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p 20 november 1989 aanvaardden de Verenigde Naties unaniem 

het 54 artikelen tellende Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

In dit internationale verdrag is vastgelegd dat kinderen recht 

hebben op verzorging, bescherming en respect.

Ook Nederland heeft beloofd zich te houden aan het VN-verdrag inzake de Rechten van het 

Kind. Eens in de paar jaar rapporteert Nederland aan het VN Comité inzake de Rechten hoe 

er in Nederland wordt omgegaan met de rechten van kinderen én jongeren, de zogeheten 

Jongerenrapportage.

De Jongerenrapportage bestaat uit drie delen: een rapportage door de Nederlandse overheid, 

een rapportage door Nederlandse Niet-gouvernementele Organisaties (NGO’s) en een 

rapportage door Nederlandse jongeren. De rapportage door Nederlandse jongeren is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid en het Kinderrechtencollectief. 

Het Kinderrechtencollectief, opgericht in 1995, houdt zich onder andere bezig met het volgen 

en rapporteren van de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind 

in Nederland. Per 1 januari 2007 bestaat de kerngroep van het Kinderrechtencollectief uit 

Unicef Nederland, Defence for Children International Nederland, Jantje Beton, de Landelijke 

Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, Save the Children Nederland, Plan 

Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Nationale Jeugdraad.

De Nationale Jeugdraad is gevraagd een deel van de Jongerenrapportage te verzorgen. Via 

onder andere het Jeugdraadpanel, het vaste onderzoekspanel van de Nationale Jeugdraad, en 

diepte-interviews met jongeren in kwetsbare situaties, zoals gehandicapte jongeren en jonge 

vluchtelingen, laat de Jeugdraad Nederlandse jongeren aan het woord over de rechten van 

kinderen en jongeren.

 

In dit verslag is de mening van het Jeugdraadpanel in kaart gebracht in hoeverre jongeren 

bekend zijn met het Kinderrechtenverdrag, welke rechten ze belangrijk en welke rechten ze 

minder belangrijk vinden en of ze wel eens moeten opkomen voor hun rechten. Ook geven 

jongeren aan hoe het staat met inspraak thuis, in hun wijk en op school en geven zij hun 

mening over de manier waarop de rechten van kwetsbare groepen kinderen zijn geregeld.

 

De Nationale Jeugdraad, de landelijke koepel van jongerenorganisaties, vindt dat jongeren 

tussen de 12 en 30 jaar moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over beleid. 

Veel beleid voor jongeren wordt gemaakt zonder jongeren daar zelf bij te betrekken. Daarom 

probeert de Jeugdraad hen op verschillende manieren een stem te geven. De Nationale 

Jeugdraad heeft de mogelijkheid om de mening van jongeren te peilen via het Jeugdraadpanel. 

Het Jeugdraadpanel is het vaste onderzoekspanel van de Nationale Jeugdraad. De bedoeling 

is dat jongeren hun mening geven over een onderwerp waar zij zelf mee te maken hebben en 

waar de politiek of andere organisaties hun mening over willen peilen.
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lf scholen hebben aan dit onderzoek meegedaan. De scholen liggen 
verspreid over Nederland. Het gaat om de volgende scholen: 
Scholengemeenschap Lelystad, Purmerendse Scholengemeenschap, 

Dr Nassau College (Assen), Vader Rijn College (Utrecht), Edith Stein 
College (Den Haag), KS Etten-Leur, Reynaert College (Hulst), ROC 
Midden Nederland (Utrecht), Christelijk College Schaersvoorde (Aalten), 
Stellingwerf College (Oosterwolde) en Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
(Amsterdam).

Aan het onderzoek hebben 458 jongeren meegedaan. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen 
is 16 jaar. De onderzochte groep bestaat uit 246 meisjes (54%) en 210 jongens (46%). Van 
de onderzochte jongeren volgt 39% het vmbo, 3% het mbo, 26% de havo, 30% het vwo en 
2% heeft niets ingevuld. 

Ruim driekwart van de jongeren (76%) heeft ouders die beiden in Nederland zijn geboren. 
Onder de respondenten heeft 24% van de jongeren één of twee ouders die in het buitenland 
zijn geboren. De meeste jongeren uit die groep (19% van alle ondervraagde jongeren) hebben 
één of twee ouders uit een niet-westers land [noot 1].

[noot 1] Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Tot de 

categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika (inclusief de Nederlandse Antillen en 

Aruba) en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaaleconomische- en culturele positie 

worden allochtonen uit de laatste twee landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in 

voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. (bron: http://www.cbs.nl) 

Een westerse allochtone jongere kan bijvoorbeeld ook een ouder hebben die in België is geboren. En een jongere met vier 

Marokkaanse grootouders kan autochtoon zijn, als de ouders van die jongere in Nederland geboren zijn.

Bekendheid met het verdrag
De meeste jongeren (95%) weten dat kinderen en jongeren rechten hebben. Drie op de tien 
jongeren (30%) weet ook dat er een Verdrag inzake de Rechten van het Kind bestaat. Zes op 
de tien (60%) kent het verdrag niet en een op de tien jongeren (10%) weet niet of ze wel eens 
van het verdrag hebben gehoord. (figuur 1) 

E

Kenmerken van de 
onderzochte groep jongeren

Figuur 1. Heb je gehoord van het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind? 

Ja Nee Weet ik niet30% 60% 10%

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind kennen jongeren achtereenvolgens van 
televisie, (74%), school (54%), krant (35%), internet (25%) en via bekenden (19%). 
Overige kanalen, zoals radio, tijdschriften, folders en posters, worden in mindere mate 
genoemd. (figuur 2)

Recht op onderwijs is het meest bekende recht dat jongeren spontaan kunnen noemen (52%). 
Op de tweede plaats komt het recht op een eigen plek en privacy (24%) –jongeren noemen 
dit meestal het recht op ‘onderdak’– en op de derde plaats komt het recht op gezond eten 
en drinken (14%). Een aantal rechten van het verdrag wordt niet spontaan door jongeren 
genoemd. Dit zijn de rechten voor gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren, hulp voor 
gehandicapten, hulp aan vluchtelingkinderen, bescherming in oorlogssituatie, hulp aan kinderen 
bij politie of kinderen in gevangenissen, informatie en samenkomen met je vrienden.

Wanneer jongeren uit een lijst de rechten mogen aankruisen die bij het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind horen, is er maar een klein deel (19%) die alle rechten (juiste antwoord) 
aankruist. Echter de meeste jongeren kruisen niet alle rechten aan. Het recht dat het meest 
is genoemd, is het recht op bescherming tegen geweld (90%). Op de tweede plaats staat het 
recht op onderwijs (86%) en op een gedeelde derde plaats staat het recht op gezondheidszorg 
en hulp en het recht op bescherming tegen zware arbeid (78%). Het minst genoemd zijn het 
recht op het samenkomen met je vrienden (40%) en het recht op informatie (33%). (figuur 3)

Figuur 2. Waar ken je het Kinderrechtenverdrag van? (Meerdere antwoorden mogelijk)

74%

School 54%

Krant 35%

Internet 25%

Radio 15%

Folder/poster 12%

Tijdschrift 12%

Figuur 3. Welke kinderrechten kun jij opnoemen? (vaak werden meerdere rechten genoemd)
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Aandacht voor bepaalde rechten
Recht op bescherming tegen geweld (19%) is volgens jongeren het belangrijkste recht. 
Vervolgens het recht op gelijke behandeling (13%), recht op zorg en liefde (12%) en recht op 
onderwijs (11%). Rechten die het minst zijn genoemd zijn hulp voor gehandicapten (1%), hulp 
aan vluchtelingkinderen (1%), informatie (1%) en samenkomen met vrienden (1%). (tabel 1)

Volgens jongeren hoeft de Nederlandse overheid niet veel aandacht te besteden aan het recht 
op het samenkomen met vrienden (14%), recht op informatie (11%) en recht op hulp aan 
kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen (11%).

Opkomen voor eigen rechten
Ruim zeven op de tien jongeren (72%) is zelf wel eens opgekomen voor één of meer rechten 
die in het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind staan. 

Bijna de helft (47%) is opgekomen voor het recht op je eigen mening uiten, ruim een kwart 
(30%) voor het recht op gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren en een kwart (25%) 
voor het recht op bescherming tegen geweld (tabel 2).

Tabel 1. Welk recht vind je het belangrijkst? 

Bescherming tegen geweld (bijv. mishandeling, 

kinderhandel, -misbruik, verwaarlozing, pesten) �9%
Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren ��%
Zorg en liefde �2%
Onderwijs ��%
Gezond eten en drinken 9%
Gezondheidszorg en hulp �%
Een eigen plek en privacy �%
Bescherming in oorlogssituatie �%
Je mening uiten �%
Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname 
aan culturele activiteiten �%
Bescherming tegen zware arbeid 2%
Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in 
gevangenissen 2%
Je eigen geloof 2%
Hulp voor gehandicapten �%
Hulp aan vluchtelingkinderen �%
Informatie �%
Samenkomen met je vrienden �%
Niets ingevuld �%

Ruim driekwart (77%) van de jongeren vraagt om hulp als ze een probleem hebben. Wanneer 
jongeren een probleem hebben, vragen ze voornamelijk hulp aan vrienden (71%) (tabel 4). Op 
de tweede plaats vragen ze hulp aan ouders of verzorgers (63%) en op de derde plaats een 
docent (31%). Het Jongeren Informatie Punt (JIP) en de Raad voor de Kinderbescherming zijn 
het minst genoemd (beide 1%).

Tabel 2. Heb je wel eens moeten opkomen voor onderstaande 
rechten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Je mening uiten ��%
Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren �0%
Bescherming tegen geweld (bijv. mishandeling, 
kinderhandel, -misbruik, verwaarlozing, pesten) 2�%
Een eigen plek en privacy �8%
Samenkomen met je vrienden ��%
Je eigen geloof ��%
Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname 
aan culturele activiteiten ��%
Onderwijs ��%
Zorg en liefde 9%
Informatie 8%
Gezond eten en drinken 8%
Gezondheidszorg en hulp �%
Bescherming tegen zware arbeid �%
Hulp aan kinderen bij politie of kinderen  
in gevangenissen �%
Hulp voor gehandicapten �%
Hulp aan vluchtelingkinderen �%
Bescherming in oorlogssituatie �%

Tabel 3. Bij wie doe je dat? (meerdere antwoorden mogelijk)

71%

Ouders/ verzorgers

Docent 31%

Andere familie 20%

Buren 9%

Bij niemand 5%

Kinderrechtswinkel 4%

Maatschappelijk 
werker 2%

Vertrouwenspersoon 12%

Vrienden

63%

Kindertelefoon 6%

Geestelijke 
(bijv. dominee, pastoor, imam) 2%

Rechter 2%

Bureau Jeugdzorg 2%

Jongeren Informatie Punt 1%

Raad voor de 
Kinderbescherming 1%
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Driekwart van de jongeren (75%) heeft ook echt iets aan de gevraagde hulp gehad. Een kleine 
groep weet het niet (17%) en 8% heeft niets aan de hulp gehad.

Jongeren praten ook het liefst met vrienden als ze een probleem hebben (72%). Op de 
tweede plaats met ouders en verzorgers (62%) en op de derde plaats met de docent (27%). 
Opvallend is dat jongeren bij voorkeur hulp vragen aan een persoon in plaats van een instantie.

De meerderheid (88%) vindt dat jongeren altijd ergens terecht moeten kunnen met vragen. 
Een kleine groep (6%) vindt van niet en 6% weet het niet.

Jongeren moeten ook de gelegenheid krijgen om naar de rechter te stappen als ze willen 
opkomen voor hun eigen rechten. De meerderheid (72%) is het met deze stelling eens, 16% is 
het oneens met deze stelling en 12% weet het niet.

Rechten thuis, in de buurt 
en op school
Mogen jongeren thuis, in de buurt of op school meepraten of zelfs meebeslissen over zaken die 
zij al of niet belangrijk vinden? 

De meerderheid van de jongeren mag thuis meepraten over kleding of uiterlijk (94%), school-
keuze (87%) en met welke vrienden ze omgaan (86%). Beslissingen over hoe laat ze thuis 
moeten zijn (60%), vakantie (60%) of zakgeld (52%) zijn zaken waar jongeren minder over 
mogen meepraten of zelfs meebeslissen. (tabel 4)

Ruim de helft van de jongeren (51%) zegt nergens in de buurt over mee te mogen meepraten. 
Jongeren die dat wel mogen, praten mee over een straatfeest (22%), plekken om te sporten 
(21%), een gezellig plein (19%) of een jongeren centrum (17%). (tabel 5)

Tabel 4. Waarover mag je thuis meepraten of zelfs 
meebeslissen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Op school mag twee op de tien jongeren (20%) over (bijna) alles meepraten, terwijl 17% van de jongeren 
dat niet mogen. Een kleine groep (9%) mag meepraten over de inhoud van de lessen en het rooster (9%) 
en activiteiten als de schoolkrant, feesten en sportdagen. (tabel 6)

Niks ��%
Straatfeest of sportevenement 22%
Plekken om te sporten 2�%
Gezellig plein of hangplekken �9%
Jongerencentrum  ��%
Vakantieactiviteiten �2%
Verkeer op straat 8%
Huiswerkklas  �%

Tabel 6. Waarover mag je op school meepraten? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

(Bijna) alles wat leerlingen aangaat 20%
(Bijna) niets ��%
Activiteiten zoals schoolkrant, 
feesten en sportdagen 9%
Lesstof, rooster e.d. 9%
Leerlingenraad of 
medezeggenschapsraad �%
Weet ik niet �%
Anders  �%
Geen antwoord 2�%

De meeste jongeren (89%) vinden dat ouders hun serieus nemen. Ook docenten scoren hoog (58%). 
Jongeren voelen zich het minst serieus genomen door de politiek (23%) en de media (15%). (tabel 7)

Tabel 7. Geef bij elke regel aan hoe serieus zij jou, als jongere, nemen:

Serieus
Ouders 89% 8% �%
Docenten �8% 2�% ��%
Hulpverleners �9% ��% �%
Werkgevers ��% �9% ��%
Buurtbewoners ��% ��% ��%
Politie ��% �0% 2�%
Politiek 2�% ��% 2�%
Media ��% ��% �0%

Geen mening Niet serieus

Mijn kleding of uiterlijk 9�%
Mijn schoolkeuze 8�%
Met welke vrienden ik omga 8�%
Wat ik op televisie wil zien 80%
Wat ik eet of drink ��%
Mijn bijbaan ��%
Hoe laat ik ’s avonds thuis moet zijn �0%
Mijn vakantie �0%
Mijn zakgeld  �2%

Tabel 5. Waarover mag je in je buurt meepraten?  
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Tabel 8. Hoe denk je dat de rechten zijn geregeld van:

Goed
Gehandicapte kinderen 29%  �2%  20%  �9% 
Gevluchte kinderen ��%  2�%  �2%  2�% 
Kinderen met 
problemen thuis ��%  ��%  ��%  ��% 
Kinderen in een tehuis ��%  ��%  �0%  2�% 
Kinderen in een 
gevangenis ��%  2�%  ��%  2�% 
Kinderen met ouders 
met een laag inkomen 
of uitkering ��%  ��%  ��%  20% 
Langdurig zieke 
kinderen �2%  29%  ��%  2�% 

Gewoon Slecht Weet ik niet

dat het verdrag er is. Blijkbaar zijn dit goede kanalen om jongeren te bereiken. Het is aan te 
bevelen om meer jongeren bekend te maken met het verdrag en de inhoud ervan.

Recht op onderwijs is het meest bekende recht dat jongeren spontaan kunnen noemen. Daarna 
volgt het recht op een eigen plek en privacy en het recht op gezond eten en drinken. Een aantal 
rechten van het verdrag wordt niet spontaan door jongeren genoemd. Dit zijn de rechten 
voor gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren, hulp voor gehandicapten, hulp aan 
vluchtelingkinderen, bescherming in oorlogssituatie, hulp aan kinderen bij politie of kinderen in 
gevangenissen, informatie en samenkomen met je vrienden. Wanneer jongeren uit een lijst de 
rechten mogen aankruisen die bij het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
horen, wordt met name het recht op bescherming tegen geweld aangekruist.  

Aandacht voor bepaalde rechten
Jongeren vinden met name het recht op bescherming tegen geweld belangrijk. Ook noemen 
zij het recht op gelijke behandeling en recht op zorg en liefde. Opmerkelijk is dat jongeren 
het recht op gelijke behandeling belangrijk vinden, maar dat ze niet weten dat dit recht is 
opgenomen in het verdrag. Omdat jongeren wel veel waarde hechten aan het recht op gelijke 
behandeling, ligt het voor de hand om bij het voorlichten nadrukkelijk te vertellen dat dit recht 
is gegarandeerd in het verdrag. Jongeren vinden ook het recht op onderwijs belangrijk. Dit sluit 
aan bij de maatschappelijke discussie die over de kwaliteit van het onderwijs wordt gevoerd.

Als je de uitkomsten van 2001 met nu vergelijkt, is te zien dat de top 5 nauwelijks is 
veranderd. In 2001 vonden jongeren het recht op onderwijs het belangrijkste recht. Dat recht 
staat nu op de vierde plaats. Het recht op bescherming tegen geweld staat nu op de eerste 
plaats terwijl het in 2001 op de vijfde plaats stond. Daarnaast staan het recht op gezond eten 
en drinken en het recht op zorg en liefde nog steeds in de top 5. Het enige verschil is dat het 
recht op gelijke behandeling in de plaats van het recht op gezondheidszorg en hulp is gekomen.

Opkomen voor eigen rechten
In vergelijking met het onderzoek uit 2001 is er een stijging in het aantal jongeren dat wel 
eens heeft moeten opkomen voor hun rechten. In 2001 gaf 40% dit aan en in 2007 was het 
percentage ruim 70%. De rechten waar jongeren voor opkomen zijn het recht op bescherming 
tegen geweld, recht op een eigen mening en recht op gelijke behandeling. 

De meeste jongeren (77%) vragen om hulp als ze een probleem hebben. Slechts 5% zegt dat 
niet te doen. In 2001 gaf 80% van de jongeren aan hulp te zoeken bij een probleem. Twee op 
de tien jongeren gaf aan geen hulp te zoeken. Het blijkt uit cijfers dat jongeren effectiever zijn 
geweest in hun hulpvraag. Driekwart van de jongeren uit dit onderzoek heeft namelijk ook echt 
iets aan deze hulp gehad terwijl 8% er niets aan heeft gehad. In 2001 zei 38% iets aan de 
hulp te hebben gehad en 20% helemaal niet.

Dat jongeren het recht op bescherming tegen geweld naar voren halen als aandachtspunt, 
sluit goed aan bij de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Er is in de maatschappij 
steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld kindermishandeling, zinloos geweld en pesten. Hoewel 
hieraan vanuit de politiek en de overheid steeds meer wordt gedaan, blijkt uit dit onderzoek dat 
jongeren het belangrijk vinden en dat aan dit onderwerp nog steeds aandacht aan moet worden 
besteed.

Steeds meer jongeren gaan naar vrienden als ze hulp nodig hebben. Vrienden spelen een 
belangrijke rol in het welzijn van jongeren. Juist daarom is het belangrijk om de kennis over 
het verdrag onder jongeren te vergroten, want andere jongeren zijn immers de eerste die 
benaderd worden met problemen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren bij voorkeur hulp zoeken bij een persoon en minder 
bij instanties. Alleen de Kindertelefoon springt er als instantie positief uit. De meerderheid van 
de jongeren vindt ook dat jongeren altijd ergens terecht moeten kunnen met vragen en dat ze 
zelfs de mogelijkheid moeten krijgen om naar een rechter te stappen. Uit het onderzoek wordt 

Jongeren over kwetsbare jongeren
Tenslotte is de jongeren gevraagd of zij vinden dat de rechten van kwetsbare jongeren goed 
zijn geregeld. Als de kwetsbare groepen worden vergeleken, denken jongeren dat de rechten 
van gehandicapte kinderen en die van langdurige zieke kinderen het beste zijn geregeld. Meer 
dan zes op de tien jongeren (61%) denkt dat de rechten van die kinderen gewoon tot goed zijn 
geregeld. Jongeren denken dat de rechten van gevluchte kinderen het slechtst geregeld zijn. 
Ruim vier op de tien (42%) denkt dat de rechten slecht zijn geregeld. (tabel 8)

Conclusies en Aanbevelingen
In het kader van voorgaande Jongerenrapportage is in 2001 ook een onderzoek gehouden naar 
de mening van jongeren over kinderrechten. De enquête uit 2001 werd verstuurd naar scholen 
en instellingen voor jeugdhulpverlening. Daarnaast werd de enquête geplaatst in het landelijk 
dagblad Trouw. De response van 2001 is aanzienlijk hoger dan de response in dit onderzoek, 
namelijk 6600 ten opzichte van 458. Toch is het huidige onderzoek, door de gekozen 
onderzoekskanalen, meer representatief te noemen. Dit jaar is er namelijk voor gekozen om 
de enquête uit te zetten onder het onderzoekspanel van de Nationale Jeugdraad. Dit panel, 
bekend onder de naam Jeugdraadpanel, is ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht. Het 
bestaat uit leerlingen van het middelbaar onderwijs en het ROC. De scholen liggen verspreid 
over Nederland en is een afspiegeling van de Nederlandse jongeren als het gaat om geslacht, 
leeftijd, opleiding en etnische afkomst. Door het verschil in aanpak tussen voorgaand en 
huidig onderzoek, is het moeilijk een vergelijking te maken tussen de twee onderzoeken. Toch 
hebben we in de conclusies en aanbevelingen een aantal resultaten van 2001 genoemd die in 
vergelijking met huidig onderzoek opvallend waren.

Bekendheid met het Verdrag
Vrijwel alle jongeren weten dat kinderen en jongeren rechten hebben. Toch blijkt uit het 
onderzoek dat maar drie op de tien jongeren bekend is met het Internationale Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind. Jongeren weten met name van televisie, school, krant en internet 
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niet duidelijk waarom instanties niet of minder worden benaderd in geval van hulp. Wellicht 
dat er te weinig voorlichting is over de hulpmogelijkheden aan kinderen en jongeren, waardoor 
ze niet bekend zijn met de instellingen. Maar het kan ook zijn dat de meeste problemen die 
jongeren hebben te klein zijn om bij een instantie neer te leggen.

Jongeren zijn aan de ene kant zorgelijk over hun rechten. Ze moeten vaker opkomen voor hun 
rechten. Aan de andere kant lijken ze assertiever dan voorheen. Ze geven aan te weten bij wie 
ze kunnen aankloppen met problemen en problemen worden ook vaak opgelost. Als ze zich bij 
problemen tot iemand hebben gewend, beoordelen ze de uitkomsten als positief. Vrienden en 
ouders spelen in dat geval een grote rol. 

Rechten thuis, in de buurt en op school
Veel jongeren mogen thuis meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Waar 
jongeren nauwelijks invloed op hebben, zijn beslissingen over hoe laat ze thuis moeten zijn, de 
vakantie of het zakgeld. 

In 2001 gaven de deelnemende jongeren aan het belangrijk te vinden om mee te beslissen 
over de televisie, school en kleding. In 2007 geven de deelnemende jongeren aan dat ze naast 
kleding en school het ook belangrijk te vinden om mee te beslissen over met welke vrienden ze 
omgaan.

In 2001 had 22% van de deelnemende jongeren het gevoel niet betrokken te worden in de 
buurt. Er werd niet gevraagd waarbij ze zich of niet betrokken voelden. Dit jaar vroegen we dat 
wel. Ruim de helft kan nergens over meepraten. Jongeren die wel mogen meepraten, denken 
voornamelijk mee over zaken als een straatfeest of plekken om te sporten. 
Bekeken is door wie jongeren zich serieus genomen voelen. Hierbij antwoordden de meeste 
jongeren dat ouders dat het beste doen. Gelet op eerdere vragen scoren ouders op alle 
fronten goed als het gaat om vertrouwen, inspraak en aandacht. Jongeren voelen zich het 
minst serieus genomen door de politiek en de media.

Als het gaat om hoe serieus jongeren worden genomen, dan zit er een grote discrepantie 
tussen de kring van familie en vrienden enerzijds en de maatschappij in het algemeen 
anderzijds. Het verdient aanbeveling hier iets aan te doen en te zorgen dat jongeren meer 
serieus genomen worden en betrokken worden bij de maatschappij.

Jongeren over kwetsbare jongeren 
Jongeren vinden dat de rechten van gehandicapte kinderen en die van langdurige zieke kinderen 
het beste zijn geregeld. Ze denken dat de rechten van gevluchte kinderen het slechtst geregeld 
zijn. Er is een redelijk vertrouwen in hoe de gezondheidszorg omgaat met de rechten van 
jongeren. Jongeren hebben duidelijk veel minder vertrouwen in hoe de maatschappelijke zorg is 
geregeld ten aanzien van jongeren en hun rechten

Bijlage /// Enquête 
RECHT OP JE TOEKOMST 
 
Deze vragenlijst gaat over jongeren en hun rechten. Nederland heeft in �99� beloofd zich te 
houden aan het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VN is een afkorting van Verenigde Na-
ties). In het verdrag gaat het om rechten van kinderen en jongeren tot en met �8 jaar.

Dit jaar moet Nederland aan het VN Comité inzake de Rechten van het Kind rapporteren hoe er in 
Nederland wordt omgegaan met de rechten van kinderen en jongeren. Dit wordt de 
Jongerenrapportage genoemd. 
Jouw mening is belangrijk bij het beantwoorden van de vragen, want die mening wordt 
meegenomen in de jongerenrapportage.

1. Je bent: een meisje  een jongen
 
2. Jouw leeftijd is 

3. Je volgt:
  Vmbo basis
  Vmbo kader
  Vmbo gemengde leerweg
  Vmbo theoretische leerweg 
  Mbo beroepsbegeleidende leerweg
  Mbo beroepsopleidende leerweg 
  Havo 
  Vwo 
  Anders, namelijk 
 
4. In welk land is jouw vader geboren?   
 
5. In welk land is jouw moeder geboren?    

6. Stelling: Kinderen en jongeren hebben rechten.
  Eens
  Geen mening
  Oneens

7. Heb je gehoord van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind?
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

8. Waar ken je het Kinderrechtenverdrag van? (meerdere antwoorden zijn mogelijk en indien van toepassing)

  School
  Televisie
  Radio
  Krant
  Internet
  Bibliotheek
  Tijdschrift
  Folder of poster
  Bekenden (familie, vrienden, kennissen)
  Niet van toepassing
  Anders, namelijk: 

///
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9. Welke kinderrechten kun jij opnoemen?

10. Welke onderstaande rechten horen bij de kinderrechten volgens jou? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

  Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren
  Bescherming tegen geweld (bijv. mishandeling, kinderhandel, 
  -misbruik, verwaarlozing, pesten)
  Een eigen plek en privacy (privacy=recht om met rust gelaten te worden) 
  Hulp voor gehandicapten
  Hulp aan vluchtelingkinderen
  Bescherming in oorlogssituatie
  Bescherming tegen zware arbeid 
  Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen
  Gezondheidszorg en hulp
  Gezond eten en drinken
  Onderwijs
  Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname aan culturele activiteiten
  Je mening zeggen
  Informatie
  Samenkomen met je vrienden
  Je eigen geloof
  Zorg en liefde
  Ander recht, namelijk: 

11. Welk recht vind je het belangrijkst? (1 antwoord geven)

  Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren
  Bescherming tegen geweld 
  (bijv. mishandeling, kinderhandel, -misbruik, verwaarlozing, pesten)
  Een eigen plek en privacy 
  Hulp voor gehandicapten
  Hulp aan vluchtelingkinderen
  Bescherming in oorlogssituatie
  Bescherming tegen zware arbeid 
  Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen
  Gezondheidszorg en hulp
  Gezond eten en drinken
  Onderwijs
  Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname aan culturele activiteiten
  Je mening zeggen
  Informatie
  Samenkomen met je vrienden
  Je eigen geloof
  Zorg en liefde
  Ander recht, namelijk

12. Welk recht vind je het een na belangrijkst? (1 antwoord geven)

  Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren
  Bescherming tegen geweld 
  (bijv. mishandeling, kinderhandel, -misbruik, verwaarlozing, pesten)

  Een eigen plek en privacy 
  Hulp voor gehandicapten
  Hulp aan vluchtelingkinderen
  Bescherming in oorlogssituatie
  Bescherming tegen zware arbeid 
  Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen
  Gezondheidszorg en hulp
  Gezond eten en drinken
  Onderwijs
  Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname aan culturele activiteiten
  Je mening zeggen
  Informatie
  Samenkomen met je vrienden
  Je eigen geloof
  Zorg en liefde
  Ander recht, namelijk: 

13. Aan welk recht moet in Nederland geen aandacht worden besteed? (1 antwoord geven)

  Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren
  Bescherming tegen geweld (bijv. mishandeling, kinderhandel, 
  -misbruik, verwaarlozing, pesten)
  Een eigen plek en privacy (privacy=recht om met rust gelaten te worden)
  Hulp voor gehandicapten
  Hulp aan vluchtelingkinderen
  Bescherming in oorlogssituatie
  Bescherming tegen zware arbeid 
  Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen
  Gezondheidszorg en hulp
  Gezond eten en drinken
  Onderwijs
  Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname aan culturele activiteiten
  Je mening zeggen
  Informatie
  Samenkomen met je vrienden
  Je eigen geloof
  Zorg en liefde
  Ander recht, namelijk …

14. Aan welk recht moet in Nederland ook geen aandacht worden besteed? (1 antwoord geven)

  Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren
  Bescherming tegen geweld (bijv. mishandeling, kinderhandel, 
  -misbruik, verwaarlozing, pesten)
  Een eigen plek en privacy 
  Hulp voor gehandicapten
  Hulp aan vluchtelingkinderen
  Bescherming in oorlogssituatie
  Bescherming tegen zware arbeid 
  Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen
  Gezondheidszorg en hulp
  Gezond eten en drinken
  Onderwijs
  Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname aan culturele activiteiten
  Je mening zeggen
  Informatie
  Samenkomen met je vrienden



�� ��

  Je eigen geloof
  Zorg en liefde
  Ander recht, namelijk: 

15. Heb je wel eens moeten opkomen voor onderstaande rechten? 
        (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
  
  Gelijke behandeling van alle kinderen en jongeren
  Bescherming tegen geweld (bijv. mishandeling, 
  kinderhandel, -misbruik, verwaarlozing, pesten)
  Een eigen plek en privacy 
  Hulp voor gehandicapten
  Hulp aan vluchtelingkinderen
  Bescherming in oorlogssituatie
  Bescherming tegen zware arbeid 
  Hulp aan kinderen bij politie of kinderen in gevangenissen
  Gezondheidszorg en hulp
  Gezond eten en drinken
  Onderwijs
  Rust & vrije tijd, spel & recreatie en deelname aan culturele activiteiten
  Je mening zeggen
  Informatie
  Samenkomen met je vrienden
  Je eigen geloof
  Zorg en liefde
  Ander recht, namelijk: 

16. Vraag je om hulp als je een probleem hebt?

  Ja Nee  Weet ik niet

17. Bij wie doe je dat? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

  Ouders/ verzorgers
  Andere familie 
  Vrienden
  Buren
  Docent
  Vertrouwenspersoon
  Kindertelefoon
  Kinderrechtswinkel
  Jongeren Informatie Punt
  Rechter
  Bureau Jeugdzorg
  Raad voor de Kinderbescherming
  Maatschappelijk werker 
  Geestelijke (bijv. dominee, pastoor, imam)
  Bij niemand
  Bij iemand anders, namelijk: 

18. Heb je ook echt iets aan deze hulp gehad?

  Ja Nee  Weet ik niet

19. Stel, je hebt een probleem. Met wie zou je dan praten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

  Met mijn ouders/ verzorgers
  Met andere familie 

  Vrienden
  Buren
  Met docent 
  Met een vertrouwenspersoon
  Met de Kindertelefoon
  Met de Kinderrechtswinkel
  Met het Jongeren Informatie Punt (JIP)
  Met de rechter
  Met Bureau Jeugdzorg
  Met de Raad voor de Kinderbescherming
  Met een maatschappelijk werker 
  Met een geestelijke (bijv. dominee, pastoor, imam)
  Met niemand
  Met iemand anders, namelijk:  

20. Vind je dat je altijd ergens terecht moet kunnen met de vragen die je hebt?

  Ja Nee  Weet ik niet

21. In Nederland kunnen volwassenen naar de rechter stappen als ze op willen komen voor hun rechten.  
  Moeten kinderen en jongeren dit ook kunnen?

  Ja Nee  Weet ik niet

22. Waarover mag je thuis meepraten of zelfs meebeslissen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

  Mijn kleding of uiterlijk
  Mijn schoolkeuze
  Wat ik op televisie wil zien
  Met welke vrienden ik omga
  Wat ik eet of drink
  Hoe laat ik ’s avonds thuis moet zijn
  Mijn vakantie
  Mijn zakgeld 
  Mijn bijbaan
  Anders, namelijk:  

23. Waarover mag je in je buurt meepraten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

  Plekken om te sporten 
  Gezellig plein of hangplekken
  Jongerencentrum 
  Straatfeest of sportevenement
  Vakantieactiviteiten
  Verkeer op straat
  Huiswerkklas 
  Niks
  Anders, namelijk: 

24. Waarover mag je op school meepraten?
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25. Geef bij elke regel aan hoe serieus zij jou, als jongere, nemen:

                                                Serieus       Geen mening     Niet serieus
Ouders  
Buurtbewoners   
Docenten  
Media    
Werkgevers         
Politiek   
Hulpverleners 
Politie

26. Hoe denk je dat de rechten van gehandicapte kinderen zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

27. Hoe denk je dat de rechten van gevluchte kinderen zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

28. Hoe denk je dat de rechten van kinderen met problemen thuis zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

29. Hoe denk je dat de rechten van kinderen in een tehuis zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

30. Hoe denk je dat de rechten van kinderen in een gevangenis zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

31. Hoe denk je dat de rechten van kinderen met ouders met een laag inkomen 
  of uitkering zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

32. Hoe denk je dat de rechten van langdurig zieke kinderen zijn geregeld?

  Goed
  Gewoon
  Slecht
  Weet ik niet

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

De resultaten krijg je eind juni op www.jeugdraad.nl te zien. 
Voor vragen en suggesties kan je mailen naar jeugdraadpanel@jeugdraad.nl.



20


