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1. Inleiding en aanleiding 

 
Vaak liggen ideeën van kinderen en jongeren en het gemeentelijk beleid mijlenver uit elkaar. 
Beleidsmakers denken te weten wat goed is voor kinderen, en kinderen denken dat hun mening 
er toch niet toe doet. Het is nodig om bruggen te slaan en te kijken naar wat er hierdoor wél 
mogelijk wordt. ‘Jong Ridderkerk denkt mee’ is een voorbeeld van een kleinschalig project met 
voor de kinderen mogelijk grote uitkomsten.  
 
Dit rapport presenteert de belangrijkste thema’s en bevindingen die dit participatietraject met 
leerlingen uit de groepen 7 van de basisscholen en leerlingen vanuit verschillende leerjaren uit 
het voortgezet onderwijs, heeft opgeleverd. Dit rapport is daarmee een aanzet en startpunt, 
geen eindstation. Veel ideeën vragen om verdere uitwerking. Het korte traject Jong Ridderkerk 
Denkt Mee biedt beleidsmakers zicht op grote thema’s die spelen bij de kinderen en schetst 
mogelijke aanknopingspunten om daadwerkelijke wensen van de  jeugd en beleid bij elkaar te 
brengen. Ook biedt het inzicht in hoe kinderen en jongeren denken over bepaalde actuele 
vraagstukken die zijn aangedragen vanuit de gemeente.  
 
Stichting Open Limonade, ontwikkelaar en begeleider bij dit traject, is gespecialiseerd in 
jeugdparticipatie en fungeert als een ‘tolk’ tussen  gemeentelijk beleid en kinderen en zorgt 
ervoor dat kinderen betrokken worden bij hun leefomgeving. De oogkleppen gaan af, we kijken 
samen om ons heen. Waar woon ik? Welke rol heb ik daar? Wij vinden het heel belangrijk dat 
kinderen een stem krijgen, mee mogen denken en mee leren doen. Wij nemen kinderen serieus 
en helpen de gemeente om abstracte beleidsstukken te vertalen naar kinderen en input van 
kinderen te vertalen naar beleid. Kinderen denken graag mee, en zijn van nature out of the box 
denkers. Zij worden nog niet belemmerd met ‘ja maar…’ gedachten en kunnen vanuit hun 
creatieve denkvermogen een bijdrage leveren aan allerlei onderwerpen. 
 
In de gemeente Ridderkerk wonen ca 5000 kinderen van 10 - 18 jaar. Deze grote groep is van 
belang. Niet alleen omdat zij de burgers van de toekomst zijn, maar ook omdat zij met hun 
verfrissende ideeën nieuwe inzichten kunnen geven.  
Bovendien is het zo dat wanneer kinderen op jonge leeftijd betrokken worden, participeren in 
hun leefomgeving, activiteiten leren opzetten en de weg naar het bestuurlijk orgaan kennen, zij 
in de toekomst een betere gesprekspartner zullen zijn. Vanuit die gedachten zijn twee 
bijeenkomsten georganiseerd met een groep van 20 kinderen uit verschillende groepen 7 van 
7 basisscholen in Ridderkerk. Voor het voortgezet onderwijs kwamen er 12 aanmeldingen 
binnen van twee scholen.   
 
Leuke en minder leuke plekken zijn besproken, er is nagedacht over mooie ideeën om 
Ridderkerk nóg leuker en beter te maken. Er is gekeken waar kinderen tegenaan lopen bij het 
opgroeien in hun gemeente. Maar ook zijn er meer specifieke vraagstukken besproken als 
duurzaamheid, eenzaamheid en veilig verkeer. 
 
Met ‘Jong Ridderkerk Denkt Mee’, erkent gemeente Ridderkerk het belang om kinderen te 
betrekken en te luisteren naar de stem van de jeugd en hun ideeën. Dat is een heel mooi begin. 
Nu is het zaak om de ideeën nader te bekijken, uit te werken en (indien mogelijk samen met de 
kinderen) ook uit te voeren en tot vervolgstappen te komen om jeugdparticipatie blijvend op de 
agenda te zetten.  
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2.  Doelstellingen, projectschets en methode  
 

2.1  Doelstellingen  
 
In dit jeugdparticipatie traject stonden de volgende doelstellingen centraal:  
 

- Kinderen en jongeren worden gehoord: wat vinden zij belangrijk in hun woonplaats? 
- kinderen en jongeren  geven antwoorden op een aantal specifieke vragen vanuit de 

gemeente.  
- ‘Meedoen’ krijgt handen en voeten. Ontwikkeling bewuste en betrokken burger van de 

toekomst.  
- Uitwisseling tussen deelnemers die elkaar niet kennen.  
- Betrekken van de achterban (klasgenoten, vrienden/vriendinnen en ouders/opvoeders) 
- Voeden gemeenschapsgevoel; we wonen dan wel in een ander deel van Ridderkerk, het 

is voor ons allemaal ONS Ridderkerk! 
 
Dit relatief korte, bondige traject geeft uiteraard geen volledig beeld van hoe dé jeugd  van 
Ridderkerk denkt over hun gemeente. Het biedt wél een eerste aanzet tot jeugdparticipatie op 
verschillende vlakken, laat mogelijkheden zien van het betrekken van kinderen en geeft kinderen 
een stem op verschillende terreinen. Daarnaast geeft het kinderen een kijkje in de keuken van 
het gemeentelijk apparaat. Ze leren hun ideeën te verwoorden en te ‘verkopen’ en kijken 
bovendien naar wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan het slagen van zo’n idee.  
 
 

‘Ik heb geleerd dat volwassenen meer naar kinderen moeten luisteren 
want wie weet er nou beter wat kinderen willen dan kinderen zelf? ’ - 
deelnemer PO 
 

 ‘Tijdens de bijeenkomst hebben we het over onderwerpen gehad waar ik 
nog niet van op de hoogte was, bijvoorbeeld eenzaamheid, 
prullenbakken en duurzaamheid. Tot nu toe deed ik daar niet zo veel 
mee, maar ik heb er nu een andere kijk op.’ - deelnemer VO 
 
 

2.2  Projectschets  
 
Vooraf: 
Om meteen duidelijk te maken dat de gemeente groot belang hecht aan de deelname van 
kinderen en jongeren en hun mening, is gekozen voor de volgende acties:  
 

- Alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs in Ridderkerk worden 
betrokken. Bij de basisscholen werd gevraagd een aantal leerlingen te selecteren uit 
groepen 7. Door een mix van leerlingen in één project te ontvangen ontstaat er 
bovendien een leuke uitwisseling tussen kinderen uit verschillende delen van de 
gemeente die elkaar nog niet kennen.  
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Bij de VO scholen werd een afspiegeling gevraagd van de verschillende leerjaren en 
niveaus.  

 
- De gemeente verstuurt de uitnodigingen uit naam van de wethouder. Door dit 

gewicht aan de uitnodiging te geven en daarmee de eerste toonzetting te doen, is het 
voor kinderen en de scholen meteen helder: dit is serieus!  

 
- Iedereen wordt uitgenodigd op het  gemeentehuis. Een gemeentehuis heeft een 

zekere statigheid die het belang van dit project benadrukt. Vooral bij kinderen maakt dit 
veel indruk. Veel kinderen hebben het gemeentehuis zelden van binnen gezien, laat 
staan de vergaderzalen en raadzaal.  

 
- Directe betrokkenheid van het college en medewerkers van de gemeente blijkt uit 

de goede voorbereidingen en aanwezigheid bij de eindpresentatie. Ook in het na-traject 
zal deze betrokkenheid nodig zijn en verder uitgebouwd kunnen worden.  

 
- Vraagstuk vanuit de praktijk. Om de ideeën van de kinderen zo bruikbaar mogelijk te 

maken, zijn er een aantal actuele thema’s genoemd waar de gemeente mee bezig is met 
de vraag om met de kinderen na te denken over mogelijke oplossingen. 
 

Voor de leerlingen uit het PO zijn er twee werkbijeenkomsten geweest waarin met hen 
gesproken is over wat hun woonplaats aantrekkelijk maakt en wat juist niet. Ze zijn gehoord en 
ze hebben geleerd hun ideeën te verwoorden, uit te werken en te presenteren.  
Ook de klasgenoten van de deelnemende kinderen zijn betrokken. De deelnemers hebben in de 
klassen verteld over het project en klasgenoten gevraagd hun beste idee voor Ridderkerk te 
noteren. Ook deze ideeën zijn meegenomen in dit rapport.  
 
De VO leerlingen hadden 1 werkbijeenkomst van een dagdeel, voorafgaand aan de presentatie 
die middag.  
De afsluitende presentatie voor zowel deelnemers uit PO als VO vond plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hier konden de deelnemers hun ideeën presenteren aan een afvaardiging 
van het college en medewerkers van de gemeente. 
 
NB alle gepresenteerde en niet-gepresenteerde ideeën zijn terug te lezen in dit verslag bij punt 
5.2 en in bijlage 1. 
 
 

‘Ik ben echt heel blij dat ik dit heb mogen doen ’ - Deelnemer VO 
 
 

2.3  Methode 
 

Het project ‘Jong Ridderkerk Mee’  geeft jeugd de mogelijkheid mee te denken, en biedt de 
gemeente een aantal out of the box ideeën over bepaalde vraagstukken. Omdat dit vaak lastige 
vraagstukken betreft, gebruikt Stichting Open Limonade een eigen methode om beleid te 
vertalen naar kinderen en input van kinderen naar de beleidstafel te brengen. Er worden zoveel 
mogelijk  actieve werkvormen gehanteerd die de deelnemers net even anders laten nadenken 
over plannen voor de gemeente. 
 
Allereerst is het hierbij belangrijk dat kinderen begeleid worden te zoeken naar ‘de vraag achter 
de vraag’.  Ik wil prullenbakken in felle kleuren, maar eigenlijk wil ik een 
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gezonde/veilige/opgeruimde leefomgeving. Ik wil een speeltuin voor grote kinderen, maar 
eigenlijk vind ik het dus belangrijk dat ik als groter kind vermaak heb dicht bij huis. Etc.  
 
Ideeën die gedurende het traject ontstaan, of al langer in het hoofd van de kinderen zitten, 
worden verwoord tot iets concreets. Ze doorlopen zo veel mogelijk de  3-stappen methode, te 
weten:  
 

● Stap 1: Wat is je idee en waarom heb je dat idee (wat is de achtergrond) 
 

● stap 2: Wat is je vraag aan de gemeente/ wat heb je nodig van de gemeente? (welke rol 
kan de gemeente hierin spelen of wat heb je nodig om dit idee te realiseren) 

 
● Stap 3: Wat kun je zelf doen om je plan te realiseren? (hier begint participatie, meedoen, 

pas echt. Kinderen hebben zelf een groot aandeel in de realisatie van hun idee) 
 
 
 

‘Ik vond het leuk omdat ik zelf ook een keer mijn ideeën kon delen voor 
Ridderkerk en hier ook naar geluisterd werd. En misschien wordt mijn 
idee zelfs uitgevoerd! ‘ - Deelnemer VO 
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3. Resultaten 
 

- Kinderen en jongeren worden gehoord en er vind een uitwisseling plaats tussen 
deelnemers die elkaar niet kennen.  
Alle groepen 7 (en directieleden van de scholen, leerkrachten) van basisscholen in 
Ridderkerk en alle scholen voor het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd en zijn op die 
manier op de hoogte gebracht van het participatietraject en de wens van de gemeente 
om kinderen te betrekken bij plannen van de gemeente.  

 
- Kinderen en jongeren geven antwoord op specifieke vragen:  

Gemeente Ridderkerk heeft een viertal themaś meegegeven om met de deelnemers te 
onderzoeken, te bespreken en ideeën voor te bedenken. De vaak out of the box ideeën 
zijn een mogelijk een aanzet tot een nieuwe weg die ingeslagen kan worden.  
 

- Kinderen hebben antwoorden kunnen geven op een aantal specifieke vragen van de 
gemeente en hebben gemerkt dat hun ideeën serieus worden genomen.  Natuurlijk zijn 
deze antwoorden een aanzet. De gemeente kan de specifieke onderwerpen op een 
andere manier verder uitdiepen met de kinderen.  

 
- ‘Meedoen’ krijgt handen en voeten:  

Kinderen hebben nagedacht over een passende en duidelijke manier om hun ideeën te 
presenteren en te verwoorden. Bovendien konden ze hun ideeën delen en presenteren 
in de raadzaal. Een unieke ervaring.  
Door deze laagdrempelige wijze ervaren kinderen wat ‘meedoen’ is en worden ze zich 
meer bewust van hun rol in de samenleving.   
 

- Betrekken van de achterban 
Zowel ouders/verzorgers, als klasgenoten en vrienden van de deelnemers zijn zijdelings 
betrokken bij dit traject. Door de deelname van de kinderen, komt de informatie ook 
thuis bij de ouders, bij vrienden en op school terecht. Klasgenoten worden actief 
betrokken door de ‘limonade viltjes’ die deelnemers in de klas uitdelen om goede ideeën 
van klasgenoten te verzamelen. Daarnaast wordt de achterban gedurende het project op 
de hoogte gehouden en uitgenodigd bij de eindpresentatie. Na afloop wordt aan alle 
(zijdelings) betrokkenen hun mening gevraagd over het project.  

 
- Voeden gemeenschapsgevoel 

Gedurende het traject stuiten we op verschillen. Verschillen in achtergrond, in mening en 
in zienswijze. Maar de deelnemers ontdekken ook overeenkomsten. Niet in de laatste 
plaats over hun woonplaats. Samen dragen ze hun steentje bij aan een nog leuker of 
beter Ridderkerk door deel te nemen aan dit project en hun stem te laten horen.  

 
De doelstellingen zoals beschreven in 2.1 zijn hiermee behaald.  
 
 

‘Ik vond het super leuk en gezellig. Het was super goed voorbereid. Ik heb 
veel plezier gehad en dingen geleerd over Ridderkerk.’ - deelnemer PO  
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4. Beeldverslag bijeenkomsten 
 

 

 
De eerste werkbijeenkomst PO was in het buurthuis. Elkaar leren kennen en de eerste ideeën 
bedenken.  
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De tweede werkbijeenkomst in de vergaderzaal van het gemeentehuis: met elkaar overleggen en goed 
naar elkaars ideeën en input luisteren. 
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De dag van de presentaties. De kinderen worden opgehaald als echte VIP’s. Butler James legt ze 
gedurende de rit in de watten. Het ontbreekt hen aan niets.  
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Ondertussen in de vergaderzaal van het gemeentehuis in Ridderkerk werken de jongeren van het VO 
hard aan hun ideeën voor een nog beter en leuker Ridderkerk… 
 

 
Er wordt geklaagd…  
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en (een beetje) gejubeld…  
 
maar vooral hard gewerkt!  
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en dan met z’n allen naar de raadzaal voor de presentaties van de ideeën…  
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5. Conclusies 
 
 

5.1  Deelnemers en bereik 
 

- Alle basisscholen in Ridderkerk zijn uitgenodigd voor dit project. Bovendien zijn alle 
scholen persoonlijk gebeld voor meer informatie. Het werd duidelijk dat de scholen die 
nu niet konden deelnemen, op zich wel interesse hebben in een dergelijk project, maar 
nu geen gelegenheid zagen in het volle programma. Een enkele school zag helemaal af 
van deelname (zonder reden). Uiteindelijk hebben 7 basisscholen meegedaan met dit 
eerste traject rond jeugdparticipatie.  

 
- 20 kinderen hebben deelgenomen. Zij hebben hun klasgenoten meegenomen in de 

denkwijze en boodschap van het traject. Daarmee hebben ca 300 kinderen de 
boodschap meegekregen dat de gemeente Ridderkerk meedenkers belangrijk vindt! 
 

- Alle scholen voor voortgezet onderwijs werden uitgenodigd mee te doen. Ook zij zijn 
allemaal nagebeld. Ondanks het veelvuldig na bellen en -mailen, konden we niet rekenen 
op deelname vanuit alle scholen. 2 scholen VO hebben meegedaan, met in totaal 10 
deelnemers. 

 
- Enkele ouders/verzorgers hebben voorafgaand of tijdens het traject contact gezocht. 

Ouders/verzorgers die in de gelegenheid waren te komen, hebben de eindpresentatie 
bijgewoond.  

 
- De betrokkenheid vanuit de gemeente is bij aanvang wat beperkt gebleven, maar tijdens 

de eindpresentatie goed opgevangen door een mooie afvaardiging van de gemeente 
Ridderkerk. Voor de kinderen een mooi signaal: wij worden serieus genomen, onze 
ideeën mogen gehoord worden.   

 
- Er was een fotograaf voor de lokale bladen aanwezig.  

 
 

‘Ik heb geleerd dat het best lang kan duren voordat de gemeente onze 
ideeën uit kan voeren. Ze moeten keuzes maken en dat is soms niet 
makkelijk. - deelnemer PO 
 
 
 

5. 2 Antwoorden op vraagstukken 
 
Vanuit de gemeente zijn een aantal vraagstukken geleverd waarmee kinderen aan de slag zijn 
gegaan. 
 

● Eenzaamheid 
Wat voor oplossingen zien kinderen om de eenzaamheid te verminderen. Wat zouden zij kunnen 
doen/bedenken om het leuker te maken voor mensen die zich eenzaam voelen in Ridderkerk en wat 
voor rol zien zij hierin? 
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Het onderwerp verkennend gaven kinderen aan het vaak ‘zielig’ te vinden als mensen alleen zijn. 
Vooral als het gaat om ouderen. Ze willen graag helpen om mensen minder eenzaam te laten 
zijn, hoewel het ook moeilijk was om te bedenken wat zij nodig hebben.  
Ook werd veelvuldig genoemd dat kinderen eenzaam zijn als ze gepest worden of problemen 
thuis hebben. Ook gaven ze aan dat kinderen en jongeren zich eenzaam kunnen voelen doordat 
ze te weinig buiten komen en te veel alleen aan het gamen zijn. Kinderen denken dat gamen een 
bepaald gevoel van veiligheid met zich meebrengt. Ze gamen vaak om erbij te horen. ‘Je kunt dan 
niet (makkelijk) gepest worden en voor kinderen die al eenzaam zijn kan dat een reden zijn om te 
gamen.’ Gamen verbieden was geen oplossing, maar het buiten spelen aantrekkelijker maken 
wel.   
 
Leerlingen VO hebben met stellingen gewerkt rondom dit thema. Zij vonden:  
 

- Eenzaamheid is een groot probleem in ridderkerk - allemaal eens.  
- Ik ken of ben iemand die ervaring heeft met eenzaamheid I- helft eens. 
- Eenzaamheid is een probleem van alle ridderkerkers. allemaal of meer of mindere mate 

eens. 
- Alleen voelen kun je niets aan doen. Allemaal in meer of mindere mate oneens; je kunt er 

wat aan doen, je kunt het alleen  niet altijd oplossen. 
- Alleen zijn kun je niets aan doen  - allemaal oneens, alleen is dat niet voor iedereen even 

makkelijk. 
 
De ideeën die genoemd zijn, zijn over eenzaamheid in het algemeen: 
 

- er moeten meer dingen gebeuren zodat mensen samen kunnen zijn 
- iets samen met iemand doen die het moeilijk heeft  
- hulp van leerkrachten zodat zij eenzame kinderen kunnen helpen 
- leerkrachten moeten lessen krijgen om te zien wanneer er wat aan de hand is 
- zelf kinderen die eenzaam of alleen zijn helpen, er mee spelen 
- meer aandacht en complimenten geven aan mensen, misschien zeg je wel iets tegen 

iemand die zich eenzaam voelt 
- buiten moeten er meer leuke plekken zijn zodat ze zich niet alleen voelen en ze meteen 

weer gaan gamen 
- Live game spellen, buiten  
- meer clubjes/groepen waarbij soms ook de diepte in wordt gegaan. Ook voor jongeren.  
- anoniem meldpunt voor je gevoelens op school en/of een plek in de gemeente 

 
De ideeën die genoemd zijn m.b.t. eenzame ouderen: 
 

- vaker op visite gaan door kinderen en familie of buren 
- in de straat kijken wie er woont en waar je langs kunt gaan 
- ouderen moeten laten weten waar ze behoefte aan hebben (ouderenparticipatie)  
- samen eten en drinken en spelletjes doen op een bepaalde plek zodat ze nieuwe mensen 

kunnen ontmoeten  
- speciale ‘alleen’- avonden/dagen waarop je alleen iets kunt gaan ondernemen 
- met de klas langs bij de ouderen (helft doet dat wel, maar er zijn ook kinderen die dat 

niet doen, maar wel willen). Scholen moeten dat een beetje met elkaar afspreken.  
- ‘koffietijd’- een uurtje per week waarop ouderen elkaar op een bepaalde plek kunnen 

ontmoeten.  
- ouderen aan elkaar koppelen door een buddy-systeem  
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- binnen het verzorgingshuis kennen mensen elkaar ook vaak niet (goed) dus daar een 
festival/evenement organiseren om elkaar te leren kennen.  

- adoptie opa/oma (een kind of gezin adopteert een opa of oma en gaat daar leuke dingen 
mee doen.  

- first-dates voor ouderen  
- gratis tijdschriften voor ouderen 

 
 

 
adoptie opa/oma in beeld 
 
 

● Duurzaamheid 
Hoe kunnen we in Ridderkerk ervoor zorgen dat iedereen beter met milieu omgaat en we 
duurzaamheid beter onder de aandacht kunnen krijgen?  
 
Kinderen weten al best goed wat duurzaamheid is, maar zijn ook onder indruk van de gevolgen 
van klimaatverandering. Jongeren weten goed wat het begrip inhoudt, maar horen daar vrij 
weinig van binnen het onderwijs. De Leeronderneming geeft aan wel eens opdrachten rond 
duurzaamheid te doen. Leerlingen van het Farel laten weten nooit iets te doen met het 
onderwerp. Iedereen (zowel PO als VO) is het er mee eens dat het onderwerp hoog op de 
prioriteitenlijst moet staan van de gemeenteraad.  
 
De ideeën die genoemd zijn rondom dit thema:  
 

- gratis OV binnen de regio 
- kinderen creatieve oplossingen laten bedenken (bv een wedstrijd) tegen plastic vuil op 

straat 
- afval weggooien leuker maken omdat mensen dan zin hebben het weg te gooien. 

Bijvoorbeeld met vangnetten of kunstobjecten.  
- recycle prullenbakken in heel Ridderkerk. Ook op schoolpleinen want daar is het meestal 

nog niet.  
- Wedstrijd organiseren voor gemeentemedewerkers en scholen (ook juffen en meesters). 

Ze verdienen punten door met de fiets of ov naar school te komen. Ze verliezen punten 
door gebruik van o.a de auto. Wie is de groenste inwoner van Ridderkerk? Wie moet met 
de meeste minpunten vuil prikken? 

- een film en/of app maken waar je met VR naar moet kijken en dan onderdeel bent van 
de veranderende wereld. Je moet daar keuzes maken en gevolgen zien zodat je het ook 
echt meemaakt. Deze film (of dit pakket) kan reizen langs de scholen.  
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- Iedere keer als er een boom wordt gekapt moeten er nieuwe bomen geplant worden. 
Bijvoorbeeld: 1 boom eruit, 3 nieuwe er in.  

- verlichting in winkels, scholen en bedrijven moet uit na sluitingstijd. Dat is beter voor het 
milieu en ook voor de dieren.  

- lessen over duurzaamheid op scholen  
- actie: stoeptegels inleveren tegen een gratis plant voor in de tuin  
- groene schoolpleinen en speelplekken: beter voor de luchtkwaliteit, beter voor het water 

(dat dan weg kan lopen) en leuker voor de kinderen. School geeft hiermee ook een goed 
voorbeeld voor mensen: natuur is belangrijk.  

- wateropvanger maken en dat water gebruiken om de planten water te geven. 
- prijs uitzoeken na x-aantal kilometer fietsen. 
- milieu spelletjes voor kinderen 
- duurzaamheid uit de ‘suffe’ hoek halen 
- lantaarnpalen op zonne-energie 
- bankjes met oplaadpunten voor je mobiel op zonne-energie  
- minder verpakkingsmaterialen gebruiken bij scholen, bedrijven en gemeente etc.  
- bomen-plant-dagen georganiseerd door de gemeente. bv in het Oosterpark 
- duurzaamheidsbeurs in Ridderkerk  
- Tunnel waar je doorheen moet en je de gevolgen ervaart. 

 
 
  
 

ontwerpen  voor leuke vuilnisbakken / verzamelbakken voor plastic, 
flesjes en blik. 
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● Verkeersveiligheid 
Kinderen zien en beleven verkeer (letterlijk) anders dan volwassenen. Wat kan de gemeente leren van 
kinderen op het gebied van verkeersveiligheid? Waar liggen de knelpunten volgens hen?  
 
De kinderen hebben geen concrete ideeën bedacht bij dit vraagstuk, maar wel plekken 
aangewezen die zij onveilig vinden of als onveilig ervaren.  
Het onderwerp verkennend is met de kinderen bedacht dat het goed zou zijn dat kinderen 
meehelpen met de inrichting van kruisingen, rotondes en woonwijken. Zij zien dingen heel 
anders en hebben soms moeite om het verkeer te overzien.  
Onveilige plekken volgens kinderen en jongeren: 
 

- Kruispunt bij de Dirk is onveilig. Je krijgt er namelijk geen voorrang terwijl je een heuvel 
op moet.  

- De rotonde bij Aldi moet worden aangepast omdat het onveilig is omdat er te hard wordt 
gereden.   

- Bij burg de zeeuwstraat staan twee paaltjes en is een zebrapad ernaast. Mensen rijden te 
hard en het is daarom gevaarlijk oversteken. 

- Er moet een geluidswal komen langs de snelweg; hoort ‘s nachts de snelweg.  
- Langzamer rijden op snelwegen zodat het minder herrie is. 
- Bij de rotonde bij de Geerlaan wordt heel hard gereden. 
- Stoplichten ipv rotonde bij Dillenburgplein. 
- Verkeer bij kruispunten moet veel veiliger worden. Je kunt niet alles goed zien 

bijvoorbeeld 
- Er wordt te hard gereden in woonwijken 
- rondom de reyer (?) is veel verkeerschaos  

 
VO leerlingen bedachten een Kiss and ride plek voor bij scholen, maar ook het aanpassen van de 
aanvangstijden van de scholen omdat niet iedereen op hetzelfde tijdstip begint. Dat scheelt veel 
files, gehaast en parkeerproblemen.  
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Volgens de kinderen en jongeren zijn er heel wat onveilige plekken of situaties in Ridderkerk. Tot 16 
jaar kunnen kinderen het verkeer nog niet zo inschatten als volwassenen dat kunnen. Dat wordt vaak 
niet (voldoende) beseft. 
 
 

● Kinderburgemeester 
Gemeente Ridderkerk heeft als wens een kinderburgemeester te installeren. Aan de 
deelnemende kinderen (PO) en hun klasgenoten is gevraagd welke rol hij/zij zou moeten 
hebben, wie interesse heeft om kinderburgemeester te worden, maar vooral of het wenselijk is.  
40 % van de ondervraagde kinderen (ca 7 deelnemende scholen met ca 1,2 groepen 7 x 
gemiddeld 25 klasgenoten = 210 respondenten) is voor een kinderburgemeester. Slechts 20 % 
wil zelf kinderburgemeester zijn. Als reden om het niet te zijn wordt genoemd: onduidelijk wat 
het inhoudt en dat je veel moet regelen en moet komen bij bepaalde gebeurtenissen.  
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De ondervraagden zijn het er over eens dat de kinderburgemeester zowel een inhoudelijke als 
ceremoniële rol zou moeten krijgen. Dus: lintjes knippen, maar ook inhoudelijk meedenken over 
dingen die kinderen aangaan.  
 

 
‘Je kunt het beste een idee bedenken dat voor meer mensen goed is. Dan 
maak je het de gemeente wat makkelijker te kiezen.’- deelnemer PO 
 
 

5.3 thema’s en ideeën aan de hand van eigen inbreng 
 
Er zijn naast de antwoorden op de centrale vraagstukken die vanuit de gemeente werden 
aangedragen, nog andere thema’s zichtbaar geworden die bij deze groep kinderen en jongeren 
(+ hun achterban) op wat voor manier dan ook spelen. Deze terugkerende thema’s worden 
hieronder benoemd en komen in de adviezen terug op de manier waarop wij denken dat de 
gemeente hiermee om zou kunnen gaan.  
 

● hangjongeren 
Veel gehoord in de groep PO leerlingen. Ze ervaren vooral overlast als de hangjongeren in ‘hun’ 
speeltuintjes hangen. De jongeren uit het VO zeggen op hun beurt dat de kinderen niets van hen 
te vrezen hebben, maar het wel begrijpen. Zij hangen in de speeltuintjes omdat er vaak geen 
andere plek is. Met zowel PO als VO is dit onderwerp besproken en verder verkend. De 
(voorlopige) conclusie is dat er te weinig voor de jongeren te doen is in Ridderkerk. Er zou meer 
aandacht moeten komen voor hen en hun ideeën en wensen.  
Het beste idee rondom dit thema komt van de VO leerlingen (de doelgroep) zelf:  

- Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, lekker kunnen ‘chillen’ en leuke 
dingen kunnen doen. Wat voor jongeren belangrijke voorwaarden zijn om ergens fijn te 
‘hangen’: Wifi, een beetje warmte en oplaadpunt voor mobiele telefoons, rookpalen en 
zitplaatsen zouden het helemaal af maken. PO leerlingen voegen daar nog aan toe: veel 
(leuke) vuilnisbakken waar ze hun troep in kunnen doen. De jongeren willen zelf helpen 
bij het uitzoeken en inrichten van een plek.  

- Ook is genoemd dat bij sommige plekken juist een bankje weggehaald moet worden, op 
andere plekken juist een chill-plek voor jongeren moet komen omdat daar niets is.  

- een concrete plek die is genoemd: de JOP bij OBS de Noord.  
NB hiermee is het probleem nog niet van tafel, maar kinderen leren wel zelf nadenken over een 
oplossing.  
 
 

‘Ik wist niet dat het zo erg was. Ik dacht dat we wel genoeg hangplekken 
hadden, maar dat is dus niet zo. ’  - Deelnemer PO 
 
 

● Speelruimte en speelplekken 
Een veelgehoord thema dat logischerwijs bij kinderen (PO) vandaan komt is speelplekken en 
speelruimte. De hele groep PO leerlingen is van mening dat kinderen meer zouden moeten 
buiten spelen (en minder moeten gamen!), maar zien ook dat er minder kinderen buiten zijn om 
mee te spelen dus gaan ze weer naar binnen. Daarom zou er wat hen betreft het volgende 
kunnen gebeuren: 
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- Buitenspeeldag. Op de tv is er al een dag waarop de kinderzender Nickelodeon op zwart 
gaat om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Dat zou ook via de computerspellen 
kunnen.  

- kinderen laten meedenken hoe speeltuinen leuker gemaakt kunnen worden. Ze kunnen 
regels opstellen, activiteiten helpen organiseren etc.  

- Liever een paar grotere speeltuinen met veel groen (natuurspeeltuin) zodat je lekker kunt 
ravotten en klimmen, hutten bouwen etc. dan veel kleintjes die saai zijn.  

- freerun speeltuinen en/of een speelplek met andere sport-elementen.  
- bij de ‘surfbocht’ (een zwemvijver) moeten trappetjes komen zodat je beter het water in 

en uit kunt.  
- de buurten moeten meegroeien met de samenstelling van de buurt. Er zijn kinderen die 

net in een buurt zijn komen wonen waar vooral ouderen woonden. De speeltuinen zijn 
daar weggehaald, maar nu wonen er meer kinderen en die hebben niets te doen in de 
buurt.  

NB ook bij de ideeën vanuit de achterban van de deelnemers is over dit onderwerp een en 
andere terug te vinden.  
 
 

● Activiteiten in Ridderkerk 
Een punt dat zowel door PO als VO werd aangekaart is het ‘dingen te doen’ in Ridderkerk. Er 
wordt dan met name gedoeld op activiteiten na school in en rond het centrum of in de eigen 
wijk. Een plek om samen leuke dingen te doen, of om te chillen worden verreweg het meeste 
genoemd. Maar ook evenementen, een leuk festival (georganiseerd door kinderen en jongeren 
zelf) worden ook genoemd.  
 
 

 
 
 
 

5.4 Huiswerkopdracht 
 
Als ‘huiswerkopdracht’ krijgen deelnemers (PO en VO) de vraag een afbeelding mee t nemen die 
staat voor een plek of gebeurtenis die ze leuk vinden in Ridderkerk, of juist helemaal niet fijn 
vinden.  
Inventariserend is de conclusie dat kinderen en jongeren het groen, de activiteiten brede 
school en het centrum over het algemeen als leuk/ prettig bestempelen. Ook de sfeer in 
Ridderkerk vinden de meeste kinderen prettig.  
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Verbeterd mag worden: veiligheid (met name verkeer), duurzaamheid, groen en vooral: 
bomen (luchtkwaliteit), speelplekken, bereikbaarheid met OV. En ook vinden de kinderen en 
jongeren Ridderkerk een beetje ouderwets.  
 
Als ze zelf wethouder zouden zijn, dan zouden de kinderen en jongeren vooral  inzetten op de 
volgende kernthema’s: 
Veiligheid: met name verkeersveiligheid; kinderen zien dingen anders. bv geparkeerde auto’s en 
oversteken, niet gezien worden bij bv zebrapaden of het niet kunnen overzien. 
Avontuurlijk: vooral gekozen door PO en  heeft vooral met speelplaatsen te maken en de wens 
om in de natuur te spelen, maar ook gebouwen minder saai laten zijn door kleurgebruik en veel 
groen (bv groene gevels).  
Veel te doen: met name activiteiten voor kinderen in de buurt/wijk wordt hiermee bedoeld, 
maar ook sportieve activiteiten die er nu nog niet zijn (hockey, basketbal) bijzondere activiteiten 
binnen het onderwijs zoals muziek (‘sommige kinderen zijn niet goed in rekenen/taal en dan 
kunnen ze muziek leren waar ze misschien wel goed in zijn’) en natuuronderwijs (‘dan kunnen we 
buiten les krijgen’).  
 
 

‘Samen met een klasgenoot ga ik nu een actie bedenken om op school te 
laten zien wat vervuiling doet met de natuur zodat iedereen zich daar 
meer bewust van wordt. ’  - Deelnemer PO 
 
 

5. 5 Klaagmuur en jubelwand 
 
Leerlingen uit het VO hebben, om op te warmen, nog mogen klagen op de klaagmuur en jubelen 
op de jubelwand. Duidelijk werd dat er meer te klagen was dan te jubelen, al is dat in deze 
werkvorm altijd min of meer vanzelfsprekend. De meest genoemde (in willekeurige volgorde): 
 
Klagen: 
 

- er zijn te weinig leuke (voor jongeren) winkels want veel winkels gaan weg en er is veel 
leegstand 

- organisaties doen onvoldoende hun best om ons te bereiken als ze wat te doen hebben. 
We weten het niet. Posters werken niet. Ze kunnen bv beter langs klassen gaan en een 
instagram jongeren kanaal van de gemeente starten (zie hiervoor ook punt 
communicatie verderop in dit document)  

- er is veel verveling onder jongeren  
- natuur is ondergeschikt en dat moet veranderen (bv te veel bomen gekapt en vuil op 

straat)  
- brede school voor VO  
- slechte verkeersveiligheid (bv rondom Farel college)  
- op zondag is er niks te doen 
- er zijn haast geen feesten voor jongeren; ‘laatst de feesten op koningsplein waren super 

leuk, dit moet vaker!!’ Zouden jongeren bereid zijn te betalen: ja! 
- meer activiteiten: bijvoorbeeld  talentenshow voor VO 
- een aantal sporten ontbreken in Ridderkerk: hockey en dansen bijvoorbeeld.  
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jubelen: 
 

- de meidensoos van de Loods is leuk 
- de meeste buurten zijn wel schoon 
- veel sportplekken 
- oude dingen worden vernieuwd  
- gezelligheid  

 
 

‘Ik vond het vorige week erg leuk en ik vond het fijn dat ik mijn mening 
kwijt kon over Ridderkerk en hier ook ideeën bij mocht verzinnen. Ik vond 
het ook fijn dat ik dit aan de wethouder kon vertellen, want die kan dan 
wat met de ideeën gaan doen. Ook vond ik het erg gezellig met de andere 
kinderen. Je kon je mening aan elkaar vertellen en erover praten en de 
kinderen waren erg aardig! ’  - Deelnemer VO 
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6.  Advies en vervolg 
 

6.1. adviezen n.a.v. input  
 
Gemeente Ridderkerk heeft met het inzetten van Jong Ridderkerk denkt mee, aangegeven te 
willen luisteren naar de stem van kinderen. Dit project is een eerste aanzet daartoe en het geeft 
een mooie impuls om verder te bouwen aan een gedegen en breed gedragen thema voor deze 
gemeente. Een onderwerp als dit vergt wel een goede coördinatie , een overzicht dat moet 
voorkomen dat lukraak iedereen maar ‘wat gaat doen met kinderparticipatie’ en scholen vanuit 
verschillende hoeken benaderd worden tot ze participatie-moe worden. Dat is dan ook meteen 
één van de grootste valkuilen van jeugdparticipatie.  
 
 
Naar aanleiding van dit rapport adviseren wij de gemeente Ridderkerk de komende 12 
maanden in te zetten op: 
 

● Terugkoppelen aan de kinderen en jongeren : terugkomdag met uitvoerende actie. 
Kinderen vinden het leuk om mee te denken, voelen zich gewaardeerd als hun mening belangrijk 
wordt gevonden, maar voelen ook haarfijn aan als er vervolgens nooit meer wat mee gedaan 
wordt of zij nooit meer een terugkoppeling krijgen. Ons advies is dan ook: hou deze 
meedenkers vast, laat hen weten wat er gebeurt met hun ideeën, betrek ze bij de eventuele 
uitvoer en nodig ze weer uit voor volgende trajecten. Niet iedere volwassene is een meedenker. 
Niet ieder kind is een meedenker, maar zij die dat wél willen, zijn goud waard voor een 
gemeente. Maak hier gebruik van!  
 
Concreet: medio februari een bedankbericht , medio mei een terugkomdag met (hoeft geen grootse) 
uitvoerende actie. 
 
 

● Communicatie vanuit de gemeente naar jeugd  
Kinderen en jongeren worden op dit moment niet voldoende bereikt. Hier liggen kansen voor 
gemeente en jongerenwerk. Jongeren hebben geen bezwaar om de gemeente te volgen, maar 
willen dat wel op hun manier en ontvangen dan graag info die alleen voor hun relevant is. 
Voorstel is een instagram account vanuit de gemeente Ridderkerk speciaal voor jeugd met alleen 
voor hen relevante informatie.  
 
Concreet: organiseer een communicatie bijeenkomst waarbij jeugd en jongeren advies geven aan de 
afdeling communicatie en de juiste communicatiemix in elkaar zetten.   
 

● Organiseer een x aantal activiteiten op basis van veelgenoemde thema’s zoals 
verkeersveiligheid (fietsen met de wethouder om onveilige plekken in kaart te brengen?) 
speelruimte (een speeltuin brigade die actief speeltuinen keurt en meedenkt), 
hangjongeren (ontwikkelen jongeren-proof hangplek), duurzaamheid of eenzaamheid. 
De acties hoeven niet altijd uitvoerend van aard te zijn, maar kunnen ook een verdieping 
zijn van het thema om tot concretere plannen te komen. 
 

 
Naar aanleiding van dit rapport adviseren wij de gemeente Ridderkerk de komende 4 jaar in te 
zetten op: 
 

● Een paraplu 
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Voor een buitenstaander zullen de activiteiten die gedaan worden op gebied van 
jeugdparticipatie als ook bovenstaande acties losstaande evenementen zijn. Voor 
scholen, gemeente(medewerkers) zelf en kinderen/ jongeren is het verstandig na te 
denken over een paraplu; een vorm waarmee samenhang zichtbaar is en van waaruit 
gemeente Ridderkerk kan laten zien wat er gedaan wordt op gebied van 
jeugdparticipatie.  
Wij adviseren daarom te kiezen voor een doorlopend of herhaald programma van 
minimaal 4 jaar om een duidelijk profiel neer te zetten, ‘voorspelbaar’ te worden (in de 
goede zin van het woord) en stevig de boodschap uit te dragen: wij omarmen 
jeugdparticipatie. Jeugd is belangrijk voor ons als gemeente. Deze vorm is Solide, maar 
blijft toch dynamisch: er is ruimte voor invulling van thema’s die op dat moment ‘hot 
issues’ zijn. Ook is er volop ruimte om lokale organisaties mee te laten doen binnen deze 
‘paraplu’.  

 
 

● Zichtbaarheid van profiel : een kindvriendelijke gemeente? 
Om bovenstaande paraplu gezicht te geven adviseren wij het ontwikkelen van een online 
platform waar kinderen en jongeren continue ideeën kunnen aandragen voor de 
gemeente en uitgedaagd worden actief te blijven meedenken, en  waar het meerjaren 
programma in de juiste samenhang kan worden toegelicht.  
 
 

● Over kinderen? Met kinderen! 
Staan er bepaalde activiteiten op de planning, betrek kinderen dan bij de 
programmering. Moet er een bepaald gebied worden ontwikkeld waar ook iets voor 
jongeren of kinderen neergezet wordt, laat hen daar zelf over meedenken en bepalen. 
Laat ze meedenken over de inrichting van een buurthuis of speeltuin etc. 
Mede-eigenaarschap betekent betrokkenheid. Kinderen kunnen best meebouwen aan 
die nieuwe speeltuin of meedenken over andere inrichting van het centrum.  
 

 
6.2 Hoe nu verder… 
 

1. Stap 1 is om de deelnemers van dit traject na een week of 2-4 nog eens te bedanken 
voor hun positieve bijdrage. Vertel daarbij dat het rapport inmiddels doorgenomen is en 
dat jullie zo snel mogelijk bekijken welke ideeën uitgevoerd kunnen worden.  
 
 

2. Lees dit rapport nogmaals, met pen in de hand, door te nemen. Bekijk waar 
mogelijkheden liggen om op korte termijn uit te voeren. En daar een plan op te maken. 
Sommige ‘kleine’ ideeën hebben enkel een zetje nodig in de vorm van een mailtje vanuit 
de gemeente (‘We lezen je idee nogmaals door, wat een goed plan! Kun je zelf al aan de 
slag? Wij zouden het super vinden als je je hier hard voor wilt maken! Heb je ons nog 
nodig?’ etc).   
 

3. Plan een terugkombijeenkomst, liefst nog dit schooljaar. 
 
 

4. Bedenk goed tot waar de gemeente zelf in staat is.  Stichting Open Limonade en de 
gemeente Ridderkerk hebben de krachten gebundeld om aan te geven dat 
jeugdparticipatie belangrijk is. Door nu geen verdere stappen te zetten of niets uite te 
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voeren van de ideeën, kan dit (op termijn) schijnparticipatie in de hand werken.  
De ene gemeente kan en wil meer betekenen in de verdere uitrol en coördinatie van 
activiteiten dan de ander. Wees eerlijk naar jezelf en kijk wat er mogelijk is binnen de 
eigen organisatie en wat niet.  
 

5. Plan een afspraak met Stichting Open Limonade om na te denken over een grotere 
paraplu voor jeugdparticipatie, ofwel over de vraag ‘hoe houden we dit enthousiasme 
vast en bouwen we het uit’? En, over de wijze waarop de boel een samenhangend gezicht 
gegeven kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Doorlopende 
participatie lijn jeugd; Een lijn waarbij kinderen tussen pakweg hun 10e en 18e 
levensjaar geregeld betrokken worden, maar wel vanuit een centraal overzicht en 
centrale coördinatie.  Dit is voor kinderen duidelijk (de gemeente wil graag dat ik 
meedenk), voor scholen prettig (niet iedere keer een losse aanvraag om ongeveer 
hetzelfde te doen) en voor de gemeente uiteindelijk waardevoller. Hieraan gekoppeld 
zou een digitale component kunnen worden toegevoegd.  
Maatschappelijke partners die activiteiten doen op dit gebied kunnen bij deze paraplu 
aanhaken.  
 

6. Als er dan iets tot uitvoer wordt gebracht, of: als het langer duurt dan bedacht, 
communiceer erover. Laat kinderen, ouders en scholen weten wat gedaan wordt door 
hen af en toe een korte update te sturen. Een bericht met weinig inhoud is altijd beter 
dan geen bericht. 
 

7. Bouw gestaag aan een groter wordende groep meedenkers en meedoeners door op 
regelmatige basis meedenk-activiteiten aan te bieden. Omdat deze groep kinderen na 
een aantal jaar zal uitdunnen en ouder wordt, adviseren wij jaarlijks een nieuwe groep 
kinderen te benaderen voor een participatietraject en ook hen te blijven betrekken bij 
hetgeen er speelt binnen de gemeente.  

 
 

‘Ik heb geleerd dat dingen gebeuren in Ridderkerk waar ik eerst niks van 
wist maar toch echt wat aan moet gebeuren. Bijvoorbeeld eenzaamheid. 
Ik wist niet dat dat zo’n groot probleem was’  Deelnemer VO 
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Bijlage I Ideeën Limonade Viltjes Ridderkerk 
 
ideeën die zijn verzameld via de limonade viltjes op school (groep 7) en tijdens de 
eindpresentatie.  
 
Er gaat goed: 
mooie bibliotheek, goede sfeer, de Loods is leuk  
 
Buiten spelen   

● 14 x meer leuke speelplekken (met name genoemd: voor oudere kinderen en in de 
natuur. Liever een mooie grote speeltuin dan 5 kleintjes waar niks aan is. Denk aan 
klimmuren, kabelbanen, boom klimmen, hutten bouwen, sporttoestellen in of bij de 
speeltuinen)  

● 3 x een timmerspeeltuin  
● pannakooi, tennisveldje, mountainbike parcours  
● 4 x kunstgrasveld/ voetbalveldjes (genoemde locaties: beneden rijweg)  
● 2 x natuurspeelplekken of lege (gras)velden  

 
Tienters/ jongeren  

● 5 x een tienerplek met een bioscoopje, games en plek om te chillen met elkaar  
● leuke plek voor (hang) jongeren zodat ze kinderen niet meer lastig vallen 

 
ruimtelijke ordening: 

● In het centrum de speelplek vervangen voor wat leuks. Bijvoorbeeld een paar gezellige 
tafels waaraan je spelletjes kunt doen en daarnaast een limonade-stand of foodtruck.  

● meer bankjes (locatie: bij de Boon’s) 
● minder lantaarnpalen zodat je de sterren kunt zien (bv iedere week 1 avond geen 

lantaarnpalen aan; ook beter voor het milieu)  
 
verkeer(sveiligheid) 

● 1 richtingsverkeer invoeren (bv bij Sint Jorisstraat)  
● 6 x iets doen tegen te hard rijden (bv de dijk) bv met gezichtjes borden, kinderen zelf 

borden maken.  
● betere en meer fietsenrekken  
● 4 x iets doen tegen het verkeer bij de scholen (bv (flexibele) paaltjes bij de scholen zodat 

auto’s daar niet in kunnen rijden als wij daar met de fiets komen)  
● een stoep bij de Thorbeckestraat. Die is er nu niet en dat voelt onveilig 
● zebrapad bij de ingang van de school de Klimop (zo veilig oversteken naar het 

voetbalveldje)  
● checken: de gaten in het wegdek 

 
afval/vuil op straat  

● 7 x meer leuke prullenbakken zodat mensen spullen weggooien  
● vuilnisbakken moeten vaker geleegd worden (ze zitten bijna altijd vol)  
● speelplekken zijn vaak vies (glas, poep) 

 
activiteiten  

● meer te doen op het plein (Voor het gemeentehuis)  
● plekken waar je je talenten kunt laten zien (bv op de pleinen en schoolpleinen)  
● meer sportevenementen zodat er meer aandacht komt voor sport. Bijvoorbeeld 1 x per 

maand een evenement over een bepaalde sport.  

27 



● 2 x gratis of goedkope activiteiten aanbieden  
● zorgen dat kinderen minder gaan gamen  
● bibliotheek in Bolnes vaker open en leuke dingen te doen 

 
ouderen  

● een club om met ouderen te gaan wandelen 
● meer aandacht voor ouderen en mensen in verzorgingshuizen zoals schoolreisjes daar 

naartoe om de mensen gezelschap te houden.  
 
natuur / groen 

● 9 x meer parken, bomen en groen (we hebben te weinig groen) 
● 3 x meer bomen/ bossen (zodat de kinderen daar ook kunnen spelen, krijgen we 

schonere lucht) 
● leuke plekken om te wandelen  
● 4 x natuurspeelplekken om hutten te bouwen (zie ook: buiten spelen) 
● meer groen op de schoolpleinen  
● 2 x meer aandacht voor de dieren  
● 2 x meer bloemen zaaien. Dat is goed voor de bijeen en ziet er mooi uit.  

 
overig 

● meer glijbanen in het zwembad  
● zwemlessen zijn hier te duur: sommige ouders kunnen het niet betalen 
● meer aandacht voor kinderen die gepest worden  
● meer rookvrije zones  
● 3 x buiten lessen krijgen  
● meer aandacht voor kinderen  
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