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Inleiding
Dit onderzoek is gedaan in het kader van de Gestructu-

reerde Dialoog, een doorlopend proces waarbij jongeren 
en beleidsmakers in  heel Europa kijken wat goed werkend 
jeugdbeleid oplevert. Het thema waar de deelnemers zich 
in de huidige cyclus over buigen, is de betrokkenheid van 
jongeren bij politiek en beleid. 

Bij de voorbereiding van ons onderzoek stuitten wij op 
de interessante visie van Aelberts. Volgens Chris Aelberts 
(2004) hoef je als betrokken burger niet over alles veel 
kennis te hebben. Het is voldoende als burgers kennis 
hebben over datgene wat zij persoonlijk van belang vinden. 
Dat geldt dus ook voor jongeren; hij stelt dat jongeren zich 
beter kunnen gedragen als ‘monitorial citizens’. Zij hoeven 
zich pas te uiten als zij het belangrijk vinden om een zinvolle 
bijdrage te leveren aan het politieke debat of aan politieke 
besluitvorming. Dit betekent dat zij gevoelig zouden moeten 
zijn voor politiek, oftewel ‘politiek sensitief’.

Bij politieke betrokkenheid worden hoge eisen gesteld: 
veel kennis, veel interesse, geen cynisme en veel partici-
patie. Bij het door Aelberts gehanteerde begrip ‘politieke 
sensitiviteit’ daarentegen, is het dus voldoende als burgers 
oplettend zijn op de onderwerpen die voor hen van belang 
zijn. Deze visie past bij een representatieve democratie 
waarin burgers door politici worden vertegenwoordigd en er 
dus niks mis mee is als zij die vertegenwoordiging ook echt 
aan politici overlaten, zonder steeds overal bij betrokken 
te willen zijn. Als burgers alert zijn en goed opletten of hun 
belangen worden gediend, dan kunnen ze in actie komen 
zodra dat niet voldoende het geval is. Daarvoor is nodig dat 
ze basiskennis hebben over de rol van politiek binnen hun 
dagelijks leven en dat ze actiemiddelen kennen om de poli-
tiek te beïnvloeden als er beslissingen genomen worden die 
hun belangen aantasten. Zij moeten bovendien bereid zijn 
die middelen ook echt te gebruiken. Tot slot moeten ze  het 
gevoel hebben dat ze invloed kunnen   
uitoefenen op de politiek.

Voor dit onderzoek maken we gebruik van de inzichten 
van Aelberts. We brengen in kaart welke politieke thema’s 
jongeren belangrijk vinden, of zij bekend zijn met manieren 
om zich politiek te uiten en of ze daar gebruik van zouden 
maken.  We vragen van hen om een inschatting te maken van 
hun basiskennis over de rol van politiek en of het onderwijs 
daar voldoende in voorziet. Verder vragen we in hoeverre ze 
de politieke besluitvorming waarderen en of ze het noodza-
kelijk vinden dat de politiek de mening van jongeren hoort. 
Tot slot vragen we jongeren of zij het gevoel hebben dat hun 
mening van invloed zou kunnen zijn op  
verschillende bestuursniveaus en of dat verschilt  als ze 
straks volwassen zijn. 
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Kenmerken van  
de onderzochte groep jongeren

AAN HET ONDERZOEK hebben 833 jongeren 
meegedaan. De gemiddelde leeftijd van 
de leerlingen is 16 jaar. De onderzochte 
groep bestaat uit 490 meisjes (59%) en 343 
jongens (41%). Van de onderzochte jongeren 
volgt 21% het vmbo, 21% het mbo, 25% de 
havo, 26% het vwo en van 7% is de oplei-
ding niet bekend.

RUIM ZEVEN OP de tien jongeren (72%) 
heeft ouders die beiden in Nederland zijn 
geboren. Onder de respondenten heeft 28% 
één of twee ouders die in het buitenland 
zijn geboren. De meeste jongeren uit die 
groep (21% van alle ondervraagde jongeren) 
hebben één of twee ouders uit  
een niet-westers land. 
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Politieke thema’s
die jongeren 
belangrijk vinden
Uit eerdere panelonderzoeken van NJR 
blijkt dat jongeren interesse hebben 
in politieke onderwerpen, zolang deze 
niet ‘politiek’ worden genoemd. Dat 
blijkt ook uit andere onderzoeken, zoals 
van Schmidt (1995) en van Zeijl (2003). 
We beginnen de enquête daarom met 
een vraag die naar de interesse voor 
politieke thema’s vraagt zonder het 
woord politiek te noemen. Daarna 
vragen we de jongeren hoeveel invloed 
zij denken dat de politiek  heeft op deze 
verschillende onderwerpen en  hoe ver  
de macht van de politiek naar hun idee 
reikt.  
 
De vier onderwerpen waarvan jongeren het 
meest aangeven dat zij het belangrijk vinden 
dat deze goed geregeld zijn, zijn Veiligheid 
(87%), Gezondheidzorg (82%), Werk (79%) en 
Onderwijs (78%) (tabel 1). De twee onderwer-
pen die het minst vaak worden genoemd, zijn 
Natuur & milieu (43%) en Ontwikkelingshulp 
(43%). Jongeren noemen het meest Veiligheid 
(81%), Onderwijs (77%) en Overheid & politiek 
(76%) bij de vraag over welke onderwerpen zij 
denken dat de politiek er invloed op uitoefent 
(tabel 2). Het zijn vaker jongeren van de havo  
en het vwo die denken dat de politiek invloed 
uitoefent op deze onderwerpen. Ook denken 
veel jongeren dat de politiek invloed  
heeft op het onderwerp Gezondheidszorg 
(74%). 
_

Schmidt, C. (1995). Fernsehverhalten und 
politische interessen jugendlicher und junger 
erwachsener. Media Perspektiven(5), 220-227.   

Zeijl, E. (2003). Politieke en maatschappelijke 
participatie. In E. Zeijl (Ed.), Rapportage jeugd 

2002 (pp. 103-124). Den Haag: SCP.

 

Tabel 1. Van welke onderwerpen vind je het 

belangrijk (voor jezelf of voor anderen) dat dit 

goed geregeld is? (meerdere mogelijk) 

Veiligheid 
bijv. bestrijding 
van misdaad, 
aanpak kindermis-
handeling

87%

Gezondheidzorg 
bijv. goede artsen en 
ziekenhuizen  

82%

Werk 
bijv. kansen om  
een baan te 
vinden  

79%

Onderwijs
bijv. goede 
leraren, goede 
stageplekken

78%

Wonen & 
leefomgeving
bijv. betaalbare 
woonruimte  

66%

Welzijn
bijv. hulp aan 
mensen die het 
moeilijk hebben

65%

Banken 
bijv. dat je geld 
veilig is, dat 
ondernemers geld 
kunnen lenen

56%

Armoedebestrij-
ding bijv. uitkeringen, 
hulp bij schulden

56%

Verkeer & vervoer 
bijv. veiligheid 
op de weg, goed 
openbaar 
vervoer  

55%

Pensioenen
wat je kan beste-
den als je niet 
meer hoeft te 
werken  

54%

Vrije tijd & kunst 
bijv. sport,  
musea, media,
muziek  

53%

Overheid & 
politiek
bijv. kunnen stemmen, 
persvrijheid. 

45%

Economie
bijv. bedrijven die 
ondernemend 
kunnen zijn

45%

Digitale zaken 
bv. privacy-
bescherming  
persoonsgege-
vens,  
betaalbaar bellen 
buitenland

44%

Natuur & milieu
bijv. parken, 
bossen, 
scheiden van 
afval  

43%

Ontwikkelingshulp 
bijv. hoeveel 
noodhulp  
wordt gegeven bij 
rampen  
in arme landen

43%

Niets 3%
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Opvallend is dat jongeren bij het onder-
werp Werk (60%) veel minder het idee 
hebben dat de politiek er invloed op 
heeft, terwijl het voor 79% van de jonge-
ren belangrijk is dat dit goed geregeld 
is. (zie tabel 2). Het onderwerp Wonen 
& leefomgeving is voor 66% van de 
jongeren belangrijk, maar slechts de helft 
van de jongeren denkt dat de politiek er 
invloed op uitoefent. 

Digitale zaken (47%) en Vrije tijd & kunst 
(41%) worden door jongeren het minst 
aangekruist als thema’s waarvan zij 
denken dat de politiek hier invloed op 
uitoefent. Overigens kruisen jongeren 
van de havo en het vwo vaker meer 

onderwerpen aan dan jongeren van 
het (v)mbo. Alleen bij de onderwerpen 
Economie, Werk en Banken zijn er weinig 
tot geen verschillen te zien tussen de 
verschillende groepen jongeren die deze 
onderwerpen aankruisen bij de vraag 
of zij denken dat de politiek er invloed 
op uitoefent. Verder denken oudere 
jongeren (16 jaar en ouder) vaker dat de 
politiek invloed uitoefent op de onder-
werpen Welzijn, Armoedebestrijding en 
Vrije tijd & kunst dan de jongere 
jongeren (onder de 16 jaar). 

Tabel 2. Van welke onderwerpen denk je dat 
de politiek er invloed op uitoefent gecombi-
neerd met cijfers tabel 1

Onderwerpen waarvan jongeren 
denken dat de politiek  
er invloed op uitoefent

Onderwerpen waarvan jongeren 
het belangrijk vinden (voor hunzelf 
of voor anderen) dat dit  
goed geregeld is

Veiligheid 81% 87%
Onderwijs 77% 78%
Overheid & politiek 76% 45%
Gezondheidzorg 74% 82%
Verkeer & vervoer 69% 55%
Pensioenen 68% 54%
Economie 66% 45%
Welzijn 64% 65%
Ontwikkelingshulp 62% 43%
Werk 60% 79%
Natuur & milieu 61% 43%
Armoedebestrijding 61% 56%
Banken 56% 56%
Wonen & leefomgeving 50% 66%
Digitale zaken 47% 44%
Vrije tijd & kunst 41% 53%
Niets 2% 3%
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Daarna vragen wij de jongeren hoe ze 
denken over de hoeveelheid macht die 
de politiek heeft om die onderwerpen 
(die de jongeren belangrijk vinden) te 
verbeteren. Bijna de helft (48%) denkt 
dat de politiek veel macht heeft om de 
onderwerpen te verbeteren (tabel 3). Een 
iets kleiner percentage (45%) denkt dat 
die macht gemiddeld is. Maar een klein 
groepje jongeren (4%) denkt dat de poli-
tiek  weinig macht heeft en 3% geeft aan 
het niet te weten. 

Tabel 3. Als je kijkt naar deze 
onderwerpen, hoeveel macht denk je dat 
de politiek heeft om die te verbeteren?

Veel 48%
Gemiddeld 45%
Weinig 4%
Weet ik niet 3%

Informatiebronnen politieke thema’s
In dit hoofdstuk laten we zien met wie 
jongeren praten over de onderwerpen 
die zij belangrijk vinden. Daarnaast 
geven we een overzicht van de nieuws-
kanalen die jongeren gebruiken om zich 
te informeren over de onderwerpen die 
zij belangrijk vinden. Vervolgens vragen 
we de jongeren wat zij weten over de rol 
van de politiek als het gaat om de onder-
werpen die zij belangrijk vinden. Met 
ouders (74%) praten jongeren het meest 
over de onderwerpen waarvan ze eerder 
hebben aangegeven dat die belangrijk 
voor hen zijn. Meer dan de helft van 
de jongeren (57%) praat met vrienden 
over de onderwerpen die zij belangrijk 
vinden. Vaak zijn dit de oudere jongeren 
en jongeren van de havo en het vwo. 
Vier op tien jongeren praat met klas- of 
schoolgenoten over de onderwerpen die 
zij belangrijk vinden. Ook hier gaat het 
vaker om oudere jongeren en jongeren 
van de havo en het vwo.

Ouders 74%
Vrienden 57%
Klasgenoten/ 
schoolgenoten

40%

Andere 
familieleden

32%

Kennissen 14%
Collega’s 14%
Mensen van je 
vereniging (bijv. 
sport of muziek)

10%

Jongeren in de 
buurt

6%

Naast de vraag of jongeren praten over 
onderwerpen die ze belangrijk vinden, 
willen we ook weten bij welke nieuws-
bronnen ze informatie tegenkomen over 
deze onderwerpen. Het gaat om nieuws- 
en actualiteitenbronnen in met name de 
media. Hieronder volgen de resultaten:

Nieuws- of actualiteitenprogramma 
op tv en radio
Het meest genoemde nieuws- of actua-
liteitenprogramma op tv waar jongeren 
informatie tegenkomen over de onder-
werpen uit vraag 6 is het NOS Journaal 
(83%) (tabel 5). RTL Nieuws komt op 
de tweede plaats (59%) en iets minder 
vaak worden Hart van Nederland (33%) 
en PowNews (32%) genoemd. Het NOS 

Jeugdjournaal (26%) staat op de vijfde 
plaats. Hart van Nederland wordt vaker 
genoemd door jongeren van het (v)mbo. 

Tabel 5. Bij welk nieuws- of 
actualiteitenprogramma op tv kom je 
informatie tegen over de onderwerpen 
die je bij vraag 6 hebt aangekruist?

NOS Journaal 83%
RTL Nieuws 59%
Hart van Neder-
land (SBS6)

33%

PowNews 
(Powned)

32%

NOS 
Jeugdjournaal

26%

NOS op 3 24%
RTL Z Nieuws 
(RTL)

24%

Nieuwsuur (NOS, 
NTR)

22%

EénVandaag 
(TROS, AVRO)

19%

Tekst-tv (NOS) 11%
Vandaag de dag 
(WNL)

10%

Brandpunt (KRO) 5%
Altijd Wat (NCRV) 3%

Het nieuws- of actualiteitenprogramma 
op de radio dat het meest genoemd wordt, 
is het NOS Radionieuws (38%) (tabel 7).

Tabel 7. Bij welk nieuws- of 
actualiteitenprogramma op de radio kom 
je informatie tegen over de onderwerpen 
die je bij vraag 6 hebt aangekruist?

NOS 
Radionieuws 

38%

Radio 1 Journaal 23%
Veronica 
Nieuwsradio 

16%

Met het oog op 
morgen (NOS)

6%

Andere zenders die jongeren nog 
noemen als informatiebron zijn 
onder andere Radio 538, Sky Radio, 
Q-music en Slam FM.
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Praat- of discussieprogramma op tv 
Uit het onderzoek komt naar voren dat 
veruit de meest genoemde praat- en dis-
cussieprogramma’s op tv RTL Late Night 
(59%) en De Wereld Draait Door (58%) 
zijn (tabel 6). RTL Late Night wordt gemid-
deld vaker door jongeren van het (v)mbo 
dan door jongeren van de  havo en het 
vwo genoemd; die laatste groepen geven  
vaker aan hun informatie  van De Wereld 
Draait Door te halen.

Tabel 6. Bij welk praat- of 
discussieprogramma op tv kom je 
informatie tegen over de onderwerpen 
die je bij vraag 6 hebt aangekruist?

RTL Late Night 
(RTL)

59%

De Wereld Draait 
Door (VARA)

58%

Pauw (VARA) 18%
Debat op 2 
(NCRV, KRO)

18%

Hollandse zaken 
(MAX)

8%

Goedemorgen 
Nederland (KRO)

7%

Jinek (WNL) 7%
Buitenhof (AVRO, 
VARA en VPRO)

6%

Kranten of tijdschriften 
De drie door jongeren meest genoemde 
kranten of tijdschriften zijn de Telegraaf 
(45%), het AD (Algemeen Dagblad) 
(31%) en de Volkskrant (30%) (tabel 8). 
De Metro wordt door een kwart van de 
jongeren genoemd als informatiebron. 
Jongeren van het (v)mbo kiezen vaker 
voor de Telegraaf. Andere kranten en 
tijdschriften die jongeren noemen, zijn 
regionale bladen. 

Tabel 8. Bij welke kranten of tijdschriften 
kom je informatie tegen over  
de onderwerpen die je bij vraag 6  
hebt aangekruist?

Telegraaf 45%
Algemeen 
Dagblad

31%

Volkskrant 30%

Metro 25%
NRC Handelsblad 15%
Trouw 14%
Nrc•next 11%
Elsevier 5%
Vrij Nederland 5%
HP de Tijd 3%

Social media
Facebook (77%) en Nu.nl (66%) zijn de 
populairste informatiebronnen onder de 
social mediakanalen, blogs en nieuws-
websites (tabel 9). 

Tabel 9. Bij welke social media, blogs en 
nieuws sites kom je informatie tegen over 
de onderwerpen die je bij  
vraag 6 hebt aangekruist?

Facebook 72%
Nu.nl 66%
Twitter 31%
GeenStijl 15%
Politiek24x7 7%
FOK 4%

Overige nieuwsbronnen 
Wat betreft overige nieuwsbronnen geeft 
43% van de jongeren aan informatie  te 
halen uit schoolboeken. Teletekst wordt 
door 36% van de jongeren genoemd 
(tabel 10). Havo- en  vwo-leerlingen 
geven vooral schoolboeken aan als 
overige informatiebron en (v)mbo-leer-
lingen geven teletekst aan als overige 
informatiebron.

Tabel 10. Bij welke  overige bronnen kom 
je informatie tegen over de onderwerpen 
die je bij vraag 6 hebt aangekruist?

Schoolboeken 43%
Teletekst 36%
Boeken 22%

 

Nu we weten welke personen en nieuws-
bronnen een rol spelen als het gaat om 
maatschappelijke onderwerpen die jon-
geren  belangrijk vinden, vragen we aan 
de jongeren om een inschatting te maken 
van hun kennis over de rol van de politiek 
wat betreft deze onderwerpen. Bijna de 
helft van de jongeren (48%) geeft aan niet 
veel, maar ook niet weinig over de rol van 
de politiek te weten (tabel 11). Een derde 
(33%) weet er, volgens eigen zeggen, 
(zeer) weinig van en bijna twee op de 
tien jongeren (19%) geeft aan (erg) veel te 
weten over de rol van de politiek bij de 
onderwerpen die ze belangrijk vinden.

Tabel 11. Hoeveel weet je over de rol van 
de politiek bij de onderwerpen die je bij 
de vraag 6 hebt aangekruist?

Ik weet daar erg 
veel van

2%

Ik weet daar vrij 
veel van

17%

Ik weet daar 
niet veel, 
maar ook niet 
weinig van

48%

Ik weet daar vrij 
weinig van

23%

Ik weet daar erg 
weinig van

10%
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Waardering rol  
politiek op  
verschillende niveaus
We zijn benieuwd naar de waar-
dering die jongeren hebben voor 
de besluitvorming op verschil-
lende bestuursniveaus (lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees). 
Met andere woorden: dit geeft 
een indicatie van het vertrouwen 
dat jongeren hebben in poli-
tieke besluitvorming.  Hiermee 
wordt ook duidelijk of jongeren 
vinden dat hun belangen in goede 
handen zijn. 

De eerste vraag luidt: “De Gemeenteraad 
beslist over zaken in je woonplaats. Hoe 
doen ze dat volgens jou?” Volgens ruim 
een derde van de jongeren (34%) doet de 
Gemeenteraad  het (zeer) goed (tabel 12). 
Bijna vier op de tien jongeren (37%) vindt het 
niet goed, maar ook niet slecht en ruim één 
op de tien (11%) vindt dat ze het (zeer) slecht 
doen. 18% van de jongeren weet het niet. 
De tweede vraag luidt: “De Tweede Kamer 
beslist over zaken in Nederland. Hoe doen 
ze dat volgens jou?” Volgens drie op de tien 
jongeren (29%) doet de Tweede Kamer het 
(zeer) goed (tabel 13). Vier op de tien jonge-
ren vindt het niet goed, maar ook niet slecht. 
Een kleine groep (17%) vindt dat ze het (zeer) 
slecht doen en 14% weet het niet.    

‘Er zijn dingen 
die beter kunnen,
maar het is 
niet slecht.’

Tabel 12. De Gemeenteraad beslist over zaken in 
je woonplaats.  Hoe doen ze dat volgens jou?

Zeer goed 2%
Goed 32%
Niet goed, maar 
ook niet slecht 

37%

Slecht 8%
Zeer slecht 3%
Weet ik niet 18%
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‘Voor op het plein waar 
wij wonen moesten 
bomen worden gekapt om 
een nieuw plein te maken. 
Dat duurde allemaal 
heel lang, maar het zag 
eruiteindelijk wel mooi uit.’

Tabel 13. De Tweede Kamer beslist over 
zaken in Nederland. Hoe doen ze dat 
volgens jou?

Zeer goed 1%
Goed 28%
Niet goed, maar 
ook niet slecht 

40%

Slecht 12%
Zeer slecht 5%
Weet ik niet 14%

Tabel 14. Het Europees Parlement beslist 
over zaken die in de hele Europese Unie 
spelen. Hoe doen ze dat volgens jou?

Zeer goed 1%
Goed 23%
Niet goed, maar 
ook niet slecht 

27%

Slecht 6%
Zeer slecht 4%
Weet ik niet 39%

De derde vraag luidt: “Het Europees 
Parlement beslist over zaken die in de hele 
Europese Unie spelen. Hoe doen ze dat 
volgens jou?” Volgens een kwart van de jon-
geren (24%) doet het Europees Parlement 
het (zeer) goed (tabel 14). Ruim een kwart 
(27%) vindt het niet goed, maar ook niet 
slecht. Eén op de tien jongeren vindt dat ze 
het (zeer) slecht doen. Opvallend is dat  39% 
aangeeft het niet te weten. 
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Aandacht voor politiek 
in het onderwijs 
Het is een algemeen aanvaard uitgangs-
punt dat politiek en burgerschap in het 
voortgezet onderwijs en in het middel-
baar beroepsonderwijs  aan de orde 
komt. In dit hoofdstuk brengen we in 
beeld hoe jongeren oordelen  over de 
aandacht die school schenkt aan de rol 
van de politiek en hoe jongeren  invloed  
kunnen uitoefenen op de politiek. 

Politieke sensitiviteit is een begrip dat 
Chris Aelberts (2004) introduceert. 
Volgens hem hoef je als betrokken 
burger niet over alles veel kennis te 
hebben. Het is voldoende als burgers 
kennis hebben over datgene wat zij 
persoonlijk van belang vinden. Zij dienen 
zich te uiten als zij van mening zijn dat 
ze een zinvolle bijdrage moeten leveren 
aan het politieke debat of aan politieke 
besluitvorming.  
Er zijn vier criteria voor politieke 
sensitiviteit:
• Burgers zijn oplettend op  

de onderwerpen 
die zij van belang vinden. 

• Burgers hebben van basiskennis 
over de rol van politiek binnen hun 
dagelijks leven (het gaat vooral om 
het besef dat de politiek 
beslissingen neemt die hun  
leven raken)

• Burgers kennen actiemiddelen om 
de politiek te beïnvloeden als er 

beslissingen genomen worden die 
hun belangen aantasten en zijn 
bereid om deze middelen  
te gebruiken

• Burgers hebben het gevoel dat zij 
invloed kunnen uitoefenen op de 
politiek

Op de vraag “Vind je dat je op school 
genoeg leert over politiek? Geef een 
rapportcijfer:” geeft 22% van de jongeren 
het rapportcijfer 6 en 27% het rapportcij-
fer 7. Gemiddeld geven de jongeren hun 
school het rapportcijfer 6,3. 
Een van de vier voorwaarden voor poli-
tieke sensitiviteit (zie kader) is dat jonge-
ren actiemiddelen moeten kennen om de 
politiek te beïnvloeden als er beslissin-
gen genomen worden die hun belangen 
aantasten. Daarnaast moeten jongeren 
bereid zijn deze middelen te gebruiken. 
We zijn daarom benieuwd met welke 
actiemiddelen om de politiek te beïnvloe-
den jongeren bekend zijn. Het blijkt dat 
stemmen als actiemiddel het bekendst 
is onder jongeren; Negen van de tien 
jongeren (90 %) geeft aan dit te kennen 
(tabel 15). Daarna noemen jongeren ach-
tereenvolgens: enquête over een politiek 
of maatschappelijk probleem invullen 
(58%), deelnemen aan een demonstratie 
of protestactie (57%), mening geven op 
internet (bijv. via poll, forum, etc.) (55%) 
en meedoen aan een handtekeningactie 
(petitie) (55%). Vooral jongeren van de 
havo en het vwo kennen deze middelen. 
Jongeren van de havo en het vwo zijn 

ook  bekender met deelname aan of 
lid zijn van een politieke partij (41%) en 
deelname aan of lid zijn van een actie-
groep (29%).  De actiemiddelen die het 
minst worden genoemd, zijn het contact 
leggen met een politicus (bijv. mailen) 
(22%) en deelname aan 
een belangenorganisatie (17%). 

Tabel 15. Welke actiemiddelen om de 
politiek te beïnvloeden zijn bekend bij 
jou: (meerdere antwoorden mogelijk)

Stemmen 90%
Enquête (vragenlijst) 
over een politiek 
of maatschappelijk 
probleem invullen

58%

Deelnemen aan 
een demonstratie, 
protestactie

57%

Mening geven op 
internet (bijv. via poll, 
forum, etc.)

55%

Meedoen aan een 
handtekeningactie 
(petitie)

55%

Deelnemen aan of lid 
zijn van een politieke 
partij

41%

In krant, op radio of 
televisie je mening 
geven

40%

Deelnemen aan een 
( jeugd)debat

29%

Deelnemen aan of lid 
zijn of lid zijn van een 
actiegroep

29%

Zitting nemen in een 
jongerenraad 

24%

Contact leggen met 
een politicus (bijv. 
mailen)

22%

Deelnemen aan een 
belangenorganisatie

17%

Na het aankruisen van de bekende actie-
middelen  om de politiek te beïnvloeden, 
vragen we de jongeren of school hen 
leert hoe je invloed kunt uitoefenen  
op de politiek.
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Leren op school over 
de gemeentepolitiek 
Als het gaat om de gemeentepolitiek en 
hoe je daar invloed op kunt hebben, doet 
de school er volgens 53% van de jonge-
ren (erg) weinig aan (tabel 16). Meer dan 
een derde (34%) vindt dat school er niet 
veel, maar ook niet weinig aan doet. Een 
klein percentage van de jongeren (13%) 
vindt dat school er (erg) veel aan doet. 

Tabel 16. Leer jij op school hoe je invloed 
kunt hebben op de gemeentepolitiek?

School doet er 
erg veel aan

2%

School doet er
vrij veel aan

11%

School doet er 
niet veel, 
maar ook niet 
weinig aan

34%

School doet er vrij 
weinig aan

31%

School doet er 
erg weinig aan

22%

Leren op school over  
de landelijke politiek  
Volgens 52% van de jongeren doet 
school (erg) weinig om hen te leren hoe 
ze  invloed  kunnen uitoefenen op de 
landelijke politiek (tabel 17). Een derde 
(33%) vindt dat school er niet veel, maar 
ook niet weinig aan doet en een kleine 
groep jongeren (15%) vindt dat school er 
(erg) veel aan doet. 

Tabel 17. Leer jij op school hoe je invloed 
kunt hebben op de landelijke politiek?

School doet er erg 
veel aan

2%

School doet er vrij 
veel aan

13%

School doet er 
niet veel, maar 
ook niet weinig 
aan

33%

School doet er vrij 
weinig aan

30%

School doet er erg 
weinig aan

22%

Leren op school over  
de Europese politiek
Als het om de Europese politiek gaat, 
is 68% van de jongeren van mening 
dat school er (erg) weinig aan doet om 
jongeren te leren hoe ze invloed kunnen 
uitoefenen (tabel 18). Een kwart van de 
jongeren is van mening dat school er niet 
veel, maar ook niet weinig aandacht aan 
besteedt en een zeer klein percentage 
(7%) vindt dat school er (erg) veel aan-
dacht aan besteedt. 

Tabel 18. Leer jij op school hoe je invloed 
kunt hebben op de Europese politiek?

School doet er erg 
veel aan

1%

School doet er vrij 
veel aan

6%

School doet er niet 
veel, maar ook niet 
weinig aan

25%

School doet er vrij 
weinig aan

34%

School doet er erg 
weinig aan

34%

Politieke thema’s en de 
mening van jongeren 
We zien in het begin van het verslag 
dat jongeren het vooral bij de thema’s:  
Veiligheid, Gezondheidzorg, Werk en 
Onderwijs belangrijk vinden dat dit goed 
geregeld wordt. In dit hoofdstuk laten 
we zien bij welke thema’s jongeren het 
belangrijk vinden om als belangheb-
bende groep en als individu gehoord te 
worden door de politiek. Daarnaast laten 
we zien bij welke onderwerpen jongeren 
het gevoel hebben dat hun persoonlijke 
mening invloed zou kunnen hebben. 
 
Ruim acht op de tien jongeren (82%) 
vindt het belangrijk dat jongeren over het 
onderwerp Onderwijs gehoord worden 
door de politiek (tabel 19). Op een 
gedeelde tweede plaats staan de onder-
werpen Veiligheid (62%) en Werk (62%).
 
Wanneer we kijken naar de verschillen 
tussen de diverse groepen jongeren, is 
te zien dat vooral jongeren van de havo 
en het vwo  het belangrijk vinden om 
gehoord te worden over het onderwerp 
Onderwijs . Bij Veiligheid zijn het vooral 
jongeren van het (v)mbo enbij het onder-
werp Werk zijn het vaker de wat oudere 
jongeren die het belangrijk vinden om 
gehoord te worden over dit onderwerp. 

De twee onderwerpen die het minst door 
jongeren zijn genoemd, zijn Pensioenen 
(26%) en Ontwikkelingshulp (22%).
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Tabel 19. Van welke onderwerpen vind 
je het belangrijk dat jongeren gehoord 
worden door de politiek? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

Onderwijs
bijv. goede leraren, 
goede stageplekken

82%

Veiligheid
bijv. bestrijding van 
misdaad, aanpak 
kindermishandeling 

62%

Werk 
bijv. kansen om een 
baan te vinden

62%

Vrije tijd & kunst 
bijv. sport, musea, 
media, muziek

54%

Wonen & leefomgeving 
bijv. betaalbare 
woonruimte

44%

Digitale zaken 
bijv. privacybescher-
ming persoonsgege-
vens, betaalbaar bellen 
buitenland

41%

Welzijn 
bijv. hulp aan mensen 
die het moeilijk hebben 

40%

Gezondheidzorg 
bijv. goede artsen 
en ziekenhuizen

47%

Verkeer & vervoer
bijv. veiligheid op de 
weg, goed openbaar 
vervoer

38%

Economie 
bijv. bedrijven die onder-
nemend kunnen zijn 

30%

Overheid & politiek 
bijv. kunnen stemmen, 
persvrijheid

29%

Banken 
bijv. dat je geld veilig is, 
dat ondernemers geld 
kunnen lenen

27%

Armoedebestrijding
bijv. uitkeringen, hulp bij 
schulden

27%

Natuur & milieu 
bijv. parken, bossen, 
scheiden van afval

27%

Pensioenen 
wat je kan besteden 
als je niet meer hoeft 
te werken

26%

Ontwikkelingshulp
bijv. hoeveel noodhulp 
wordt gegeven bij 
rampen in arme landen

22%

Niets 3%
Als we vragen (via een open vraag) naar 
de onderwerpen waarvan jongeren het 
belangrijk vinden dat hun persoonlijke 
mening wordt gehoord, geven ze vooral 
Onderwijs aan. Het belangrijkste argu-
ment hiervoor is dat het belangrijk is voor 
hun toekomst.

 “We volgen zelf onderwijs, 
dus we weten als geen 
ander hoe het werkt en 
hoe je het verbetert.” (over 
Onderwijs, meisje, 15, vmbo)

“Ouderen moeten meer 
dan 1x per week gedoucht 
worden en ik wil ook gewoon 
geholpen worden.” (over 
Welzijn, meisje, 17, vwo)

Vervolgens hebben  we de jongeren 
via een open vraag gepeild bij welke 
onderwerpen zij het gevoel hebben dat 
hun mening invloed zou kunnen hebben. 
Ongeveer drie op de tien jongeren 
noemde op deze vraag het onderwerp 
Onderwijs.  

“Je zou met een grote 
groep leerlingen een mailtje 
kunnen sturen naar een 
politicus.”  ( jongen, 16, vwo)

“Ik heb het idee dat jongeren 
over deze onderwerpen soms 
een andere mening hebben
dan ouderen.” (meisje, 16, havo)                                                                                                           

“Ik kan op school deelnemen 
in de leerlingenraad en ik kan 
ook praten over mijn ideeën 
met de afdelingsleider en de 
directeur.” (meisje, 15, havo) 

Van de jongeren die antwoord gaven op 
de vraag van welke onderwerpen zij het 
belangrijk vinden dat hun persoonlijke 
mening wordt gehoord (N=711), geeft 
ruim twee op de tien jongeren (21%) 
via een open vraag aan dat ze niet het 
gevoel hebben dat hun mening invloed 
kan hebben op de onderwerpen die zij 
aangeven als belangrijk.

“ Toen we allemaal gingen 
protesteren werkte het ook 
niet.” (meisje, 15, havo)

“Omdat politici ook niet 
luisteren naar volwassenen.” 
(meisje, 16, havo)

“ Er wordt niet geluisterd 
naar één persoon.” 
( jongen, 15, vmbo)

“ Ze luisteren echt niet naar 
jongeren.”  (meisje, 16, havo)
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‘De politiek 
bepaalt toch 
alles zelf.’
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Tabel 20. Geef aan welk(e) actiemiddel(en) jijzelf zou gebruiken als dat nodig is, gecombineerd met de vraag welke actiemiddelen om  
de politiek te beïnvloeden zijn bekend bij jou(meerdere antwoorden mogelijk)

Geef aan welk(e) actiemiddel(en) jijzelf 
zou gebruiken als dat nodig is:

Welke actiemiddelen om de politiek te 
beïnvloeden zijn bekend bij jou:

Stemmen 70% 90%
Mening geven op internet (bijv. via poll, 
forum, etc.)

45% 55%

Enquête (vragenlijst) over een politiek of 
maatschappelijk probleem invullen

42% 58%

Meedoen aan een handtekeningactie 
(petitie)

42% 55%

Deelnemen aan een demonstratie, 
protestactie

31% 57%

In krant, op radio of televisie je mening 
geven

21% 40%

Deelnemen aan een ( jeugd)debat 15% 29%
Contact leggen met een politicus (bijv. 
mailen)

15% 22%

Zitting nemen in een jongerenraad 14% 24%
Actiegroep; actief zijn in of lid zijn van 
een belangenorganisatie of –vereniging

14% 29%

Deelnemen aan of lid zijn van een poli-
tieke partij of actiegroep

11% 41%

Geen 6% 0%

Actiebereidheid om 
mening te laten horen
We zien eerder in het verslag dat stem-
men het meest bekende actiemiddel 
bij jongeren is. Actiemiddelen kennen, 
betekent nog niet dat jongeren actiemid-
delen zouden gebruiken als dat nodig is. 
We zijn erg benieuwd hoe jongeren hun 
eigen bereidheid om in actie te komen 

inschatten. Op de vraag welk(e) actiemid-
del(en) jongeren zelf zouden gebruiken 
als dat nodig is, antwoorden zeven op de 
tien jongeren dat ze gaan stemmen (tabel 
20). In iets mindere mate kruisen jonge-
ren aan dat ze  op internet hun mening 
geven (45%). Op een gedeelde derde 
plaats staan meedoen aan een enquête 
(42%) en meedoen aan een petitie (42%). 
Deelname aan een demonstratie staat op 

de vierde plaats (31%). Jongeren van de 
havo en het vwo kiezen vaker voor  het 
meedoen aan een handtekeningenactie 
en deelname aan een demonstratie.  De 
minst populaire actiemiddelen zijn: zitting 
nemen in een jongerenraad (14%), actief 
zijn in of lid zijn van een belangenorga-
nisatie of –vereniging (14%) of deelname 
aan of lid zijn van een politieke partij of 
actiegroep (11%). 
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“ Dit is denk ik wel de 
meest nuttige manier, 
de andere halen 
meestal niets uit.”

“ Dit zijn de opties 
waarvoor ik de minste 
moeite hoef te doen.” 

“ Dat heb ik pas 
gedaan tegen het 
nieuwe leenstelsel.” 

“ Als je echt iets 
wil bereiken dan 
moet je er aandacht 
aan schenken.” 

“ Hoe meer mensen 
in actie, hoe meer we 
gehoord worden.” 
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Tabel 21. De Gemeenteraad, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de Verenigde Naties beslissen over zaken 
die in de hele wereld spelen. Hoeveel invloed denk je te kunnen hebben op de besluiten die daar worden genomen?

Gemeenteraad Provinciale Staten Tweede Kamer Europees Parlement Verenigde Naties

Zeer veel 3% 2% 5% 3% 3%
Veel 16% 7% 8% 6% 7%
Niet veel, maar 
ook niet weinig 

36% 24% 20% 14% 12%

Weinig 23% 30% 19% 16% 10%
Zeer weinig 14% 25% 38% 50% 56%
Weet ik niet 8% 12% 10% 11% 12%

Gevoel invloed uit 
te kunnen oefe-
nen op  politieke 
besluitvorming
Naast oplettendheid, basiskennis over 
politiek en actiebereidheid is het bij 
politieke sensitiviteit ook belangrijk 
dat jongeren het gevoel hebben dat zij 
invloed kunnen uitoefenen op de politiek. 
We vragen de jongeren hun mening over 
elk bestuursniveau (lokaal, provinciaal, 
landelijk, Europees, mondiaal). Daarnaast 
vragen we hoe hun invloed nu is en hoe 
die (mogelijk) zal veranderen als de ze 
volwassen zijn. 

Allereerst denkt bijna vier op de tien 
jongeren (37%) (zeer) weinig invloed te 
hebben op besluiten in de Gemeente-
raad (tabel 21). Bijna twee op de tien (19%) 
denkt (zeer) veel invloed te hebben. Maar 
ruim een derde (36%) denkt niet veel, 
maar ook niet weinig invloed te hebben 
(vooral jongeren van havo en vwo 
denken dat). 8% van de jongeren geeft 
aan het niet te weten. 

Meer dan de helft van jongeren (55%) 
denkt (zeer) weinig  invloed te hebben op 
besluiten in de Provinciale Staten (tabel 
22). Bijna een kwart (24%) denk niet veel, 
maar ook niet weinig invloed te hebben. 
Een zeer kleine groep (9%) denkt dat ze 
(zeer) veel invloed kunnen uitoefenen op 
de besluiten van de Provinciale Staten en 
12% van de jongeren weet het niet. 

Ook bij besluiten in de Tweede Kamer 
denkt bijna zes op de tien jongeren 
(57%) (zeer) weinig invloed te hebben 
(tabel 23). Twee op de tien denkt niet 
veel, maar ook niet weinig invloed uit te 
kunnen oefenen. Een kleine groep (13%) 
denkt (zeer) veel invloed te kunnen uitoe-
fenen en 10% weet het niet. 

Bijna zeven op de tien jongeren (66%) 
denkt (zeer) weinig invloed te hebben 
op besluiten in het Europees Parlement 
(tabel 24). Vooral jongeren van de havo 
en het vwo denken dat. Een kleine 
groep (14%) denkt niet veel, maar ook 
niet weinig invloed te hebben. 9 procent 
denkt (zeer) veel invloed te hebben en 
11% weet het niet. 
 

Tot slot denkt 66% (zeer) weinig invloed 
te hebben op besluiten van de Ver-
enigde Naties (tabel 25). Dit denken 
vooral jongeren van de havo en het vwo. 
Een kleine groep (12%) denk niet veel, 
maar ook niet weinig invloed te kunnen 
hebben en een even grote groep weet 
het niet. Eén op de tien jongeren denkt 
dat je (zeer) veel invloed kunt uitoefenen 
op besluiten van de Verenigde Naties. 
In onderstaande gecombineerde tabel is 
goed te zien dat hoe verder het bestuur-
sniveau van de jongeren afstaat, hoe 
minder jongeren verwachten daar invloed 
op te kunnen uitoefenen.

Tenslotte vragen we de jongeren hoeveel 
invloed ze nu hebben op de politiek 
en hoeveel invloed ze later denken te 
hebben als ze volwassen zijn. Ruim een 
derde van de jongeren (35%) denkt dat 
ze als volwassene (zeer) weinig invloed 
zal hebben op de politiek (tabel 26). Ruim 
vier op de tien jongeren (43%) denkt 

niet veel, maar ook niet weinig invloed 
te zullen hebben. Een klein percentage 
(15%) denkt (zeer) veel invloed te zullen 
hebben en 7% weet het niet. Driekwart 
van de jongeren is van mening dat ze 
nu (zeer) weinig invloed hebben op de 
politiek (tabel 27). Een aanzienlijk kleiner 
percentage (13%) denkt niet veel, maar 

ook niet weinig invloed te hebben, 5% 
denkt (zeer) veel invloed te hebben en 
7% weet het niet. Jongeren die aangeven 
dat ze denken wel invloed te hebben op 
de politiek zijn vaak 18 jaar of ouder. De 
meeste jongeren denken echter dat ze 
(zeer) weinig in te brengen hebben.
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Tabel 26. Hoeveel invloed denk je dat je hebt op de politiek als je volwassen bent en hoeveel invloed denk je dat je nu hebt?

Hoeveel invloed denk je dat je hebt 
op de politiek als je volwassen bent?

Hoeveel invloed denk je dat je 
nu hebt op de politiek?

Zeer veel 1% 1%
Veel 14% 4%
Niet veel, maar ook niet weinig 43% 13%
Weinig 24% 22%
Zeer weinig 11% 53%
Weet ik niet 7% 7%

‘Omdat er zo veel 
mensen zijn die 
invloed proberen 
uit te oefenen op 
de politiek, maar er 
wordt toch vrij weinig 
naar geluisterd.’                                                            

‘We zijn minderjarig 
en volwassenen 
denken dat je 
dat soort dingen 
niet begrijpt.’

‘We mogen nog 
niet stemmen, 
dus we hebben 
weinig invloed.’          

‘Omdat ik nog jong 
ben en omdat de 
politiek een soort 
‘jongeren zijn naïef 
en dom’-beeld  
heeft.’    
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Conclusies en 
aanbevelingen
Voordat burgers als politiek betrokken 
worden gezien, moeten ze aan hoge 
eisen voldoen: veel kennis, veel inte-
resse, geen cynisme en veel participatie. 
Bij ‘politieke sensitiviteit’ daarentegen, 
is het voldoende als burgers oplettend 
zijn. Bij deze kwalificatie moeten burgers 
alert zijn, goed opletten of hun belan-
gen worden gediend en als dat niet 
voldoende het geval is, in actie komen. 
Daarvoor is nodig dat ze basiskennis 
hebben over de rol van politiek binnen 
hun dagelijks leven en dat ze actiemidde-
len kennen om de politiek te beïnvloeden 
als er beslissingen genomen worden 
die hun belangen aantasten. Zij moeten 
bovendien bereid zijn die middelen ook 
echt te gebruiken. Tot slot moeten ze het 
gevoel hebben dat ze invloed kunnen 
uitoefenen op de politiek. 

Uit ons onderzoek komt duidelijk naar 
voren dat maar een kleine groep jonge-
ren aan de norm van politieke betrok-
kenheid voldoet, terwijl daarentegen 
een grote groep jongeren aan meerdere 
criteria van politieke sensitiviteit vol-
doet. Allereerst kunnen we stellen dat er 
geen negatieve grondhouding is onder 
jongeren. Er wordt vaak een somber 
beeld geschetst van jongeren die geen 
interesse voor politieke onderwerpen 
hebben en geen vertrouwen in de poli-
tiek, maar eigenlijk zien we dat helemaal 
niet terug in ons onderzoek. Jongeren 
zijn zich bewust van maatschappelijke 
onderwerpen. Ze hebben een redelijk 
beeld van de belangrijke onderwerpen 
die in hun dagelijks leven spelen. Er 
wordt ook met allerlei mensen, voor-
namelijk ouders en vrienden, over die 
onderwerpen gesproken. Ze hebben 
een redelijk tot groot vertrouwen in de 
politieke besluitvorming. Er is eerder 
een gebrek aan zicht op wat er allemaal 
gebeurt, dan een gebrek aan vertrou-
wen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
mening van jongeren over de Europese 
politiek: vrij veel jongeren geven aan niet 
te kunnen beoordelen of het Europees 
Parlement goed werk verricht, maar 
slechts een heel kleine groep geeft aan 
een negatief beeld te hebben van het 
Europees parlement. De waardering voor 
de instituties die verantwoordelijk zijn 
voor de politieke besluitvorming is eigen-
lijk wel in orde en dat geldt zeker lokaal 

en landelijk. Jongeren hebben ook een 
redelijk beeld bij de lokale en landelijke 
besluitvorming: de inspanningen van de 
Gemeenteraad zijn terug te zien in hun 
omgeving en de Tweede Kamer kennen 
jongeren vooral uit de media. 

Jongeren blijken voldoende inzicht te 
hebben waar ze hun informatie vandaan 
kunnen halen. Het NOS Journaal springt 
eruit als nieuwsbron, maar nu.nl, kranten, 
radionieuws, en teletekst zijn ook alle-
maal bekende kanalen onder jongeren. 
Ondanks al die beschikbare informatie 
van media, is de inschatting van de 
eigen kennis over politiek echter nog 
bescheiden; een derde geeft aan weinig 
te weten van de thema’s die zij van 
belang vinden, dus daar valt zeker winst 
te behalen. Een belangrijke pijler van 
politieke sensitiviteit is verder voldoende 
basiskennis over de rol van politiek. Jon-
geren krijgen van alle kanten informatie, 
via de mensen om hen heen en via de 
media, maar dat scholen laag scoren als 
het gaat om informeren over politiek, is 
wel zorgwekkend. Die fundamentele, 
niet aan de actualiteit gebonden, kennis 
over de rol van de politiek zou juist via 
het onderwijs goed aan jongeren kunnen 
worden overgedragen. Scholen zouden 
ook wat meer aandacht kunnen besteden 
aan de manieren om als burger invloed 
te hebben en de actiemiddelen die je 
daarvoor kunt inzetten.   

Jongeren zijn optimistisch over de 
invloed die zij kunnen hebben 
op de politieke besluitvorming, 
maar bekijken dat tegelijk 
ook met gepaste beschei-
denheid, vanuit het besef dat 
een individu logischerwijs 
minder telt dan een groep. 
Hoe hoger het niveau, 
hoe kleiner de invloed 
wordt ingeschat. Bij de 
gemeenteraad denkt 
maar een derde weinig 
invloed te hebben, 
bij de Tweede Kamer 
is dat meer dan de 
helft en bij EU 
en VN is dat 
tweederde. 
Opvallend 
is verder dat 
jongeren denken 
als volwassene later 
duidelijk meer invloed 

te hebben, dan nu als minderjarige.  

Alles overziend, vinden wij de conclu-
sie gerechtvaardigd dat jongeren over 
het algemeen politiek sensitief kunnen 
worden genoemd. Ze zijn oplettend ten 
aanzien van de onderwerpen die in hun 
dagelijks leven spelen. Ze weten waar ze 
hun informatie vandaan moeten halen. 
Ze zijn redelijk bekend met de verschil-
lende actiemiddelen. Ze hebben een 
redelijk gevoel dat ze invloed kunnen 
uitoefenen op de politiek. Wel ontbreekt 
het jongeren aan voldoende kennis hoe 
besluitvorming tot stand komt en wordt 
er in het onderwijs te weinig aandacht 
daaraan besteed. En de bereidheid om 
de actiemiddelen die ze kennen ook echt 
te gebruiken, nogal laag.

Wat dat laatste betreft, is het belangrijk 
om nog even te kijken naar één belang-
rijk detail uit het onderzoek. Het is voor 
de legitimiteit van een democratisch 
systeem van belang dat zoveel moge-
lijk burgers in ieder geval hun stem 
uitbrengen. Los van de discussie over 
politieke betrokkenheid versus politieke 
sensitiviteit, zou je kunnen zeggen dat 
de algemene maatschappelijke norm 
in Nederland is dat je behoort te gaan 
stemmen, ook al staat het je vrij om dat 
niet te doen. De opkomst bij verkiezingen 
vertoont een neerwaartse trend, al is op 
landelijk niveau het aantal mensen dat 
zijn stem uitbrengt nog steeds hoog. Uit 

ons onderzoek komt nu naar voren 
dat 90% van de jongeren bekend 

is met de mogelijkheid om te 
stemmen en 70% aangeeft van 
die mogelijkheid gebruik te 
zullen maken. Als we in Neder-
land willen vasthouden aan 

de maatschappelijke norm 
dat je behoort te gaan 
stemmen, dan zouden 
meer jongeren daarvoor 
moeten worden gemoti-
veerd dan nu het geval 
is. Dat zou een reden 
temeer kunnen zijn om 
in het onderwijs wat meer 
aandacht te besteden aan 

onze democratie.
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Bijlage 

Invloed hebben
Deze vragenlijst gaat over hoe jij tegen politiek aankijkt. Vind je het belangrijk om te weten wat er over jou wordt beslist? Denk 
je dat je mening ertoe doet? Heb je het gevoel dat je invloed kunt hebben. De Europese Unie wil heel graag weten hoe jonge-
ren hierover denken. Daarom onderzoeken wij dit onderwerp. Het gaat om jouw mening, dus niets is goed of fout. Succes! 

1. Je bent:   ! een meisje  ! een jongen

2. Jouw leeftijd is _____________

3. Je volgt:

o VMBO Basis 

o VMBO Kader 

o VMBO Basis/Kader

o VMBO Gemengde Leerweg 

o VMBO Theoretische Leerweg 

o MBO Beroepsbegeleidende Leerweg 

o MBO Beroepsopleidende Leerweg 

o HAVO 

o VWO 

o Anders, namelijk ...

4. In welk land is jouw vader geboren? ...

5. In welk land is jouw moeder geboren? ...

6. Van welke onderwerpen vind je het belangrijk (voor jezelf of voor anderen) dat dit goed geregeld is? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

!  Veiligheid – bijv. bestrijding van misdaad, aanpak kindermishandeling 
!  Welzijn – bijv. hulp aan mensen die het moeilijk hebben 
!  Gezondheidzorg – bijv. goede artsen en ziekenhuizen
!  Onderwijs – bijv. goede leraren, goede stageplekken
!  Werk – bijv. kansen om een baan te vinden
!  Vrije tijd & kunst – bijv. sport, musea, media, muziek
!  Digitale zaken – bijv. privacybescherming persoonsgegevens, betaalbaar bellen in het buitenland
! Verkeer & vervoer – bijv. veiligheid op de weg, goed openbaar vervoer
!  Natuur & milieu – bijv. parken, bossen, scheiden van afval
!  Overheid & politiek – bijv. kunnen stemmen, persvrijheid
! Economie – bijv. bedrijven die ondernemend kunnen zijn 
!  Wonen & leefomgeving – bijv. betaalbare woonruimte
!  Armoedebestrijding – bijv. uitkeringen, hulp bij schulden
!  Pensioenen – wat je kan besteden als je niet meer hoeft te werken
!  Ontwikkelingshulp – bijv. hoeveel noodhulp wordt gegeven bij rampen in arme landen
!  Banken – bijv. dat je geld veilig is, dat ondernemers geld kunnen lenen
!  Iets anders, namelijk …
!  Niets
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7. Van welke onderwerpen denk je dat de politiek er invloed op uitoefent? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

!  Veiligheid – bijv. bestrijding van misdaad, aanpak kindermishandeling 
! Welzijn – bijv. hulp aan mensen die het moeilijk hebben 
! Gezondheidzorg – bijv. goede artsen en ziekenhuizen
! Onderwijs – bijv. goede leraren, goede stageplekken
!  Werk – bijv. kansen om een baan te vinden
!  Vrije tijd & kunst – bijv. sport, musea, media, muziek
!  Digitale zaken – bijv. privacybescherming persoonsgegevens, betaalbaar bellen in het buitenland
! Verkeer & vervoer – bijv. veiligheid op de weg, goed openbaar vervoer
! Natuur & milieu – bijv. parken, bossen, scheiden van afval
! Overheid & politiek – bijv. kunnen stemmen, persvrijheid
!  Economie – bijv. bedrijven die ondernemend kunnen zijn 
!  Wonen & leefomgeving – bijv. betaalbare woonruimte
!  Armoedebestrijding – bijv. uitkeringen, hulp bij schulden
!  Pensioenen – wat je kan besteden als je niet meer hoeft te werken
! Ontwikkelingshulp – bijv. hoeveel noodhulp wordt gegeven bij rampen in arme landen
!  Banken – bijv. dat je geld veilig is, dat ondernemers geld kunnen lenen
! Iets anders, namelijk …
!  Niets

8. Als je kijkt naar deze onderwerpen, hoeveel macht denk je dat de politiek heeft om die te verbeteren?

o Veel
o Gemiddeld
o Weinig
o Weet ik niet

9.Met wie praat jij wel eens over de onderwerpen die je bij vraag 6 hebt aangekruist?
 (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

! Vrienden 
!  Ouders
!  Andere familieleden
!  Klasgenoten/ schoolgenoten
!  Jongeren in de buurt
!  Mensen van je vereniging (bijv. sport of muziek)
!  Kennissen
!  Collega’s
!  Anders, namelijk …

10. Waar kom je informatie tegen over de onderwerpen die je bij vraag 6 hebt aangekruist? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Nieuws- of actualiteitenprogramma op tv
! NOS Journaal
!  NOS Jeugdjournaal
! RTL Nieuws
!  NOS op 3
!  Altijd Wat (NCRV)
!  Brandpunt (KRO)
!  EénVandaag (TROS, AVRO)
!  Nieuwsuur (NOS, NTR)
!  Tekst-tv (NOS)
! Vandaag de dag (WNL)
!  PowNews (Powned)
!  Hart van Nederland (SBS6)
! RTL Z Nieuws (RTL)
!  Anders, namelijk …

Praat- of discussieprogramma op tv
!  RTL Late Night (RTL)
!  De wereld draait door (VARA)
!  Pauw (VARA)
!  Jinek (WNL)
! Goedemorgen Nederland (KRO)
!  Hollandse zaken (MAX)
!  Buitenhof (AVRO, VARA en VPRO)
!  Debat op 2 (NCRV, KRO)
!  Anders, namelijk …
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Nieuws- of actualiteitenprogramma op radio
! NOS Radionieuws 
!  Radio 1 Journaal
!  Met het oog op morgen (NOS)
! Veronica Nieuwsradio 
!  Anders, namelijk …

Krant of tijdschrift
!  Telegraaf
!  Metro 
!  Algemeen Dagblad
! Volkskrant 
!  NRC Handelsblad 
!  Trouw 
!  Nrc•next
!  Elsevier
!  HP de Tijd
! Vrij Nederland
! Anders, namelijk …

Social media, blogs, nieuwssites 
! Nu.nl
! Facebook
! Twitter
! GeenStijl
! FOK
! Politiek24x7
! Anders, namelijk …

Overige bronnen
! Teletekst
! Boeken
! Schoolboeken
! Anders, namelijk …

11. Hoeveel weet je over de rol van de politiek bij de onderwerpen die je bij vraag 6 hebt aangekruist? 

o Ik weet daar erg veel van
o Ik weet daar vrij veel van
o Ik weet daar niet veel, maar ook niet weinig van
o Ik weet daar vrij weinig van
o Ik weet daar erg weinig van

12. De Gemeenteraad beslist over zaken in je woonplaats. Hoe doen ze dat volgens jou? 

o Zeer goed 
o Goed 
o Niet goed, maar ook niet slecht 
o Slecht 
o Zeer slecht
o Weet ik niet

13. Leg uit waarom:

14. De Tweede Kamer beslist over zaken in Nederland. Hoe doen ze dat volgens jou?  

o Zeer goed 
o Goed 
o Niet goed, maar ook niet slecht 
o Slecht 
o Zeer slecht
o Weet ik niet

15. Leg uit waarom:
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16. Het Europees Parlement beslist over zaken die in de hele Europese Unie spelen. Hoe doen ze dat volgens jou?

o Zeer goed 
o Goed 
o Niet goed, maar ook niet slecht 
o Slecht 
o Zeer slecht
o Weet ik niet

17. Leg uit waarom:

18. Vind je dat je op school genoeg leert over politiek? Geef een rapportcijfer:

19. Welke actiemiddelen om de politiek te beïnvloeden zijn bekend bij jou: (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

!   Stemmen
!   Mening geven op internet (bijv. via poll, forum, etc.)
!  Enquête (vragenlijst) over een politiek of maatschappelijk probleem invullen
!  Meedoen aan een handtekeningactie (petitie)
!  Deelnemen aan een demonstratie, protestactie
!   In krant, op radio of televisie je mening geven
!   Zitting nemen in een jongerenraad 
!  Deelnemen aan een ( jeugd)debat
!  Contact leggen met een politicus (bijv. mailen)
!   Deelnemen aan een belangenorganisatie
!   Deelnemen aan of lid zijn van een politieke partij
!   Deelnemen aan of lid zijn of lid zijn van een actiegroep
!   Anders, namelijk …

20. Leer jij op school hoe je invloed kunt hebben op de gemeentepolitiek?

o School doet er erg veel aan
o School doet er vrij veel aan
o School doet er niet veel, maar ook niet weinig aan
o School doet er vrij weinig aan
o School doet er erg weinig aan

21. Leer jij op school hoe je invloed kunt hebben op de landelijke politiek?

o School doet er erg veel aan
o School doet er vrij veel aan
o School doet er niet veel, maar ook niet weinig aan
o School doet er vrij weinig aan
o School doet er erg weinig aan

22. Leer jij op school hoe je invloed kunt hebben op de Europese politiek?

o School doet er erg veel aan
o School doet er vrij veel aan
o School doet er niet veel, maar ook niet weinig aan
o School doet er vrij weinig aan
o School doet er erg weinig aan
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23. Van welke onderwerpen vind je het belangrijk dat jongeren gehoord worden door de politiek? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

! Veiligheid – bijv. bestrijding van misdaad, aanpak kindermishandeling 
! Welzijn – bijv. hulp aan mensen die het moeilijk hebben 
! Gezondheidzorg – bijv. goede artsen en ziekenhuizen
! Onderwijs – bijv. goede leraren, goede stageplekken
!  Werk – bijv. kansen om een baan te vinden
!  Vrije tijd & kunst – bijv. sport, musea, media, muziek
! Digitale zaken – bijv. privacybescherming persoonsgegevens, betaalbaar bellen in het buitenland
!  Verkeer & vervoer – bijv. veiligheid op de weg, goed openbaar vervoer
!  Natuur & milieu – bijv. parken, bossen, scheiden van afval
!  Overheid & politiek – bijv. kunnen stemmen, persvrijheid
! Economie – bijv. bedrijven die ondernemend kunnen zijn 
!  Wonen & leefomgeving – bijv. betaalbare woonruimte
!  Armoedebestrijding – bijv. uitkeringen, hulp bij schulden
! Pensioenen – wat je kan besteden als je niet meer hoeft te werken
!  Ontwikkelingshulp – bijv. hoeveel noodhulp wordt gegeven bij rampen in arme landen
!  Banken – bijv. dat je geld veilig is, dat ondernemers geld kunnen lenen
!  Iets anders, namelijk …
!  Niets

24. Over welke van de onderwerpen uit vraag 23 vind je het belangrijk dat jouw mening wordt gehoord:

25. Leg uit waarom:

26. Over welke van de onderwerpen uit vraag 23 heb je het gevoel dat jouw mening invloed zou kunnen hebben. 

27. Leg uit waarom:

28. Geef aan welk(e) actiemiddel(en) jijzelf zou gebruiken als dat nodig is: (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

!    Stemmen
!    Mening geven op internet (bijv. via poll, forum, etc.)
!   Enquête (vragenlijst) over een politiek of maatschappelijk probleem invullen
!   Meedoen aan een handtekeningactie (petitie)
!    Deelnemen aan een demonstratie, protestactie
!    In krant, op radio of televisie je mening geven
!    Zitting nemen in een jongerenraad 
!    Deelnemen aan een ( jeugd)debat
!    Contact leggen met een politicus (bijv. mailen)
!   Actiegroep; actief zijn in of lid zijn van een belangenorganisatie of –vereniging
!    Deelnemen aan of lid zijn van een politieke partij of actiegroep
!    Geen
!   Anders, namelijk …
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29. Leg uit waarom:

30. De Gemeenteraad beslist over zaken in je woonplaats. Hoeveel invloed denk je te kunnen hebben op 
de besluiten die daar worden genomen?  

o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

31.De Provinciale Staten beslissen over zaken in jouw provincie. Hoeveel invloed denk je te kunnen hebben op 
de besluiten die daar worden genomen?  

o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

32. De Tweede Kamer beslist over zaken in Nederland. Hoeveel invloed denk je te kunnen hebben op 
de besluiten die daar worden genomen?
 
o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

33. Het Europees Parlement beslist over zaken die in de hele Europese Unie spelen. 
Hoeveel invloed denk je te kunnen hebben op de besluiten die daar worden genomen?
 
o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

34. De Verenigde Naties beslissen over zaken die in de hele wereld spelen. 
Hoeveel invloed denk je te kunnen hebben op de besluiten die daar worden genomen?
 
o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

35. Hoeveel invloed denk je dat je hebt op de politiek als je volwassen bent?

o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
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o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

36. Hoeveel invloed denk je dat je nu hebt op de politiek?

o Zeer veel 
o Veel 
o Niet veel, maar ook niet weinig 
o Weinig 
o Zeer weinig
o Weet ik niet

37. Leg uit waarom je denkt dat je veel of weinig invloed hebt op de politiek:

38. Leg uit wat je daarvan vindt:

39. Wil je nog iets anders kwijt over de vragenlijst?
Bedankt voor het invullen! We verloten 10 cadeaubonnen van €20. Het loten gaat via de docent die onze contactpersoon is.  
De resultaten zijn in maart 2015 op www.njr.nl te zien. Voor vragen en suggesties kan je mailen naar panel@njr.nl NJR, Kromme 
Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht, tel. 030 230 35 75, info@njr.nl, www.njr.nl
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