Persbericht
Amsterdam, 8 januari 2014

Zondag 12 januari as uitreiking van de verkiezing van
Amsterdammertje van het jaar 2013
Wat maakt een kind het Amsterdammertje van het jaar? Is het omdat het altijd helpt op de
sportclub, de boodschappen doet voor zijn zieke buurvrouw of omdat het altijd klaar staat voor
anderen?
Het Parool organiseert al enkele jaren de verkiezing van de Amsterdammer van het Jaar. 'Gewone'
Amsterdammers, die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de stad, maken kans op de titel.
Stichting Wikistad heeft in samenwerking met de stichting Discussiëren Kun Je Leren nu de tweede
jeugdeditie georganiseerd. De gemeente Amsterdam en Het Parool ondersteunen dit initiatief. Alle
kinderen tussen 9 en 15 konden afgelopen maanden aangemeld worden.
Waar moet een Amsterdammertje van het Jaar aan voldoen?
Amsterdamse leerlingen zijn hier over met elkaar in gesprek gegaan. In een aantal lessen van
stichting Discussiëren Kun Je Leren is gesproken over het hebben van een rolmodel. Vragen als ‘Heb
je een rolmodel’ en ‘Is het hebben van een rolmodel belangrijk?’ of ‘ Vind je dat een
Amsterdammertje van het Jaar over bepaalde bijzondere kwaliteiten moet beschikken en moet hij of
zij ook een rolmodel zijn?’ kwamen aan bod.
Achtergrond
De onderwijsraad constateerde vorig jaar dat slechts 1 op de 4 leerlingen voldoende kennis heeft van
het domein politiek burgerschap. Slechts 42% heeft voldoende burgerschapskennis in het sociaal
culturele domein. Bovendien scoort 43% van de Nederlandse kinderen op het laagste niveau van
burgerschapskennis, dat aantal laagpresteerders is groter dan in omringende landen.
Natuurlijk gebeurt er al veel op Amsterdamse scholen. Soms in langdurige programma’s, zoals de
Vreedzame School, door de aanpak van Discussiëren Kan je Leren, of door schoolprojecten met
maatschappelijke organisaties. De verkiezing van het Amsterdammertje van het jaar vervult ook
hierin een goede rol.
De verkiezing
De jury- bestaande uit Kathalijne Buitenweg, Danny Damman, Paul Spies en Maurice Lede- hebben
serieus en weloverwogen een top 10 samengesteld uit alle inzendingen. Kinderen stelden al het
belangrijkste criterium vast: het Amsterdammertje moet zich belangeloos inzetten en een voorbeeld
voor anderen vormen. Hieraan voegde de jury de volgende vragen toe:
• Is het een initiatief van jongeren zelf of is het door volwassenen opgezet?
• Is het initiatief eenmalig of duurzaam?
• Hoe origineel is de activiteit?
• Kunnen anderen zich bij de activiteit of het initiatief aansluiten? Zet het aan tot iets groters?

Kijk voor meer informatie en de tien genomineerden op www.wikistad.nl/avhj.
Bekijk het promotiefilmpje van Basta TV.
De huldiging vindt plaats op 12 januari in de Stadsschouwburg. Dat is tegelijk met de huldiging van
de volwassen Amsterdammer van het jaar.
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