en locoburgemeester
Stephan Brandligt, wethouder van Werk Duurzame Ontwikkeling en Beheer

Wat doet de kinderburgemeester?
Wie is wie? Wie zijn we in het dagelijks leven en hoe werken we? Wat zijn de hoogtepunten in
ons werk? Hoe bestuur je? Hoe hebben we contact met de andere kinderen in de gemeente?
Hoe zorg je dat ieder kind kan meedoen?
Onder begeleiding van dagvoorzitter Tako Rietveld, de

10.45 - 11.15

Het armoedebeleid van de gemeente Rijswijk, door de leden van de Raad van
Kinderrechtenambassadeurs en Marloes Borsboom, wethouder van jeugd en participatie,
duurzaamheid en cultuur

11.15 -11.20

Groepsfoto Kinderburgemeesters en Burgemeesters, Wethouders en Beleidsadviseurs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.20 -11.50
Samen lopen we naar Museum Prinsenhof Delft, waar de rest van het programma plaatsvindt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het DNA van de kinderburgemeester…
11.50 - 13.30

In drie groepen volgen we om de beurt een programma
1. Lunch
2. Rondleiding langs de Tentoonstelling DNA van Nederland
3. Een creatief half uurtje

Wat heeft de kinderburgemeester nodig?
13.30 - 14.00

Wat betekent kinderparticipatie voor jou en de samenleving?
Film over ‘Kinderparticipatie in de klas’
door Willemijn Dupuis van KinderrechtenNU

14.00 - 14.15

Dans onder leiding van een dansdocent

14.15- 14.45

Manifest KINDERPARTICIPATIE We doen het Samen

Wat heb jij nodig om als Kinderburgemeester jouw werk goed te kunnen doen?
15.00 -15.30

Afsluiting
We dragen het stokje over aan de gemeente Diemen

Er zijn mensen aanwezig die naar jullie luisteren en waar jullie de hele dag advies aan kunnen vragen.
Genodigden panelleden vertegenwoordigen o.a. Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Ouders & Onderwijs,
Onderwijs2032, Stichting Opvoeden, Nederlands Jeugdinstituut, Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
De Kindertelefoon, Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, World Education Forum en de politiek.

