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Veel politieke beslissingen hebben effect op 

kinderen en jongeren. Toch mogen zij niet 

stemmen en zijn ze minder vaak onderwerp 

van discussie. Het VN-Kinderrechtenverdrag 

verplicht Nederland om eerst te kijken naar 

wat goed is voor kinderen en jongeren. Het 

Verdrag geeft jongeren ook het recht om 

hun mening te geven. Deze mening moet 

serieus genomen worden. Daarom heeft het 

Kinderrechtencollectief, waar de Nationale 

Jeugdraad (NJR) deel van uitmaakt, in aanloop 

naar de Tweede Kamer verkiezingen van 

15 maart 2017 meer dan 800 scholieren in 

Nederland gevraagd naar hun mening en hun 

ideeën. 

In dit onderzoeksrapport staat welke 

onderwerpen jongeren belangrijk vinden. 

Ook geven zij een boodschap aan de nieuwe 

politici mee en benoemen zij de meest 

urgente verbeterpunten. We hopen dat dit 

onderzoeksrapport eraan bijdraagt dat de 

mening van jongeren meer wordt meegenomen 

in plannen en beslissingen van politici, in 

aanloop naar de verkiezingen, maar vooral in 

de regeringsperiode erna. 

INLEIDING
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KENMERKEN VAN DE 
ONDERZOCHTE GROEP JONGEREN

Dit onderzoek is gebaseerd op 803 respondenten. De gemiddelde leeftijd 
van de jongeren is 15 jaar. De onderzochte groep bestaat uit 54% meisjes 
en 46% jongens. Van de onderzochte jongeren volgt 32% het vmbo, 22% 
het mbo, 24% de havo, 22% het vwo en 1% doet een andere opleiding. 

803 respondenten

AANTAL
15 jaar

GEMIDDELDE LEEFTIJD 

54% MEISJES 46% JONGENS

32% VMBO 22% MBO

24% HAVO 22% VWO

1% ANDERE OPLEIDING
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NEDERLANDSE SAMENLEVING
Allereerst is aan jongeren gevraagd waar de regering 
de meeste aandacht aan moet geven. Op de lijst 
met onderwerpen konden jongeren één onderwerp 
aankruisen. De jongeren geven aan dat vooral 
Gezondheidszorg (16%), Onderwijs (12%), Werk 
(11%), Veiligheid (10%) en Armoede (8%) de meeste 
aandacht moeten krijgen. In tabel 1 is te zien welke 
onderwerpen ze nog meer belangrijk vinden en in 
welke rangorde. Er is maar een kleine groep jongeren 
die wil dat de regering de meeste aandacht geeft aan 
‘Pensioenen’, ‘Digitale zaken’ of ‘Vrije tijd & Kunst’.

Wat jongeren goed en wat ze slecht geregeld 
vinden voor kinderen en jongeren in Nederland, 
is via open vragen door maar liefst 91% van de 
jongeren beantwoord; dat percentage is veel 
meer dan we in andere onderzoeken zien. Het 
blijkt dat 66% van de jongeren die antwoord gaf 
vooral tevreden is met het onderwijs; met name 
de kwaliteit van het onderwijs. Van de jongeren 
die tevreden zijn met het onderwijs vindt 27% 
het goed geregeld dat iedereen naar school kan 
(tabel 2). Verder zijn jongeren tevreden over sport 
en andere vrijetijdsvoorzieningen, sociale en 
zorgvoorzieningen (met name een zorgverzekering 
voor iedereen) en de financiële regelingen zoals 
kinderbijslag, scholierentoeslag, kinderalimentatie.

Bijna een kwart van de ondervraagde jongeren 
vindt de studiefinanciering slecht geregeld (tabel 
3). Onderwijs scoort in deze tabel ook hoog 
(17%), het gaat daarbij met name om lestijden en 
vervolgstudies. Elf procent geeft aan dat zij zaken 
in relatie tot werk niet goed geregeld vinden, zoals 
het aanbod van banen en het minimumloon. Naast 
dat een groep jongeren vrijetijdsvoorzieningen in 
Nederland goed vindt (tabel 2), geeft een groep 
jongeren ook aan dat er te weinig mogelijkheden 
zijn om te sporten of te spelen of te weinig plekken 
waar jongeren kunnen samenkomen (tabel 3). Een 
aantal van de jongeren (9%) geeft aan dat (jeugd)
zorg niet goed is geregeld en noemen daarbij onder 
andere de wachttijden of dat jongeren helemaal 
geen zorg krijgen. Verder noemen jongeren het te 
dure openbaar vervoer en de te lange wachttijden 

voor studentenwoningen als onderwerpen waar 
verbetering op nodig is. Bij het onderwerp alcohol 
en drugs valt op dat sommige jongeren vinden dat 
je daar te makkelijk aan kan komen terwijl sommige 
jongeren juist vinden dat de minimumleeftijd voor 
alcohol te hoog. is Ook bij veiligheid komt een divers 
beeld naar voren: er zijn jongeren die vinden dat 
criminaliteit beter moet worden aangepakt, terwijl 
er ook jongeren zijn die juist als zorg opgeven dat de 
politie te streng optreedt tegen groepen jongeren 
op straat. Een punt dat volgens jongeren niet goed 
is geregeld in Nederland is armoede. Jongeren 
geven onder andere aan dat er gezinnen zijn die 
financieel tekortkomen en soms zodanig dat hun 
kinderen noodgedwongen dakloos raken. 

Gezondheidszorg 16%

Onderwijs 12%

Werk 11%

Veiligheid 10%

Armoede 9%

Natuur & Milieu 8%

Wonen 7%

Ontwikkelingshulp 6%

Jeugdhulp 6%

Economie 6%

Vrije tijd & kunst 2%

Digitale zaken 2%

Pensioenen 2%

Verkeer & Vervoer 1%

Andere aandacht van regering 2%

Onderwijs in het algemeen 48%

Dat iedereen naar school kan 18%

Sport  en  andere  
vrijetijdsvoorzieningen

7%

Sociale en zorgvoorzieningen 5%

Financiële (overheids)steun 
(kinderbijslag, scholierentoeslag, 
kinderalimentatie, e.d)

4%

Niets is goed geregeld 2%

Naschoolse en kinderopvang 1%

Geen idee 4%

Anders 11%

. 

Studiefinanciering 23%

Onderwijs 17%

Vrije tijd & ontspanning 12%

Werk 11%

(Jeugd)zorg 9%

Openbaar Vervoer en (studenten)
woningen

7%

Alcohol en drugs 6%

Veiligheid 5%

Armoede en zwerfjongeren 3%

Geen idee 7%

Tabel 1. Waar moet de regering, volgens jou, 
de meeste aandacht aan geven?

Tabel 2. Wat vind je goed geregeld in Nederland 
voor kinderen en jongeren? 

Tabel 3. Wat vind je slecht geregeld in Nederland 
voor kinderen en jongeren? 
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Er zijn in Nederland verschillende groepen 
kwetsbare kinderen. Aan jongeren is gevraagd 
voor welke groep kwetsbare kinderen direct een 
oplossing moet worden gezocht. Op deze vragen 
konden meerdere antwoorden worden aangekruist. 
Hieruit blijkt dat jongeren vinden dat er het meest 
dringend een oplossing moet worden gezocht voor 
jongeren die worden mishandeld (75%), jongeren in 
armoede (49%), zwerfjongeren (49%) en jongeren 
die gevlucht zijn uit een ander land (46%) (tabel 4). 
Jongeren van gescheiden ouders (13%), jongeren 
met een andere geaardheid (bijvoorbeeld homo, 
lesbisch) (12%) en jongeren in het Caribisch 
Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba) (5%) worden 
het minst genoemd. Meisjes noemen significant 
vaker jongeren die mishandeld worden, jonge 
mantelzorgers en jongeren in jeugdzorginstellingen 
als kwetsbare groep die dringend geholpen moet 
worden.

Jongeren die mishandeld worden 75%

Jongeren in armoede 49%

Zwerfjongeren 49%

Jongeren die gevlucht zijn uit een 
ander land 

46%

Jongeren die gepest of 
gediscrimineerd worden 

42%

Jongeren met psychische problemen 41%

Jongeren met een handicap 40%

Jongeren die langdurig ziek zijn 36%

Jonge mantelzorgers (jongeren met 
een ziek, gehandicapt of verslaafd 
gezinslid)

36%

Jongeren in jeugdzorginstellingen 21%

Jongeren in gevangenissen 18%

Jongeren van gescheiden ouders 13%

Jongeren met een andere geaardheid 
(bijvoorbeeld homo, lesbisch) 

12%

Jongeren in het Caribisch Nederland 
(Bonaire, St. Eustatius, Saba) 

5%

Andere jongeren 1%

Tabel 4. Van welke kinderen en jongeren zijn de 
problemen, volgens jou, zo dringend dat politici 
daar direct een oplossing voor moeten vinden?
‘Meerdere antwoorden waren mogelijk’
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NEDERLAND EN DE REST VAN 
DE WERELD 

Milieu
Ruim vier op de tien jongeren (44%) geven aan dat 
de regering evenveel geld moet besteden aan een 
schoner milieu en bijna vier op de tien (39%) vinden 
dat de regering juist meer kan besteden (tabel 5). Een 
kleine groep (7%) vindt dat de Nederlandse regering 
minder geld moet uitgeven aan een schoner milieu. 
Er is een verschil te zien tussen jongens en meisjes: 
jongens zeggen vaker dat de regering meer geld moet 
besteden en meisjes zeggen vaker dat de regering 
evenveel geld moet besteden aan een schoner milieu. 

Ontwikkelingshulp
Het grootste deel van de ondervraagde jongeren 
vindt dat de Nederlandse regering evenveel geld aan 
ontwikkelings hulp moet besteden (37%) en ruim drie 
op de tien (31%) vinden dat er meer moet worden 
besteed aan ontwikkelingshulp. Een kwart van de 
jongeren vindt dat er minder moet worden besteed 
(tabel 6).

Opvang asielzoekers
Ruim vier op de tien jongeren (41%) geven aan dat zij 
vinden dat asielzoekers op een goede manier worden 
opgevangen in Nederland (tabel 7). Bijna drie op de 
tien jongeren (29%) zijn het daar niet mee eens en 
vinden dat asielzoekers juist niet op een goede manier 
worden opgevangen. Drie op de tien jongeren ( 30%) 
geven aan geen mening te hebben over dit onderwerp. 

Tabel 5. Moet de Nederlandse regering minder, 
meer of evenveel geld besteden aan een schoner 
milieu?

Hoe jongeren denken over het milieu, ontwikkelingshulp, asielzoekers en Caribisch Nederland

Tabel 6. Moet de Nederlandse regering minder, 
meer of evenveel geld aan ontwikkelingshulp 
(hulp aan mensen in arme landen of bij rampen) 
besteden? 

Tabel 7. Stelling: De Nederlandse regering vangt 
asielzoekers op een goede manier op. 

Caribisch Nederland
Nederland bestaat uit twee delen: het Europese 
gedeelte en het Caribische gedeelte: de eilanden 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Nederlandse 
regering is verantwoordelijk voor kinderen en 
jongeren in beide delen van ons land. Kinderen en 
jongeren die daar wonen hebben veel minder kansen 
vooral als het gaat om onderwijs, werk en zorg. Aan 
jongeren in het Europese deel van Nederland is in dit 
onderzoek gevraagd of zij vinden dat de Nederlandse 
regering extra aandacht moet geven aan kinderen 
en jongeren in het Caribisch Nederland. Bijna vier op 
de tien jongeren (38%) geven aan dat zij vinden dat 
de Nederlandse regering extra aandacht moet geven 
(tabel 8). Iets meer dan een kwart (26%) is het hier 
niet mee eens en 36% heeft geen mening over dit 
onderwerp.

Tabel 8. Stelling: De Nederlandse regering moet 
extra aandacht geven aan kinderen en jongeren 
in het Caribische gedeelte van Nederland. 
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44%

10%

39%
7%
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30%

41%
29%
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Onees

Geen mening

37%

7%

31%
25%

36%
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EIGEN ROL, OMGEVING EN 
INFORMATIE VAN JONGEREN 

Kinderarbeid 
Zes op de tien jongeren geven aan dat je niet zelf 
hoeft te onderzoeken of kleding die je koopt met 
kinderarbeid is gemaakt (tabel 9). Twee op de tien 
jongeren geven aan dat je juist wel zelf op onderzoek 
moet uitgaan. De overige 20% geeft aan geen mening 
te hebben over dit onderwerp. 

Armoede
Ruim een derde (35%) van de jongeren geeft aan dat 
zij geen klasgenoten hebben die financieel niet rond 
kunnen komen. Slecht 15% van de jongeren geeft aan 
dat bij hem of haar kinderen of jongeren in de klas 
zitten die in armoede leven. De helft van de jongeren 
geeft aan geen mening te hebben over dit onderwerp 
(tabel 10).

Kennis over kinderrechten 
De groep jongeren die aangeeft op school voldoende 
(44%) te leren over hun rechten is bijna net zo groot als 
de groep jongeren die aangeeft onvoldoende (41%) te 
leren over hun rechten (tabel 11). Meer dan de helft 
van de jongeren (52%) geeft aan dat er voldoende 
informatie is over waar je hulp kan vragen als je als 
kind wordt mishandeld (tabel 12). Toch geeft ook ruim 
een kwart (28%) aan dat er niet voldoende informatie 
is over hulp bij mishandeling. Twee op de tien jongeren 
hebben geen mening over dit onderwerp. 

Meer dan de helft van de jongeren (52%) is het erover 
eens dat er voldoende informatie is over waar je hulp 
kan vragen als je als kind wordt mishandeld (tabel 11). 
Ruim een kwart (28%) vindt dat niet en twee op de 
tien jongeren heeft er geen mening over.

Hoe jongeren denken over hun eigen rol in kinderrechtenschendingen, wat ze weten over 
armoede in hun directe omgeving, en hoeveel ze weten over rechten. 

Tabel 9. Stelling: Als je kleding koopt, moet je zelf 
onderzoeken of je kleding met kinderarbeid is 
gemaakt. 

Ontwikkelingsdoelen
Via de Verenigde Naties werken alle landen samen aan 
de Sustainable Development Goals. Die gaan over zaken 
zoals geen armoede, geen honger, goede gezondheid, 
etc. Ze worden ook wel de Ontwikkelingsdoelen of de 
Nieuwe Werelddoelen genoemd. Ruim een derde van 
de jongeren (34%) kent deze Ontwikkelingsdoelen of 
de Nieuwe Werelddoelen (tabel 13). Dit zijn significant 
vaker jongeren van havo en vwo. Maar vooral 
opvallend is dat de helft van de jongeren de doelen 
helemaal niet kent.

Tabel 10. Stelling: In mijn klas zitten kinderen of 
jongeren die leven in armoede. 

Tabel 11. Stelling: Op school leer ik voldoende 
over mijn rechten als kind of jongere.

Tabel 12. Stelling: Er is voldoende informatie 
over waar je hulp kan vragen als je als kind wordt 
mishandeld.

Tabel 13. Ken jij deze doelen? 
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INVLOED VAN JONGEREN

Kinderrechten gaan niet alleen over kinderen en 
jongeren: jongeren hebben er zelf ook wat over 
te zeggen. Jongeren hebben het recht gehoord 
te worden in het politieke en maatschappelijke 
debat. We vroegen dan ook aan jongeren of zij het 
gevoel hebben invloed te kunnen uitoefenen in hun 
omgeving zoals thuis, op school en in de vrije tijd of in 
de politiek. En we vroegen ze wat er beter kan. 

Plaats van invloed
Thuis hebben de meeste jongeren het gevoel dat 
ze invloed kunnen uitoefenen (75%) (tabel 14). Dat 
gevoel hebben vooral meisjes en jongeren van havo 
en vwo. Jongeren konden meerdere antwoorden 
aankruisen en gaven aan ook op school (42%) en bij 
vrijetijdsbestedingen (zoals sport) (41%) het gevoel 
te hebben invloed te kunnen uitoefenen. Wat opvalt 
is dat slecht 8% aangeeft het gevoel te hebben in de 
politiek invloed te kunnen uitoefenen. Terwijl 14% in 
een open vraag aangeeft dat zij meer invloed zouden 
willen hebben in de politiek (tabel 15). Daarnaast geven 
de antwoorden op de open vraag aan dat jongeren 
vooral op school meer invloed willen hebben. Andere 
antwoorden die jongeren geven, zijn bijvoorbeeld 
invloed op de vluchtelingenproblematiek, de 
economie en het milieu. De overige jongeren geven 
overwegend korte antwoorden. De categorie ‘anders’ 
is relatief groot, omdat de antwoorden alle kanten 
opgaan (van de minimumleeftijd voor alcohol tot 
rechten en plichten).

Thuis – bijvoorbeeld bij je ouders 
of verzorgers

75%

Op school – bijvoorbeeld bij 
je leraren of de schoolleiding 

42%

In sport en andere 
vrije tijdsactiviteiten – bijvoorbeeld 
voetbal, scouting 

41%

In de politiek – bijvoorbeeld in 
de gemeenteraad of in de 
Tweede Kamer

8%

Nergens 9%

School 20%

Politiek 14%

Geldzaken 8%

(Toekomstige) baan 7%

Thuis 2%

Alles 1%

Sport 1%

Gezondheid 1%

Nergens 15%

Anders 20%

Weet ik niet, niks, geen idee 11%

In hoeverre jongeren vinden dat zij invloed hebben in hun eigen omgeving

Tabel 14. Waar heb je het gevoel dat je invloed 
kan uitoefenen? ‘Meerdere antwoorden waren 
mogelijk’

Invloed in de politiek
Uit tabel 15 blijkt dat een groep jongeren meer invloed 
zou willen uitoefenen op de politiek. In een open vraag 
is aan jongeren gevraagd hoe politici ervoor zorgen 
dat kinderen en jongeren meer invloed krijgen in de 
politiek. De meest genoemde oplossing is jongeren 
stemrecht geven (17%) (tabel 16). Verder worden 
enquêtes of interviews genoemd (10%). Opvallend 
is dat veel jongeren aangeven dat politici jongeren 
meer moeten betrekken bij besluitvorming, maar 
niet aangeven hoe (tabel 16). 24% heeft geen idee 
hoe jongeren meer invloed zouden moeten krijgen 
in de politiek. En er zijn veel jongeren die aangeven 
dat politici helemaal niets doen om jongeren erbij te 
betrekken. Die antwoorden staan onder de categorie 
‘anders’.

Door jongeren stemrecht te geven 17%

Via enquête of interview 10%

Via school 7%

Via een jeugdraad of denktank van 
jongeren

5%

Door te debatteren 4%

Via (social) media 2%

Door te laten meelopen in Tweede 
Kamer of gemeenteraad

2%

Via kinderombudsman 1%

Geen idee 24%

Anders 28%

Tabel 15. Waar in je leven wil je (nog) meer 
invloed over hebben? 

Tabel 16. Hoe zorgen politici ervoor dat kinderen 
en jongeren meer invloed krijgen in de politiek? 

Op dit moment mogen jongeren pas stemmen bij 
verkiezingen als ze 18 jaar zijn. We hebben jongeren 
gevraagd of zij vinden dat ze moeten kunnen stemmen 
als ze 16 jaar zijn. Ruim de helft (52%) is het daarmee 
oneens (tabel 17). Bijna vier op de tien jongeren (37%) 
zijn het er wel mee eens en 11% weet het niet.

Vertrouwen in de regering
Aan de jongeren is gevraagd of zij erop vertrouwen 
dat de Nederlandse regering de toekomst van jonge 
generaties (inclusief die van henzelf en andere 
kinderen en jongeren in Nederland) goed regelt. De 
helft van de jongeren geeft aan dat zij erop vertrouwen 
dat de Nederlandse regering de toekomst van jonge 
generaties goed regelt (tabel 18). Iets meer dan twee 
op de tien jongeren (21%) hebben dat vertrouwen 
niet en bijna drie op de tien (29%) weten het niet. 

Tabel 17. Stelling: Jongeren moeten al kunnen 
stemmen bij de verkiezingen als ze 16 jaar zijn. 

Tabel 18. Ik vertrouw erop dat de Nederlandse 
regering de toekomst van jonge generaties 
(dus van mij en andere kinderen en jongeren in 
Nederland) goed regelt.
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Minister voor de Jeugd 
In een open vraag is aan het einde van de enquête 
aan jongeren gevraagd waar een Minister van Jeugd 
als eerste een oplossing voor moet zoeken. De 
antwoorden die jongeren geven, zijn onderverdeeld 
in categorieën en in tabel 19 is hier een overzicht 
van te zien. De antwoorden die jongeren het 
meeste geven, vallen in de categorie ‘Problemen 
bij jongeren als het gaat om gezondheid en welzijn 
(19%). Op de tweede plaats geven jongeren 
antwoorden die betrekking hebben op het gebied 
van onderwijs (13%). En op de derde plaats geven 
ze antwoorden op het gebied van meer financiële 
gelijkheid (13%). 

Problemen bij jongeren (gezondheid, 
welzijn)

19%

Onderwijs (minder lange schooldagen, 
hulp bij studiekeuze)

13%

Armoede (en ook zwerfjongeren) 13%

Geweld (met name 
kindermishandeling)

9%

Studiefinanciering terug 9%

Werk (werkgelegenheid, 
minimumloon)

4%

Alcohol en drugs (meer of juist 
minder bereikbaar voor jongeren)

4%

Vrije tijd & ontspanning (meer 
activiteiten voor jongeren)

4%

Criminaliteit/ veiligheid 4%

Pesten 4%

Schulden/ geldproblemen bij 
jongeren

3%

Inspraak (stemmen vanaf 16 bijv.) 2%

Openbaar vervoer (verbeteren in bijv. 
Zeeland) of (studenten)woningen

2%

Discriminatie 2%

Geen idee 8%

Tabel 19. Stel er komt een Minister van Jeugd, 
waar moet die Minister als eerste een oplossing 
voor zoeken? 
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BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

Aan het einde van de vragenlijst kregen jongeren de mogelijkheid 
een boodschap achter te laten voor de nieuwe politici. Jongeren gaven 
uiteenlopende antwoorden. Hier volgt een selectie:

(jongen, 14, vmbo)
SUCCES

(jongen, 14, vmbo)

MINDER LUISTEREN 
NAAR DE EU 

KIJK ALSJEBLIEFT NAAR DE 
WERELD, WE MAKEN HET KAPOT. 
WE HEBBEN ÉÉN WERELD EN WE 

MOETEN SAMENWERKEN OM 
ALLES WEER GOED TE KRIJGEN.

STEL ONS 
NIET TELEUR

KOM JE BELOFTES NA

(meisje, 16, vmbo)

(meisje, 15, vmbo)

(meisje, 16, vmbo)

GA HET NIET 
LOPEN VERPESTEN

(jongen, 15, vmbo)

GEFELICITEERD 
(jongen, 17, vmbo)

VERBETER DE WERELD, 
MAAK HET NIET ERGER 

DAN HET AL IS
(jongen, 17, vmbo)

DOE JE BEST
(meisje, 16, vmbo)

NIET ALLEEN DENKEN 
AAN DE BELANGEN VAN 

EIGEN PARTIJ
(meisje, 16, mbo)
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BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(jongen, 19, mbo)

MINDER POLITIEKE 
CORRECTHEID

STOP MET HET MAKEN VAN 
REGELS DIE ONZE VRIJHEID 

BEPERKEN, LAAT MEER 
KEUZES OPEN

MAAK ER GEEN ZOOITJE VAN

(meisje, 17, mbo)

(jongen, 13, vwo)

GA NIET OP JE LUIE 
REET DINGEN ROEPEN EN 
VERVOLGENS NIKS DOEN 
MAAR ONDERNEEM IETS!

(jongen, 13, vwo)

GA MAAR WEG, JULLIE KOMEN 
NOOIT JE BELOFTES NA, LUISTEREN 

NAAR DE MINDERHEID VAN 
DIT LAND, MAAR HET IS EEN 

DEMOCRATIE, STEM OP GEERT!
(jongen, 13, vwo)

DRUK MAKEN OVER 
BELANGRIJKE DINGEN, 

NIET OVER ABORTUS OF 
MAROKKANEN DIE HET LAND 

UITMOETEN

(meisje, 18, havo)

VEEL SUCCES 
EN STERKTE
(jongen, 13, vwo)

WEES EERLIJK EN 
DOE WAT JE BELOOFT; 

NIET ALS IEDEREEN ALLEEN 
MAAR PRATEN

(meisje, 18, mbo)
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(meisje, vmbo)

DENK GOED NA OVER BESLISSINGEN 
EN WAT VOOR INVLOED DIE 
ZULLEN HEBBEN EN HOUD 

REKENING MET ALLE SOORTEN 
BEVOLKINGSGROEPEN



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Waardering en vertrouwen
Dit onderzoek laat zien dat jongeren over het 
algemeen redelijk tevreden zijn met het beleid van 
de Nederlandse regering. Via een open vraag blijkt 
bijvoorbeeld dat de meeste jongeren tevreden 
zijn met het onderwijs; met name met het feit dat 
iedereen in Nederland onderwijs kan krijgen, maar 
ook de kwaliteit wordt gewaardeerd. Ook waarderen 
veel jongeren het hoge voorzieningenniveau van 
Nederland, zoals dat iedereen een zorgverzekering 
heeft en het bestaan van toeslagen als kinderbijslag en 
scholierentoeslag. Als het gaat om het vluchtelingen-, 
het milieu- en het ontwikkelingshulpbeleid, is er 
brede steun voor uitgaven die de overheid daarvoor 
doet. De meeste jongeren vertrouwen er ook op dat 
de toekomst van de jonge generatie goed geregeld 
wordt.

Zaken die beter kunnen
Toch uiten jongeren ook stevige kritiek. De 
financiering van hun vervolgstudie (en erbij horende 
vervoerskosten), het aanbod op de arbeidsmarkt en 
het minimumloon baren jongeren zorgen. Ook vinden 
jongeren dat er meer ontspanningsmogelijkheden 
moeten zijn. De antwoorden variëren van meer 
vrijetijdsactiviteiten als sport en spel tot meer 
hangplekken. Maar veruit de meeste aandacht gaat 
uit naar mensen die het minder goed hebben in de 
samenleving. Zo maken jongeren zich druk om de 
gezondheidszorg en het welzijn van jongeren en 
vinden zij dat deze zaken beter geregeld moeten 
worden. Kindermishandeling springt eruit als meest 
dringende probleem. Ook moet er een oplossing 
komen voor jongeren in armoede en zwerfjongeren. 
Het is opmerkelijk dat slechts een kleine groep 
ondervraagden aangeeft dat er in hun klas jongeren 
zitten die leven in armoede. Op grond van feitelijke 
cijfers zou het aantal veel hoger moeten zijn. Hieruit 
kan worden afgeleid dat de omvang van armoede 
onder jongeren nog redelijk verborgen lijkt.

Meer invloed en kennis
Een grote meerderheid van de jongeren heeft het 
gevoel dat ze thuis behoorlijk wat invloed kunnen 
uitoefenen op hun leven. In mindere mate hebben ze 

dat gevoel op school en in hun vrijetijdsactiviteiten. 
Maar weinig jongeren hebben het gevoel dat ze invloed 
kunnen uitoefenen in de politiek. Jongeren willen dan 
ook op school en in de politiek meer inspraak. Toch 
zijn er weinig ideeën hoe het beter zou kunnen en is 
meer dan de helft van de jongeren tegen stemrecht op 
16-jarige leeftijd. Dat het VN-Kinderrechtenverdrag de 
Nederlandse overheid verplicht om ervoor te zorgen 
dat iedereen bekend is met kinderrechten, is nog 
niet goed tot het onderwijs doorgedrongen: het valt 
op dat veel jongeren er weinig over leren op school. 
Hetzelfde geldt voor de informatie over waar je hulp 
kan vragen als je als kind wordt mishandeld; slechts 
de helft van de ondervraagden weet waar je die hulp 
kunt krijgen. Ook de Nieuwe Werelddoelen van de VN 
blijven vrij onbekend, ook al wil de overheid dat alle 
Nederlanders hiermee bekend zijn. De helft van de 
jongeren geeft aan deze doelen niet te kennen. Voor 
overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties 
is er dus nog veel werk te verrichten als het gaat om 
informatieoverdracht rondom deze thema’s. 

Tot slot
Uit dit onderzoek komt het beeld naar voren dat 
jongeren over het algemeen een heel divers en 
genuanceerd oordeel geven over het beleid dat in 
Nederland wordt gevoerd. Ze hebben grote waardering 
voor de voorzieningen waar Nederlanders op kunnen 
rekenen en er is behoorlijk wat vertrouwen in de wijze 
waarop de overheid onze toekomst vormgeeft. In 
contrast met die waardering vinden jongeren dat ze 
veel te weinig invloed hebben in de politiek. Tegenover 
de positieve punten staan dan ook een groot aantal 
verbeterpunten, zoals studiefinanciering en vooral 
ook de zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen 
in onze samenleving.  
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Bijlage | Enquête - Tweede Kamerverkiezingen 2017

Deze vragenlijst staat in het teken van de aankomende Tweede Kamer verkiezingen op 15 
maart 2017. Het gaat over welke onderwerpen jij belangrijk vindt voor politici om mee aan de 
slag te gaan. Dit is je kans om je mening te geven. Van de uitkomsten van dit onderzoek wordt 
een rapport gemaakt. Dit rapport geven we aan de nieuwe politici mee.

1. Je bent    een meisje
    een jongen

2. Jouw leeftijd is  

3. Je volgt    VMBO 
    HAVO
    VWO
     MBO
    Speciaal onderwijs …
    Anders, namelijk …

Algemeen 
De volgende vragen gaan over iedereen in de Nederlandse samenleving, jong en oud. 

4. Waar moet de regering, volgens jou, de meeste aandacht aan geven? (kruis 1 antwoord aan)

  Wonen   – bijvoorbeeld betaalbare woningen 
 Ontwikkelingshulp  – bijvoorbeeld hulp aan mensen in arme landen 
 Jeugdhulp   – bijvoorbeeld hulp aan jongeren die het moeilijk hebben
  Natuur & Milieu   – bijvoorbeeld behoud van bossen, klimaatverandering
  Digitale zaken   – bijvoorbeeld online veiligheid en privacy 
 Pensioenen  – bijvoorbeeld wat je kan besteden als je na je 67ste niet meer hoeft te werken 
  Gezondheidszorg  – bijvoorbeeld goede artsen en ziekenhuizen 
  Armoede   – bijvoorbeeld steun aan arme gezinnen 
 Werk    – bijvoorbeeld kansen om een baan te vinden 
  Veiligheid   – bijvoorbeeld misdaad- en terrorismebestrijding
  Vrije tijd & kunst   – bijvoorbeeld sport, musea en muziek 
 Onderwijs   – bijvoorbeeld goede leraren, stages en studiefinanciering 
  Economie   – bijvoorbeeld banken, internationale handel
  Verkeer en vervoer  – bijvoorbeeld files oplossen, nachtbussen
  Anders, namelijk

De volgende vragen gaan over jongeren in de Nederlandse samenleving. 

5. Wat vind je goed geregeld in Nederland voor kinderen en jongeren?

6. Wat vind je slecht geregeld in Nederland voor kinderen en jongeren?

Kwetsbare situaties 
De volgende vragen gaan over kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie zitten. 

7. Van welke kinderen en jongeren zijn de problemen, volgens jou, zo dringend dat politici daar direct een 
 oplossing voor moeten vinden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Jongeren die gevlucht zijn uit een ander land 
  Jongeren in armoede 
  Jongeren die mishandeld worden 
    Jongeren in jeugdzorginstellingen
 Jongeren in gevangenissen 
 Jongeren van gescheiden ouders 
 Jongeren die langdurig ziek zijn
 Jongeren met een handicap 
  Jongeren met een andere geaardheid (bijvoorbeeld homo, lesbisch) 
  Jongeren met psychische problemen 
 Jonge mantelzorgers (jongeren met een ziek, gehandicapt of verslaafd gezinslid)
 Zwerfjongeren 
  Jongeren die gepest of gediscrimineerd worden 
    Jongeren in het Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba) 
 Andere jongeren, namelijk    

Nederland en de rest van de wereld 
We vragen je nu om je mening te geven over een aantal vragen en stellingen die gaan over kinderen en jongeren 
in Nederland en daarbuiten. 

8. Moet de Nederlandse regering minder, meer of evenveel geld besteden aan een schoner milieu?
   Meer
  Minder
  Evenveel
  Weet ik niet

9. Moet de Nederlandse regering minder, meer of evenveel geld aan ontwikkelingshulp (hulp aan mensen in  
 arme landen of bij rampen) besteden? 
  Meer
  Minder
  Evenveel
  Weet ik niet

Nu volgen een aantal stellingen waar je je mening over kunt geven. 

10. Stelling: De Nederlandse regering vangt asielzoekers op een goede manier op.
   Eens
   Oneens
  Geen mening

11. Ik vertrouw erop dat de Nederlandse regering de toekomst van jonge generaties (dus van mij en andere 
 kinderen en jongeren in Nederland) goed regelt.
  Ja
  Nee
  Weet ik niet
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Nederland bestaat uit twee delen: het Europese gedeelte en het Caribische gedeelte: de eilanden Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba. De Nederlandse regering is verantwoordelijk voor kinderen en jongeren in beide delen van ons 
land. Kinderen en jongeren die daar wonen hebben veel minder kansen vooral als het gaat om onderwijs, werk en 
zorg. 

12. Stelling: De Nederlandse regering moet extra aandacht geven aan kinderen en jongeren in het Caribische   
 gedeelte van Nederland.
  Eens
  Oneens
  Geen mening

13. Stelling: Als je kleding koopt, moet je zelf onderzoeken of je kleding met kinderarbeid is gemaakt.
   Eens
   Oneens
  Geen mening

14. Stelling: Op school leer ik voldoende over mijn rechten als kind of jongere. 
  Eens
  Oneens
  Geen mening

15. Stelling: Er is voldoende informatie over waar je hulp kan vragen als je als kind wordt mishandeld.
   Eens
   Oneens
  Geen mening

16. Stelling: In mijn klas zitten kinderen of jongeren die leven in armoede.
  Eens
  Oneens
  Geen mening

Via de Verenigde Naties werken alle landen samen aan de Sustainable Development Goals. Die gaan over zaken 
zoals geen armoede, geen honger, goede gezondheid en dergelijke. Ze worden ook wel de Ontwikkelingsdoelen of 
de Nieuwe Werelddoelen genoemd. 

17. Ken jij deze doelen?  
   Ja
  Nee
  Weet ik niet

Invloed 
De volgende vragen gaan over of je het gevoel hebt dat je invloed kan uitoefenen thuis, op school, in je vrije tijd 
of in de politiek. 

18. Waar heb je het gevoel dat je invloed kan uitoefenen? (meerdere antwoorden mogelijk)
 Thuis – bijvoorbeeld bij je ouders of verzorgers
 Op school – bijvoorbeeld bij je leraren of de schoolleiding 
    In sport en andere vrije tijdsactiviteiten – bijvoorbeeld voetbal, scouting 
 In de politiek – bijvoorbeeld in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer
  Nergens
 Ergens anders, namelijk …

19. Waar in je leven wil je (nog) meer invloed over hebben?

20. Hoe zorgen politici ervoor dat kinderen en jongeren meer invloed krijgen in de politiek?

Op dit moment mogen jongeren pas stemmen bij verkiezingen als ze 18 jaar zijn. 
21. Stelling: Jongeren moeten al kunnen stemmen bij de verkiezingen als ze 16 jaar zijn. 
  Eens
  Oneens
  Geen mening

22. Stel er komt een Minister van Jeugd, waar moet die Minister als eerste een oplossing voor zoeken?

23. Hoe luidt jouw boodschap aan de nieuwe politici die straks ons land besturen?

24. Wil je nog iets kwijt over de vragenlijst? 

Bedankt voor het invullen! We verloten 10 cadeaubonnen van €20. Het loten gaat via je docent. De resultaten zijn in maart 2017 
op www.njr.nl te zien. Voor vragen en suggesties kan je mailen naar panel@njr.nl

Deze vragenlijst is gemaakt door het Kinderrechtencollectief. Daarin werken verschillende organisaties samen om de 
situatie voor kinderen in Nederland beter te maken. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren meer gezien en 
gehoord worden door politici, daarom vragen we jou deze vragen te beantwoorden, en stappen we met de uitkomsten 
van dit onderzoek naar de politiek om te zorgen dat kinderen en jongeren beter in beeld zijn. 
Kijk voor meer informatie op: www.kinderrechten.nl
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BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 17, vwo)

DIRECT ANTWOORDEN OP 
EEN VRAAG, NIET 
OMHEEN DRAAIEN

DIRECT ANTWOORDEN 
OP EEN VRAAG, 

NIET OMHEEN DRAAIEN

BRENG ONS NIET IN EEN CRISIS

(meisje, 17, vwo)

(jongen, 16, vwo)

KIJK VOORUIT, GEEN 
BESLISSINGEN NEMEN 
DIE LATER SLECHTE 
GEVOLGEN HEBBEN

(jongen, 17, vwo)

MEER VERTROUWEN OPBOUWEN 
BIJ HET VOLK

(jongen, 15, vwo)

JE MOET NOOIT VERGETEN 
DAT JE HET LAND 

VERTEGENWOORDIGT. DENK 
NAMENS HEN.
(meisje, 17, vwo)

BURGERS GOED INLICHTEN
(meisje, 16, vwo)

NORMAAL ANTWOORD 
GEVEN OP VRAGEN EN ER 
NIET OMHEEN DRAAIEN

(meisje, 17, vwo)
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(jongen, 15, vwo)

MAAK DUIDELIJKE PLANNEN DIE 
HAALBAAR ZIJN



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 17, vwo)

WEES GOEDE LEIDERS 
EN MAAK ER GEEN POTJE 

VAN AUB

ZORG ERVOOR DAT DE 
GENERATIE DIE NOG KOMT 

OOK KANSEN HEEFT

BESTUUR WIJS EN 
RECHTVAARDIG

(meisje, 15, vmbo)

(jongen, 18, vwo)

ONDER DE 18 WEL RECHT 
HEBBEN OM TE STEMMEN

(meisje, 14, vmbo)

BEHOUD JE AAN JE AFSPRAKEN! 
DOE GEEN BELOFTES DIE JE NIET 

WAAR KAN MAKEN PUUR OM 
STEMMEN TE WINNEN.

(meisje, 19, vwo)

STOP MET MENSEN (VOORAL 
LAAGOPGELEIDEN) TE LOKKEN 
MET BELOFTES DIE ÜBERHAUPT 
NIET WAARGEMAAKT KUNNEN 

WORDEN

(meisje, 17, vwo)

DENK AAN DE MENSEN DIE 
DE TOEKOMST ZIJN

(meisje, 17, havo)

DOE JE BEST, MAKE 
HOLLAND GREAT AGAIN

(jongen, 17, vwo)
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(meisje, 17, vwo)

PROBEER TE ZORGEN VOOR MEER 
EENHEID EN VERSTAND



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 16, havo)

HET ZOU FIJN ZIJN ALS ZE 
NAAR ONS LUISTEREN EN 
ER OOK IETS MEE DOEN

HOU MEER REKENING MET DE 
JEUGD> WE ZIJN DE TOEKOMST

LET NIET ALLEEN OP DE 
GEPENSIONEERDEN DICHT 
IN DE TOEKOMST MAAR 
OOK OP DE JONGEREN

(meisje, 15, havo)

(meisje, 18, havo)MEER REKENING HOUDEN 
MET DE POSITIE VAN 

JONGEREN EN KINDEREN 
BIJ HET MAKEN VAN 

BESLISSINGEN
(meisje, 16, havo) PAK ARMOEDE AAN

(jongen, 14, vmbo)
DE JEUGD VAN NU IS DE 

TOEKOMST VAN LATER, DOE ER 
DAAROM ALSTUBLIEFT ALLES 

AAN WAT U KUNT OM ONS EEN 
GOEDE JEUGD EN 

TOEKOMST TE GEVEN
(meisje, 16, vmbo)

ZORG GOED VOOR 
ONZE GENERATIE

(meisje, 13, vwo)

LUISTER GOED NAAR 
DE JONGEREN EN HUN 

MENING/ADVIEZEN
(meisje, 13, havo)
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(meisje, 15, havo)

MEER ZORG VOOR DE JONGEREN 
EN NIET DENKEN ‘DIE REDDEN 

ZICHZELF WEL’



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 12, vmbo)

GRAAG GEEN ARMOEDE 
MEER, IEDEREEN HEEFT 

GELD EN NIEMAND IS ARM

ZORG DAT JONGEREN OOK 
MOETEN KUNNEN STEMMEN, 

ZIJ ZIJN DE TOEKOMST 
VAN DIT LANDIEDEREEN IS GELIJK, 

ARMOEDE AANPAKKEN
(meisje, 17, vwo)

(meisje, 18, mbo)

GEWOON NORMAAL DOEN 
EN ZORG DAT WIJ EN DE 
GENERATIES NA ONS HET 

GOED HEBBEN, WANT DAAR 
KRIJG JE BETAALD VOOR

(jongen, 17, havo)

BETER HULP AAN JONGEREN 
DIE GEVLUCHT ZIJN

(meisje, 18, mbo)

OF ZE HULP WILLEN 
INSCHAKELEN VOOR 

MENSEN DIE NIET MEER 
THUIS KUNNEN WONEN

(meisje, 15, vmbo)

GOED ONDERWIJS, 
ZIEKENHUIZEN

(jongen, 18, mbo)

CREËER EEN WERKEND 
ZORGSTELSEL 

VOOR ONS LAND
(jongen, 18, mbo)
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(jongen, 17, vmbo)

RED DE JEUGD IN DE JEUGDZORG



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 18, mbo)

MINDER BEZUINIGINGEN 
OP DE ZORG

GEEF AANDACHT 
AAN MISHANDELING/

ARMOEDE/PESTEN

ZORG DAT DE PGB 
BETER IS GEREGELD

(jongen, 13, vwo)

(meisje, 14, havo)

STOP MET BEZUINIGINGEN 
OP DE GEZONDHEIDSZORG 

EN ONDERWIJS

(meisje, 18, mbo)

DE ZORG EN PENSIOEN 
OOK BETER REGELEN

(meisje, 15, havo)

ZORG VOOR DE 
STUDIEFINANCIERING

(meisje, 16, mbo)

NIET BEZUINIGEN OP 
ONDERWIJS, WANT DIT 
ZORGT ERVOOR DAT JE 

MINDER ARMOEDE KRIJGT 
DOOR EEN GOED OPGELEIDE 

BEROEPSBEVOLKING
(meisje, 16, vwo)

ZORGEN VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID EN SAMENHANG

 IN DE EU
(meisje, 17, vwo)
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(meisje, 18, mbo)

DAT ER GEEN VERSCHIL IS MAAR 

IEDEREEN ÉÉN IS EN DAT ER EERLIJK 

WORDT OMGEGAAN



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 12, vwo)

HELP DE KINDEREN IN 
ARMOEDE, ZODAT ZIJ EEN 
GOEDE TOEKOMST HEBBEN

BETAAL EEN DEEL VAN DE STUDIE 
WANT STUDENTEN ZIJN DE 

TOEKOMST VAN DIT HELE LAND

ZORG ERVOOR DAT ER WEER 
STUDIEFINANCIERING KOMT, 
ARMERE KINDEREN MET EEN 

VWO-DIPLOMA KUNNEN 
NIET STUDEREN

(jongen, 16, havo)

(jongen, 16, havo)
KEEP UP THE GOOD WORK, 
VERZORGINGSSTAAT GAAT 

KAPOT ALS JE HET NU 
NIET AFSCHAFT

(jongen, 17, vwo)

STUDIEFINANCIERING MOET TERUG
(meisje, 17, vwo)

GEEN BELASTING, HUIZEN 
ZIJN TE DUUR EN MOET 

MEER STUDIEFINANCIERING
(meisje, 17, mbo)

STUDIEFINANCIERING 
TERUG!

(jongen, 18, havo)

GOOI GEEN GRENZEN DICHT
(meisje,19, mbo)
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(jongen, 19, mbo)

HBO BETERE LENINGEN



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 14, vmbo)

GEEN DISCRIMINATIE, 
BUITENLANDERS ZIJN OOK 

GEWOON WELKOM

ZORG ERVOOR DAT ALLE 
JONGEREN KUNNEN STUDEREN 

EN NIET DIRECT HOGE LENINGEN 
MOETEN AFSLUITEN OM 

ROND TE KOMEN

REGEL VLUCHTELING BETER 
LAAT ZE NIET KOMEN STUUR 

HULP NAAR DAT LAND

(meisje, 17, vwo)

(jongen,14, vmbo)

REGEL DAT DE JEUGD DIE NU 
BINNEN KOMT GOED 
WORDT OPGEVOED

(jongen,15, vmbo)

ZORGEN DAT ALLES GOED 
VERDEELD IS EN MENSEN DIE NIET IN 

NEDERLAND LEVEN HUN 
MOND LATEN HOUDEN

(jongen,13, vmbo)

AFSCHAFFEN LEENSTELSEL 
OF IN IEDER GEVAL ZORGEN 

MINDER SCHULDEN NA STUDIE
(meisje, 18, vwo)

GEEN RACISME IN 
HET LAND
(jongen, 16, havo)

MINDER BUREAUCRATIE > MEER 
RECHTVAARDIGHEID

(meisje, 17, havo)
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(jongen, 16, havo)

GOOI DIE GRENS OMLAAG 
(ALCOHOL)



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 16, vwo)

ONDERZOEK ASIELZOEKERS 
EN LAAT GOEDGEKEURDEN 
BINNEN EN DOE WAT MEER 

AAN DISCRIMINATIE

IEDEREEN GELIJKWAARDIG 
BEHANDELEN (EN OOK DE 
MENSEN HUN STEM LATEN 

HOREN)

SUCCES EN KIJK NAAR HET 
MINIMUMLOON

(meisje,19, mbo)

(jongen, 16, vmbo)

KIJK NAAR DE WENSEN 
VAN ALLE MENSEN IN DE 

SAMENLEVING EN LUISTER 
NAAR EXPERTS

(jongen, 16, vwo)

EERST WEER ONS EIGEN LAND 
WELVAREND MAKEN EN DAN PAS 

ANDERE LANDEN HELPEN
(meisje, 17, mbo)

PENSIOENLEEFTIJD OMLAAG
(jongen, 15, vmbo)

LUISTER NAAR IEDEREEN, 
OOK DE MENSEN 

DIE WELLICHT ALS 
MINDERWAARDIG WORDEN 

GEZIEN
(meisje, 16, vwo)

ZORG EERST VOOR DE 
NEDERLANDSE BEVOLKING, 

GA LATER PAS KIJKEN WAT JE 
VOOR ONTHEEMDEN 

KUNT BETEKENEN
(jongen, 17, vwo)
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(jongen, 15, havo)
HOI EN ZORG VOOR WERK



BOODSCHAP VAN JONGEREN 
AAN POLITICI 

(meisje, 16, havo)

MINDER MINDER

BEN NIET ALLEEN MET GELD 
BEZIG, DENK AAN DE MENSEN

VEILIGHEID STAAT VOOROP!

(meisje, 17, havo)

(meisje, 16, havo)

WEES VERSTANDIG, DENK 
AAN DE TOEKOMST, ZORG 

VOOR VEILIGHEID

(meisje, 16, vwo)

DOE IETS AAN DE OPWARMING 
VAN DE AARDE EN ZORG 

VOOR ONS KINDEREN
(meisje, 17, vwo)

STOP PESTEN, HET GEBEURT NOG
(meisje, 13, vwo)

BRENG HET LAND IN 
EVENWICHT EN MAAK DE 
STAAT VEILIGER EN BETER

(jongen, 17, vwo)
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(jongen, 16, havo)
MINDER BESPAREN



Colofon

NJR, februari 2017

In samenwerking met en in opdracht van 
het Kinderrechtencollectief. Met dank aan 
alle leerkrachten en jongeren die hebben 
meegeholpen.

Tekst: Sheila Rebel

Het NJR Panel wordt mede mogelijk gemaakt 
door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS)

De scholen die vertegenwoordigd zijn in dit 
onderzoek zijn: CS Walcheren (Middelburg), 
Koning Willem II (Tilburg), Dr. Nassua College 
(Assen), Stellingwerf College (Oosterwolde), 
ROC Midden Nederland (Utrecht), ROC 
Aventus (Apeldoorn), Scala College (Alphen 
aan de Rijn), Cambium College (Zaltbommel), 
SG De Rietlanden (Lelystad) en Edith Stein 
College (Den Haag).

Het Kinderrechtencollectief bestaat uit: 
UNICEF Nederland, Defence for Children, 
NJR, Bernard van Leer Foundation, Stichting 
Kinderpostzegels Nederland, Ieder(in), Save 
the Children en (als adviseur) het Nederlands 
Jeugdinstituut.
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