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OVERZICHT TOEZEGGINGEN

INLEIDING

Tijdens het Nationaal Jeugddebat 2017 sleepten de verschillende fracties diverse toezeggingen
in de wacht. Hieronder alles op een rij:

Tweede Kamer der Staten-Generaal – 6 maart 2017
Het 22e Nationaal Jeugddebat zit er weer op en
wat was het een avontuur! Uit heel Nederland zijn
jongeren op 6 maart bijeengekomen om hun fractie te
vertegenwoordigen: Geel, Rood, Blauw en Groen. Samen
met staatsecretaris Van Rijn en Kamerleden in spé
hebben zij spectaculaire debatten gevoerd. En niet op
zomaar een plek, maar in het hart van de Nederlandse
democratie: de Tweede Kamer.
Mijn naam is Caesar Bast. Ik ben voorzitter van de
Nationale Jeugdraad, de koepelorganisatie van 38
jongerenorganisaties uit heel Nederland. Ik ben
enorm trots op alle 150 jongeren die op 6 maart 2017
aanwezig waren in de Tweede Kamer, maar ook op alle
andere deelnemers die het niet gered hebben. Dertien
debatten door het hele land én de politiek voor één dag
overnemen; dat is niet niks!
Hierbij een shout-out naar alle deelnemers:
Op 6 maart gingen jullie in debat met kandidaatKamerleden. Dat zijn dus de mensen die je moet hebben
als het gaat om macht en als je macht wilt uitoefenen.
Sterker nog, het zijn mensen die jullie hartstikke nodig
hebben, die eigenlijk niet zonder jullie kunnen. Want wij
hebben niet alleen de beste ideeën, maar wij zijn ook -- al
klinkt het zo cliché -- de toekomst van dit land. Allemaal.
22 jaar geleden ben ik geboren in Amsterdam-West, als
zoon van twee ouders die geboren zijn in een land buiten
Nederland. Mijn moeder werd geboren in Marokko en
mijn vader in Syrië. In die twee landen laat de democratie
te wensen over. Toen ik dat zag en begreep, begreep ik
hoe zeldzaam de Nederlandse democratie is. Hier telt
jouw stem. Hier telt jouw stem even zwaar als die van
een miljonair, die van je schooldirecteur of die van je
moeder of vader.

“Stel je voor dat alle 2 miljoen jongeren in Nederland
uitzoeken welke politieke partij hen het beste
vertegenwoordigt en daar dan op 15 maart massaal op
gaan stemmen. Die actie zou de grootste middelvinger
ooit zijn. Een middelvinger naar alle zure, oude mensen
die zich druk maken om zaken waar ze geen verstand van
hebben en om mensen die ze niet kennen: sukkels. Maar
wel machtige sukkels. Omdat ze informeren, organiseren
en handelen. En wat krijg je als sukkels dat doen? Juist,
dan krijg je politici.”

Wat: Jongeren hoger op de politieke agenda
Wie: Alle fracties
Politici: Staatssecretaris Van Rijn
→
→

Staatssecretaris Van Rijn zegt toe een keer een politieke
gastles te gaan geven op één van de scholen van de
deelnemers.
Staatssecretaris Van Rijn neemt het idee om meer
jongerengemeenteraden te benoemen mee naar het
gesprek met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Nou ja, eigenlijk zei Massih het net iets anders. Dit
is de gecensureerde versie, omdat het netjes moet
blijven. Oké, ik ga verder: “Zure, oude mensen vergeten
namelijk nooit te stemmen (kijk naar Trump). Jonge,
invloedrijke mensen vergeten wel te stemmen (kijk naar
Trump). Het is een misverstand dat je stem automatisch
naar de grootste partij gaat als je niet stemt. Het is
veel erger. Niet stemmen betekent opgeven. Opgeven
betekent geen verantwoordelijkheid nemen. Geen
verantwoordelijkheid nemen betekent niks doen. Wat
krijg je als je geen verantwoordelijkheid neemt en niks
doet? Een felicitatie van DJ Khaled, want “you played
yourself!”.
Kortom: het is gewoon belangrijk dat je je stem laat
horen, vandaag én morgen. Sommigen deden dat op
6 maart tijdens het Nationaal Jeugddebat, maar we
moeten dat altijd overal doen, want onze stem doet
ertoe.
Peace.
Caesar Bast - voorzitter - NJR 2016-2017

Wat: Jongeren en politiek
Wie: Fractie Groen
Politici: Kandidaat Kamerleden Duco
Hoogland, Bente Becker en Lisa
Westerveld

Wat: Veiligheid
Wie: Fractie Rood
Politici: Kandidaat Kamerleden Bente
Becker en Don Ceder

→ Duco Hoogland zegt toe zich er
hard voor te willen maken dat de
kinderombudsvrouw meer besproken
wordt in de lessen maatschappijleer.

→ Bente Becker neemt het punt om een
meldpunt pesten per school in te stellen
mee naar de Tweede Kamer.

Ceasar Bast

Ja, politiek is saai, maar politiek is meer belangrijk dan
saai. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn hoe
belangrijk politiek is. Politiek is niet alleen saai en stoffig,
maar het gaat ook over jouw toekomst. Politiek bemoeit
zich met jou, dus waarom bemoei jij je niet met de
politiek?
De politiek overnemen, dat kon ook op 15 maart! Op die
dag waren de verkiezingen. Een vriend van mij, tevens
rapper, Massih Hutak heeft een paar maanden geleden
een brief geschreven. Massih schreef deze brief naar
aanleiding van de brief van Mark Rutte. Massih richtte
zijn brief, aan jong Nederland, aan ons:
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Wat: Gezondheid
Wie: Fractie Geel
Politici: Kamerleden Machiel
de Graaf, Sandra Beckerman
en Niko Koffeman
→ Machiel de Graaf praat
graag eens verder met de
fractie over de stelling: “Door
logistieke aanpassingen kunnen
licht beperkte jongeren beter
meedoen in de maatschappij”.
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HET NATIONAAL JEUGDDEBAT IN VIER STAPPEN
Het debat in de Tweede Kamer is natuurlijk het hoogtepunt van het Nationaal
Jeugddebat (NJD), maar de jongeren zijn al veel langer bezig. Verdeeld over
vier niet politiek gekleurde fracties (Geel, Rood, Blauw en Groen) hebben ze
stellingen voorbereid over een onderwerp dat jongeren zelf belangrijk vinden.
Dit jaar waren dat de onderwerpen: jongeren en politiek, veiligheid, gezondheid
en onderwijs. Het open debat ging over jongeren hoger op de politieke agenda.
Aangezien het NJD dit jaar een speciale verkiezingseditie organiseerde,
verliepen de voorbereidingen anders dan andere jaren. Begeleid door uitslagen
van het NJD-onderzoek en standpunten van verkiezingsprogramma’s gingen
de fracties aan de slag met het formuleren van stellingen. In voorgaande jaren
werd dit aan de hand van voorstellen gedaan. De uitkomst verschilde met
andere jaren, maar de werkwijze was grotendeels hetzelfde. Door middel van
brainstormsessies werden de belangrijkste knelpunten binnen het onderwerp
van de fracties bepaald en werden oorzaken blootgelegd. Deze methode wordt

de verbetermethodiek genoemd. Het voordeel van de verbetermethodiek is dat
iedereen aan het woord komt en er geen foute antwoorden bestaan. Met dit
als basis werden door elke fractie vier stellingen geformuleerd.
Tijdens het Nationaal Jeugddebat bestaat elke fractie uit ongeveer 35 jongeren.
Gedurende het debat heeft iedereen in de fractie een eigen functie; de
presentatoren verzorgen de inleiding van de voorstellen, de analisten zijn de
denktank van de fractie, de woordvoerders gaan namens de fractie in debat
met de politici en de secretarissen zorgen ervoor dat de juiste argumenten
bij de woordvoerders terechtkomen. Elke fractie kan rekenen op de steun
van vier procesbegeleiders. Deze begeleiders zijn oud-jeugddebatdeelnemers
die getraind zijn om de deelnemers te ondersteunen en het gehele traject te
begeleiden.

1. Jeugddebatten in de provincie

2. Onderzoek

Voorafgaand aan het Nationaal Jeugddebat zijn alle deelnemers
begonnen met een debat in hun eigen provincie. In twaalf provincies
debatteerden in totaal 519 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 19
jaar, van zowel het vmbo, de havo, het vwo als het mbo. De jongeren
hebben gedebatteerd met Statenleden over onderwerpen die voor
zowel de provincie als voor de jongeren relevant zijn.

Elke fractie bestaat uit jongeren van verschillende provincies, van verschillende
leeftijden, van verschillende opleidingsniveaus en met verschillende
achtergronden. Deze jongeren vertegenwoordigen in de Tweede Kamer de
stem van alle jongeren die nog niet mogen stemmen.

Voorafgaand aan het debat bedachten de jongeren met de hulp
van procesbegeleiders een voorstel ter verbetering van hun eigen
provincie. Deze voorstellen verdedigden zij vervolgens tegenover de
Statenleden in de Statenzaal van het provinciehuis.
Tijdens ieder jeugddebat in de provincie zijn telkens rond de 12
jongeren geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat. Deze selectie
gebeurt op basis van vooraf opgestelde criteria, zoals enthousiasme,
diversiteit in achtergrond en talent, motivatie en inbreng. Om
de diversiteit van de groep jongeren nog meer te vergroten, zijn
er daarnaast negen jongeren via het Jeugdwelzijnsberaad debat
geselecteerd om mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat.

Om dit goed te kunnen doen, hebben de deelnemers van de Provinciale
Jeugddebatten een kwantitatief onderzoek ingevuld. Daarnaast hebben de
geselecteerde deelnemers nog minimaal twee e-mailadressen aangedragen
van vrienden om dit onderzoek ook in te vullen. Het onderzoek peilt de
mening van Nederlandse jongeren over de onderwerpen die behandeld
zullen worden in de Tweede Kamer. 1016 jongeren vulden dit onderzoek in.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn door de deelnemers van het Nationaal
Jeugddebat gebruikt bij het maken van de stellingen. De uitkomsten van het
onderzoek staan in de bijlage van dit verslag.

4. In de Tweede Kamer
3. Trainingsweekend en
voorbereidingsdagen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom heeft iedere
deelnemer een uitgebreide debat- en presentatietraining gekregen.
De trainingen werden verzorgd door de procesbegeleiders, in
samenwerking met gekwalificeerde jeugddebat-trainers van NJR.
Tijdens dit intensieve voorbereidingstraject leerden de deelnemers
wat debatteren precies inhoudt en hoe ze op een goede manier
in de Tweede Kamer hun argumenten kunnen overbrengen. Het
deelnemersweekend en de voorbereidingsdag waren ook bedoeld om
elkaar beter te leren kennen. Aan de hand van het HappyCode spel
ontdekten de deelnemers waar zij goed in zijn. De deelnemersgroep
werkte het hele traject intensief met elkaar samen.

Op maandag 6 maart was het zover, 150 jongeren
namen plaats in de blauwe zetels van de Tweede
Kamer. Vier fracties, vijf onderwerpen en 16
stellingen; de jongeren lieten hun stem horen
tijdens het 22e Nationaal Jeugddebat van NJR. Dit
alles vond plaats onder leiding van de voorzitter
van de Tweede Kamer; Khadija Arib.
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Met de informatie van het NJD- onderzoek en de training op zak,
gingen de deelnemers tijdens het deelnemersweekend aan de slag
om gezamenlijk de stellingen voor het debat uit te werken. Op de
voorbereidingsdag was er een generale repetitie van het grote debat
in de Tweede Kamer.
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ONDERWERPEN NATIONAAL
JEUGDDEBAT 2017
Voor 2017 is er gekozen voor de volgende
onderwerpen: jongeren en politiek, veiligheid,
onderwijs, gezondheid, en jongeren hoger op de
politieke agenda. Het open debat ging over dit
laatste onderwerp.

voortgezet onderwijs moesten vanaf september
2011 minimaal 30 uur maatschappelijke stage
lopen. Op 1 januari 2015 kwam hier weer een einde
aan, omdat scholen meer vrijheid moesten kunnen
geven aan hun onderwijsprogramma.

Dat de onderwerpen van 2017 belangrijk zijn, blijkt
ook uit de actualiteit en de verkiezingsprogramma’s;

Gezondheid

Jongeren en politiek

Tijdens de landelijke verkiezingen van 2012 ging 30%
van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar niet naar
de stembus. In 2017 moet dat echt anders. Omdat
deze groep jongeren samen goed is voor 13 zetels
in de Tweede Kamer poppen er overal in het land
acties op om deze groep naar de stembus te krijgen.
Zo is er de Jongerenkieswijzer, en reist bekende
Nederlander Tim Hofman met een Stemtrein door
Nederland om deze doelgroep te overtuigen om te
gaan stemmen.

Veiligheid

Met de digitalisering van tegenwoordig wordt het
onderwerp cyberpesten steeds belangrijker. Een
vorm van pesten waar jongeren vandaag de dag
steeds meer mee te maken krijgen. Een op de vijf
jongeren heeft hier wel eens mee te maken gehad.
Er is ook nog te vaak agressie tegen medewerkers
met een publieke taak, ook jongeren zijn
vaak dader of omstander. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken is het programma ‘Veilige
Publieke Taak’ gestart die het aantal slachtoffers
moet verminderen. Het programma wil agressie en
geweld tegen medewerkers met een publieke taak
met 25% verminderen in verschillende sectoren.

In 2016 is in de Tweede Kamer de initiatiefwet van
D66 aangenomen voor ‘actieve donorregistratie’.
Volgens het nu aangenomen voorstel worden
mensen die niet reageren op de vraag of ze
orgaandonor willen worden, toch als donor
geregistreerd. D66 wil op die manier het tekort aan
donororganen verkleinen. Deze plannen moeten
nog goed gekeurd worden in de Eerste Kamer.

Jongeren hoger op de politieke
agenda

Deze verkiezingen gaat het veel over ouderen:
pensioenen, verzorgingstehuizen en eenzaamheid
onder ouderen. Waar blijven de jongeren in het
verkiezingsverhaal?
Voorzitter Khadija Arib

Onderwijs

In verschillende partijprogramma’s komt het
invoeren van een maatschappelijke dienstplicht
terug. In 2011 werd er ook al een wetsvoorstel
gedaan voor een verplichte maatschappelijke stage,
deze wet is ook aangenomen. Alle scholieren in het
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OPEN DEBAT MET ALLE DEELNEMERS
JONGEREN HOGER OP DE POLITIEKE
AGENDA
Staatssecretaris Van Rijn –
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie

van

Hoeveel aandacht hebben we nou eigenlijk voor
jongeren? In de verkiezingscampagnes die we
nu meemaken is er heel erg veel aandacht voor
ouderen. Dat is ook goed, maar er moet misschien
net zoveel aandacht komen voor jongeren, want zij
hebben de toekomst. De staatssecretaris licht zijn
stelling toe:
“Bijna elke partij besteedt aandacht aan hoe er zo goed
mogelijk voor ouderen gezorgd kan worden, zodat
zij zo lang mogelijk prettig, gezond en ondersteund
kunnen blijven leven en hierdoor kunnen blijven
deelnemen aan de samenleving. Allerlei thema’s over
ouderen komen voorbij in de verkiezingscampagnes:
de pensioenleeftijd, ouderen die thuis of in een
verpleeghuis wonen, en eenzaamheid onder ouderen.
Deze aandacht is terecht. Maar als je oud bent, ben
je ook jong geweest. Jullie betalen later mee aan de
plannen die nu worden bedacht voor de samenleving.
Er wordt eigenlijk vrij weinig gesproken over jongeren
onder de 18 jaar”.
Staatssecretaris Van Rijn neemt na de verkiezingen
afscheid van zijn functie, maar hij geeft de input van
de deelnemers graag mee naar zijn opvolger op het
ministerie. De staatssecretaris heeft drie concrete
vragen voor de jongeren:
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1. Hoe komt het dat de indruk bestaat dat er zo
weinig aandacht besteed wordt aan jongeren?
2. Zijn er andere manieren waardoor er meer 		
rekening gehouden kan worden met de mening
van jongeren?
3. Wat kunnen jongeren zelf doen om op lokaal
niveau te bereiken dat er niet óver jongeren 		
maar mét jongeren wordt gesproken?

vaktermen gebruikt. Ook worden de namen van
wetten afgekort. Op het moment dat de politiek
naar scholen gaat om over de politiek te vertellen
zullen deze politici ook simpeler moeten praten. De
noodzaak om simpel en begrijpelijk te praten geldt
voor alle politici, en is niet alleen in het belang van
jongeren, maar dat is in het belang van iedereen.

van kan maken. De staatssecretaris staat er dan ook
achter om deze jeugdgemeenteraden te benoemen,
want ook hij vindt het belangrijk om mét jongeren in
gesprek te gaan als het gaat om school, bijbaantjes
en opvoeding. Hij zal het idee bespreken met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Een ander idee waar de deelnemers mee komen
is het invoeren van een adviesraad die bestaat uit
jongeren. Deze raad geeft advies aan de Tweede
Kamer over onderwerpen die betrekking hebben
op de jeugd. Als de Tweede Kamer over deze
onderwerpen debatteert moeten de Kamerleden de
adviezen van deze adviesraad gebruiken. Hierover
merkt de staatssecretaris op dat NJR het ministerie
adviseert als het gaat over jongerenbeleid. Zij
bekijken of de stem van jongeren kan doorklinken
in het beleid wat er gemaakt wordt.

“JULLIE BETALEN LATER MEE AAN DE
PLANNEN DIE NU WORDEN BEDACHT VOOR
DE SAMENLEVING”
(STAATSECRETARIS VAN RIJN)

De jongeren zijn ook voorstander om een open debat
als deze vaker te organiseren. Dit kan in de Tweede
Kamer, maar kan ook in gemeenten of provincies.
Daardoor kunnen jongeren hun stem laten horen,
en wordt er ook echt naar ze geluisterd. Daarnaast
zullen ze dan ook sneller in politiek geïnteresseerd
raken.
Eén deelnemer kwam met het voorbeeld dat hij
een jongerenraad heeft opgezet in zijn gemeente,
een voorbeeld dat je daar als jongere ook zelf werk

Staatssecretaris Van Rijn

Veel jongeren zouden graag de bekendheid van
de politiek onder jongeren vergroten. Volgens hen
kan dat door er op school meer aandacht aan te
besteden. Dit kan in de vorm van gastlessen en
workshops, waarbij het belangrijk is dat het op een
interactieve en leuke manier overgebracht wordt.
De staatssecretaris is het met de deelnemers eens
dat de politiek meer naar scholen toe kunnen gaan
om gastlessen te geven en om ervoor te zorgen dat
er geluisterd wordt naar jongeren. Hierin wil hij
zelf het goede voorbeeld geven en zegt daarom toe
om op één van de scholen van de deelnemers een
gastles te komen geven.
Ook vinden de jongeren dat er teveel moeilijke
vaktermen in de politiek worden gebruikt. Debatten
zijn ingewikkeld, en als je jonge mensen wil
betrekken dan moet het simpeler gemaakt worden.
Zo zullen ze ook sneller mee willen doen aan de
politiek. Daar is de staatssecretaris het helemaal
mee eens, er wordt veel jargon en moeilijke
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DEBAT FRACTIE GROEN
JONGEREN & POLITIEK
Kandidaat Kamerleden Duco Hoogland (PvdA), Bente
Becker (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks)
Fractie Groen wil jongeren meer bij de politiek
betrekken. Volgens hen is het probleem dat jongeren
niet worden gehoord, en dat jongeren onderschat
worden. Ouderen bepalen veel voor jongeren, en
soms vergeten ze even aan de jongeren te denken.
Straks zijn jongeren achttien jaar, en mogen ze
stemmen, maar hebben ze geen flauw idee wat ze
moeten stemmen. De fractie komt met een aantal
stellingen en ideeën die ervoor zullen zorgen dat
jongeren meer bij de politiek betrokken worden, want
“de jeugd heeft de toekomst!”.
STELLING 1:
Alle jongeren moeten voorgelicht worden over de
kinderombudsvrouw
Fractie Groen vindt dat alle jongeren in Nederland
zouden moeten weten dat de kinderombudsvrouw op
komt voor de rechten van het kind. Niet alle jongeren
weten dat de kinderombudsvrouw controleert of
de rechten van het kind ook daadwerkelijk worden
nageleefd. Hoogland oppert of het ook niet de taak
van de jongeren zelf is om uit te zoeken welke rechten
en plichten zij hebben. We hebben allemaal internet,
ook op je mobieltje, er is veel informatie te vinden.
Becker is vooral benieuwd hoe de jongeren voorgelicht
worden over de kinderombudsvrouw, ze neemt aan
dat het op school zal zijn, maar ten koste van welke
lestijd is dat dan?
Fractie Groen wijst erop dat als je überhaupt nog
nooit van de kinderombudsvrouw gehoord hebt, dat
je er ook geen informatie over kan opzoeken. “De
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kinderombudsvrouw moet de rechten van kinderen
en jongeren bewaken, maar zij hebben geen idee dat
ze daarheen kunnen als ze een probleem hebben.” In
de lessen maatschappijleer kan er aandacht besteed
worden aan de ombudsvrouw, er hoeft geen nieuwe
cursus gegeven te worden, leraren weten als het goed
is hoe dit in elkaar steekt. Hoogland vindt het een
goed idee om in de les maatschappijleer aandacht te
besteden aan “waar kan ik mijn rechten gestand doen,
hoe kan ik mijn recht halen?”
STELLING 2:
Politici moeten met jongereniconen samenwerken
zodat politiek meer onder de aandacht komt bij
jongeren
De politiek moet interessanter worden voor jongeren!
Volgens de fractie kan dit waar gemaakt worden door
politici te laten samenwerken met jongereniconen. De
fractie bedoelt hiermee vloggers en bekende zangers,
iconen die jongeren zien als een voorbeeld, en waar
ze graag naar kijken. Met miljoenen views op YouTube
zijn vloggers daar een goed voorbeeld van. Wanneer
jongeren hun favoriete jongerenicoon samen zien met
politici komen zij sneller in aanraking met de politiek.
Er kan gedacht worden aan een leuke debatbattle,
bijvoorbeeld Rutte versus Enzo Knol. Een deelnemer
van het debat benadrukt dat een

“EEN POLITIEK MET BEKENDE
NEDERLANDERS ZORGT VOOR EEN POLITIEK
MET MINDER BUITENSTAANDERS”.

Becker vindt het een leuk idee. Ze geeft ook aan
dat er al veel op social media gedaan wordt door
verschillende politieke partijen. Zo was er laatst een
interview van Mark Rutte met YousToub, een bekende
vlogger. De fractie vindt dat dit soort interviews vaker
mogen plaatsvinden.
STELLING 3:
Er moet een Minister van Jeugd komen
69% van de ondervraagde jongeren in het onderzoek
vindt dat een Minister van Jeugd noodzakelijk is in het
nieuwe kabinet.
Fractie Groen geeft aan dat een Minister van Jeugd
ervoor kan zorgen dat jongeren meer inspraak krijgen
in de politiek. Hoogland benoemt dat deze minister
er ooit is geweest (minister Rouvoet voor Jeugd
en Gezin), maar de vraag is of hij wel zoveel heeft
kunnen betekenen voor de jeugd. Zit deze minister
niet te ver weggestopt in een ministerie? De fractie
vraagt zich af of de minister voor Jeugd en Gezin
het in 2010 wel zo slecht deed. Op de websites van
kinder- en mensenrechtenorganisaties Amnesty en
Cordaid pleiten ze ook voor een nieuwe Minister van
Jeugd. In de tijd van het kabinet-Balkenende IV was
er veel meer aandacht voor kindermishandeling en
andere problemen die met kinderen te maken hebben
dan nu. Hoogland is nog niet overtuigd, hij vindt het
belangrijker dat er goed jeugdbeleid is, en dat er
wordt nagedacht over de vraag wat belangrijk is voor
jongeren. Dat hoeft niet perse een minister te zijn. Ook
Becker vindt dat jongeren overal aandacht moeten
krijgen, zowel op het ministerie van Onderwijs als het
ministerie van Veiligheid en Justitie. De fractie vindt
dat het jeugdbeleid nog beter kan, en zolang dit niet
voldoende is moet er een Minister van Jeugd komen.
Hij of zij moet de mond en de oren van jongeren
worden waardoor zij echt een stem krijgen en kunnen
meeluisteren.

STELLING 4:
Politieke jongerenorganisaties zijn alleen
jongeren die al politiek geïnteresseerd zijn

voor

Fractie Groen vindt dat er teveel vooroordelen zijn
over politieke jongerenorganisaties (PJO’s), men denkt
namelijk dat ze alleen bedoeld zijn voor jongeren
die zich al bezighouden met politiek. Dat is niet het
geval, PJO’s zijn er voor jongeren die inspraak willen
hebben in de maatschappij. Westerveld vraagt zich
af of jongeren nu niet genoeg gehoord worden.
Naast de PJO’s heb je ook niet-politiek gekleurde
jongerenorganisaties, zoals LAKS (Landelijk Aktie
Komitee Scholieren) of LSVb (Landelijke Studenten
Vakbond) die de stem van jongeren laten horen.
Fractie Groen legt uit dat politiek vooral bezig is met
oudere mensen, want daar zijn ook stemmen te
halen. Daarom zijn de PJO’s zo belangrijk, maar ze zijn
te onbekend onder jongeren. De drempel om bij een
PJO te gaan moet verlaagd worden. Jongeren moeten
zeker niet gedwongen worden politiek geïnteresseerd
te zijn, maar ze moeten ook niet afgeschrikt worden.
Door de drempel fors te verlagen krijgen meer
jongeren een kans zich erbij aan te sluiten.
Duco Hoogland (PvdA)
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niet ten koste gaan van het normale onderwijs, en
leerlingen moeten dit traject met een voldoende
afsluiten. Fractie Rood verstaat onder onveilige
situaties momenten waarin jongeren in het nauw
komen. Er kan gedacht worden aan geweld, maar
ook aan brand en reanimatie. Hierdoor hoopt de
fractie dat jongeren een beter gevoel krijgen hoe
zij moeten handelen in deze situaties. Becker vindt
dit een goed voorstel. Ze denkt dan aan lessen
waarin er aandacht is voor het voorkomen van
een onveilige situatie, maar ook het handel gedrag
tijdens een onveilige situatie.
STELLING 3:
Geweld tegen medewerkers in een publieke functie
moet ALTIJD bestraft worden

DEBAT FRACTIE ROOD
VEILIGHEID
Kandidaat Kamerleden Don Ceder (ChristenUnie) en
Bente Becker (VVD)
STELLING 1:
Overlastvrije periodes van hangjongeren moeten
door de overheid beloond worden
Fractie Rood zou graag zien dat wanneer
hangjongeren goed gedrag laten zien dat dit beloond
wordt. Dit kan bijvoorbeeld met concertkaartjes
voor de groep Broederliefde. Becker vraagt zich
af of het niet gewoon normaal moet zijn dat
hangjongeren zich gedragen en geen overlast
veroorzaken. “Worden ze niet al beloond als ze dat
doen, doordat ze dan gewoon naar school gaan, een
diploma halen en later werk hebben?” En moeten
hangjongeren die overlast veroorzaken niet bestraft
worden? Ceder is benieuwd waarom er gekozen is
voor specifiek deze beloning. De fractie komt met
een eigen voorbeeld waaruit blijkt dat sommige
hangjongeren graag dingen doen die niet mogen, zij
vinden het leuk om iets te doen wat niet mag. Juist
daarom moet je ze belonen als ze goed gedrag laten
zien, straffen werkt dan averechts. De beloning
mag ook iets anders zijn dan eerder aangegeven,
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concertkaartjes van Broederliefde is slechts een
voorbeeld. De fractie benadrukt dat hangjongeren
vaak jongeren zijn met problemen, dat is de reden
waarom ze de straat op gaan. Ze moeten worden
geholpen. “Kinderen die het thuis goed hebben,
hebben eigenlijk geluk; zij kunnen thuis lekker bij
hun ouders op de bank zitten.” Becker vindt dat
het overheidsgeld wat nu aan de concertkaartjes
besteed moet worden beter uitgegeven kan worden
aan betere begeleiding, meer kans op stageplekken,
en ervoor zorgen dat jongeren van hun verslaving
af kunnen komen. “Kunnen we het geld niet beter
daar aan besteden, dus aan hulp, in plaats van aan
cadeautjes?”

Fractie Rood stelt dat het respect richting deze
mensen weer terug moet komen. Onder geweld
verstaat de fractie zowel fysiek als verbaal
geweld, maar ook discriminatie. Het wordt al
vaak bestraft, maar nog niet vaak genoeg. De
overgrote meerderheid (82%) van de jongeren
die het onderzoek invulde vindt dat geweld tegen
werknemers met een publieke taak zwaarder
bestraft moet worden. Becker is het eens met deze
stelling. Ceder vraagt zich af of deze stelling niet
in strijd is met de eerste stelling van de fractie.
Hier wil de fractie straffen, terwijl er bij stelling 1
juist beloond moet worden. De fractie vindt dat
geweld altijd bestraft moet worden, ook wanneer
hangjongeren geweld plegen.

STELLING 4:
Scholen zijn verplicht om HARDER op te treden
tegen cyberpesten
73% van de jongeren die het onderzoek in hebben
gevuld vindt dat school maatregelen moet nemen
om cyberpesten tegen te gaan. “Waarom moet
school verantwoordelijk zijn voor iets wat buiten
school gebeurt?” Meestal gebeurt cyberpesten
door schoolgenootjes. Daar kunnen scholen iets aan
doen. Becker vraagt de fractie hoe een school weet
wat er op het internet gebeurt, kunnen scholen dat
zien? De Wet Veiligheid op School zorgt ervoor dat
scholen verantwoordelijk zijn voor het tegengaan
van pesten. De fractie vindt dat leraren hier meer
verantwoordelijkheid in kunnen dragen. Tijdens
een mentoruur kunnen ze het gesprek hierover
aan gaan. Becker benoemt dat er ook een anoniem
meldpunt is waar je pestgedrag kan melden. De
fractie weet van dit meldpunt af, maar zij denken
dat niemand dit meldpunt vertrouwt omdat de
mensen die hierachter zitten niet bekend zijn. De
fractie oppert dat er per school een meldpunt
gemaakt kan worden, ook zullen gepeste jongeren
sneller naar de vertrouwenspersoon zullen stappen
om hun verhaal te doen. Becker vindt het idee van
een meldpunt per school een heel goed plan.

Don Ceder (ChristenUnie) & Bente Becker (VVD)

“GOED GEDRAG MOET BELOOND WORDEN”
STELLING 2:
Er moet een traject op school komen waarin jongeren
leren over het handelen in onveilige situaties.
De fractie wil een traject op middelbare scholen
opzetten, het traject kan een onderdeel worden
van maatschappijleer of van de mentorles. Het mag
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DEBAT FRACTIE GEEL
GEZONDHEID
Kandidaat Kamerleden Machiel de Graaf (PVV),
Sandra Beckerman (SP) en Niko Koffeman (Partij voor
de Dieren)
71% van de ondervraagde jongeren vindt hun
gezondheid in het algemeen goed. Fractie Geel
vindt het belangrijk dat jongeren vroegtijdig in
contact komen met goede gezondheid, dat legt een
goede basis voor later.
STELLING 1:
Middelbare scholen en mbo instellingen moeten
verplicht voorlichting geven over orgaandonorschap
De jongeren die het onderzoek voor het Nationaal
Jeugddebat hebben ingevuld zijn verdeeld
over stelling of zij voor of tegen automatisch
orgaandonorschap zijn. 43% is voor 42% is tegen,
de rest heeft hier geen mening over. De fractie vindt
dat jongeren beter voorgelicht moeten worden over
orgaandonorschap, zodat zij een overwogen keuze
hierin kunnen maken zodra zij achttien jaar zijn.
Deze voorlichting moet op middelbare scholen en
mbo’s gegeven worden, het liefst door jongeren die
zelf een transplantatie hebben gehad. Ook kunnen
de biologieboeken hierop aangepast worden.
Beckerman en De Graag vragen zich af of niet beide
kanten van het donorschap belicht moeten worden.
Hierover bestaat wat verdeeldheid in de fractie,
maar er komt vooral naar voren dat voorlichting
altijd neutraal moet zijn, dus beide kanten moeten
naar voren komen. Door voordelen en nadelen te
horen kan iemand een juiste keuze maken.
Koffeman hoort graag van de fractie of zij voor of
tegen het automatisch donorschap zijn. Misschien
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kan de voorlichting hierover de verplichting
vervangen. De fractie is het hiermee eens, zij zien
liever geen automatisch donorschap: “We leven
immers in een vrij land”.
STELLING 2:
Scholen moeten gezonde voeding stimuleren door
alleen gezond eten te verkopen.
De fractie ziet een stijging als het gaat om het
aantal jongeren met overgewicht. 26% van de
ondervraagde jongeren vindt van hun eigen gedrag
de eetgewoontes ongezond. Jongeren kunnen
blijkbaar zelf de verantwoordelijkheid niet dragen
voor een gezond voedingspatroon, school is de
aangewezen locatie om hier iets aan te doen.
31% van de ondervraagde jongeren vindt dat een
school kan bijdragen aan de gezondheid van de
leerlingen door alleen gezonde producten in de
schoolkantine te verkopen. School heeft namelijk
een voorbeeldfunctie, en speelt een grote rol in de
opvoeding. Gezond eten leidt uiteindelijk ook tot
mentale gezondheid.

“ETEN IS EEN NOODZAAK, MAAR BEWUST
ETEN IS EEN KUNST.”
Beckerman vraagt zich af of een gezonde
schoolkantine wel werkt: “Als de school alleen
maar gezonde dingen verkoopt, dan gaan jullie
toch naar de supermarkt voor een pak gevulde
koeken?” Niet alle leerlingen mogen in de pauzes
weg van school, geeft de fractie aan, dus dan kan
er geen eten in de supermarkt gekocht worden.

Koffeman wil graag van de fractie weten of zij
ook willen dat het eten in de schoolkantine ook
duurzaam, milieu- en diervriendelijk moet zijn.
Moet er bijvoorbeeld meer plantaardige voeding
aangeboden worden? De Graaf vindt gezonde
voeding niet alleen de verantwoordelijkheid van
school. Opvoeding is voor ouders, opleiding is
voor school. Volgens de fractie werkt het alleen
om zowel gezonde als ongezonde dingen aan te
bieden in de kantine als de ongezonde dingen
veel duurder worden gemaakt. Anders zijn de
ongezonde dingen snel op en blijft het fruit liggen.
STELLING 3:
Huiswerk geeft teveel stress.
Volgens Fractie Geel lijden er teveel jongeren aan
schoolstress, een van de oorzaken zijn huiswerk en
toetsen. 39% van de ondervraagde jongeren geeft
aan dat zij het ‘zorgen maken en stressen van hun
eigen gedrag’ ongezond vinden. De fractie maakt een
vergelijking met Finland: Een Fins schooljaar heeft
600 lesuren, in Nederland hebben we er 1000. Toch
heeft Finland een van de beste onderwijssystemen
van de wereld. Dit schoolsysteem laat zien dat je
met minder uren toch uitmuntend les gegeven kan
worden. Ook blijft er zo meer tijd over voor het
maken van huiswerk. Koffeman weet dat er ook
scholen zijn die een huiswerkvrije dag hebben, zou
dat ook een oplossing kunnen zijn? De fractie vindt
van niet, want de dagen erna is er weer gewoon
huiswerk, de enige manier om deze stress te
verminderen is het verlagen van het aantal lesuren.

naar school kunnen gaan, kunnen sporten en leuke
dingen kunnen doen met vrienden. Dit is nu nog
niet altijd mogelijk. Gebouwen moeten worden
aangepast, en vrijetijdsorganisaties moeten
ondersteund worden in een goede aanpak om het
toegankelijker te maken voor jongeren met een
lichamelijke beperking. Koffeman is benieuwd bij
wie de verantwoordelijkheid ligt voor het letterlijk
verlagen van de drempel. Volgens de fractie bij de
overheid, omdat zij wettelijk kunnen vastleggen
hoe hoog bijvoorbeeld een drempel maximaal mag
zijn. De Graaf legt uit dat je een euro maar één keer
kan uitgeven, en daarom wil hij graag van de fractie
weten of het geld moet gaan naar mensen die hun
huis willen aanpassen, of naar nieuwkomers in
Nederland, die daarmee in een sociale huurwoning
kunnen gaan woning. Fractie Geel reageert op
De Graaf door te zeggen dat zij deze stelling niet
op asielzoekers willen betrekken. Ook komen zij
met een creatieve oplossing: Er kan geld bespaard
worden door oude gebouwen te renoveren en gelijk
aan te passen aan mensen met een lichamelijke
beperking, in plaats van het bouwen van nieuwe
voorzieningen. De Graaf maakt een afspraak met de
fractie om hier later nog eens verder over te praten.
Machiel de Graaf (PVV)

STELLING 4:
Door logistieke aanpassingen kunnen licht beperkte
jongeren beter meedoen in de maatschappij.
In het land waar participatie belangrijk is blijken
niet alle groepen goed mee te kunnen doen in de
maatschappij constateert de fractie. Jongeren met
een lichamelijke beperking moeten ongehinderd

Nationaal Jeugddebat Verkiezingseditie

19

STELLING 3:
Het is gevaarlijk dat jongeren denken dat zij
makkelijk aan het werk kunnen zonder diploma
40% van de jongeren heeft aangegeven het eens te
zijn met de stelling: “Zonder schooldiploma kan ik
ook aan werk komen”. Bisschop en Paternotte zijn
benieuwd om welke groep jongeren dit gaat en hoe
we deze groep jongeren ervan kunnen overtuigen
dat het belangrijk is om een diploma te halen. De
fractie denkt dat dit in elke groep jongeren kan
gebeuren, aangezien er verschillende motieven
of redenen kunnen zijn dat een jongere werk kan
vinden zonder diploma. Een oplossing zou kunnen
zijn dat ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld
jongeren die niet hebben doorgeleerd en in de
bijstand terecht zijn gekomen) hier voorlichting
over geven. Veel jongeren komen ook aan een
bijbaantje zonder diploma, sommigen van hen zijn
zich er vervolgens niet bewust van dat ze rond hun
twintigste “eruit gegooid worden”, omdat ze dan te
duur zijn.

STELLING 1:
Het vak Sociale Vaardigheden moet standaard
worden opgenomen in het onderwijs
75% van de ondervraagde jongeren geeft aan de
basisvaardigheid sociale vaardigheden nodig te
hebben voor de toekomst. Fractie Blauw vindt
dat er te weinig aandacht besteed wordt aan
sociale vaardigheden op school. Vaardigheden
als presenteren, groepsdynamiek en het omgaan
met mensen zijn belangrijk om een sociaal sterk
mens te worden, en later goed te presteren op het
werk. Zowel Rog, Bisschop als Paternotte vragen
de fractie of deze sociale vaardigheden niet al in
de verschillende vakken naar voren komen. Zoals
het samenwerken in de gymlessen. En als er een
apart vak moet komen, is er dan een ander vak dat
moet wijken? De fractie vindt het een goed idee om
dit meer te integreren in de al bestaande vakken.
Vaardigheden als solliciteren en debatteren kunnen
bijvoorbeeld in het vak Nederlands geïntegreerd
worden.
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STELLING 2:
Sterke punten van jongeren moeten zwaarder
wegen bij beoordelingen op school

FRACTIE BLAUW VINDT DAT ER TE WEINIG
AANDACHT BESTEED WORDT AAN SOCIALE
VAARDIGHEDEN OP SCHOOL.

STELLING 4:
Op alle scholen zou er een optie moeten zijn dat
jongeren stage en/of vrijwilligerswerk kunnen doen

DEBAT FRACTIE BLAUW
ONDERWIJS
Kandidaat Kamerleden Roelof Bisschop (SGP), Michel
Rog (CDA) en Jan Paternotte (D66)

zodra ze die mogelijkheid wel hebben. Het helpt
ook een weloverwogen beslissing te nemen, het
komt vaak voor dat jongeren hun keuze hebben
onderschat en dat het in de praktijk anders loopt
dan ze verwacht hadden. Paternotte is benieuwd
of het verplicht moet worden, of dat dit optioneel
is voor de leerlingen. Rog is nog op zoek naar de
vorm die de fractie bedoelt. Is het net zoals de
maatschappelijke stage van een paar jaar geleden?
Of moet het in de vorm van een sociale dienstplicht?
Uit het onderzoek is 42% van de jongeren tegen het
invoeren van de sociale dienstplicht (34% is voor,
24% weet het niet). De fractie wil het graag bij de
mogelijkheid laten, en er geen verplichting van
maken. Wel is het, mede door het afschaffen van
de basisbeurs, cruciaal dat leerlingen een goede
studiekeuze kunnen maken, en daar kan het stage
lopen aan bijdragen.

Niet alle scholen geven hun leerlingen de
mogelijkheid om stage te lopen of vrijwilligerswerk
te doen, terwijl dit heel belangrijk is voor de latere
keuze van een opleiding of baan, stelt Fractie
Blauw. Jongeren kunnen zich beter oriënteren

Michel Rog (CDA)

“Leerlingen kunnen bijvoorbeeld goed zijn in voor
de klas staan, maar minder goed in presentaties
maken. Zij worden wel op beide punten even
zwaar beoordeeld.” Leerlingen worden zo slechter
beoordeeld en hebben minder zelfvertrouwen,
omdat zij dan gauw denken dat ze alles fout deden.
Paternotte vindt dit een heel goed punt, vooral
omdat er in het onderwijs vaak uitgegaan wordt van
hetgeen wat leerlingen nog niet zo goed kunnen.
Rog vraagt zich af of er dan niet te weinig aandacht
besteed gaat worden aan dingen die je nog moet
leren. Lopen jongeren dan niet het risico dat ze
in het vervolgonderwijs tekort komen? De fractie
verduidelijkt dat het niet de bedoeling is om geen
aandacht meer te besteden aan vaardigheden die
leerlingen niet goed kunnen. Ze vinden dat scholen
meer rekening moeten houden met de sterke
punten van de leerlingen, de sterke punten moeten
zwaarder meewegen.
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AFSLUITING

Kamervoorzitter Khadija Arib complimenteert alle fracties met de wijze waarop
zij hebben gedebatteerd. Iedereen heeft zich goed gedragen, en via de voorzitter
gesproken. “Jullie hebben vanuit jullie eigen kracht met eigen argumenten gesproken.
Jullie hebben alles goed onderbouwd en zijn zoveel mogelijk bij de feiten gebleven.”
Tijdens het debat over Jongeren en Politiek vroeg iemand waarom we maar 1 keer per
jaar een Nationaal Jeugddebat houden. Arib zou het ook heel leuk vinden om niet maar
1 keer per jaar, maar misschien 2 keer een Kamer vol jongeren te hebben zitten.
Ze sluit af met de woorden: “Alle kandidaat Kamerleden, inclusief ikzelf, staan op de
kieslijst voor de verkiezingen. Ik roep dan ook iedereen met stemrecht op om op 15
maart te gaan stemmen. Jullie zitten nu in het hart van onze democratie en één keer
per vier jaar mag je je stem uitbrengen, mag je afrekenen met politici en opnieuw je
vertrouwen uitspreken, dus doe dat alstublieft.”
Ook NJR voorzitter Caesar Bast sluit af. Van hem ontvangen de deelnemers ook een
hoop complimenten. Het zit helemaal goed met de fractiediscipline, soms was er even
wat verwarring over een standpunt, maar na een paar minuten staat het standpunt er
wel, zonder dat er gekke vergaderingen achter gesloten deuren moeten plaatsvinden.
Dan viel ook de solidariteit tussen de fracties op, iedereen nam het voor elkaar op.
“Daar kan de echte politiek nog een puntje aan zuigen!”.
Nadat alle deelnemers, procesbegeleiders en gasten bedankt zijn sluit Esther Reuver
(projectleider Nationaal Jeugddebat) het debat af: “Ik hoop dat wij als NJR jullie met
het Nationaal Jeugddebat een onvergetelijke tijd hebben bezorgd waarin jullie een hoop
nieuwe vaardigheden, ervaringen en vriendschappen hebben opgedaan en vooral ook
het beste uit jezelf hebben gehaald en jullie sterke punten hebben kunnen laten zien.”
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BIJLAGE

Ideeën die jongeren gaven om leerlingen (nog meer)
de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen op
school varieerden van meer aandacht voor individuele
leerlingen tot aan meer diepgang van een les. Ook
buitenschoolse activiteiten (zoals debatteren en
amateurkunst) en inspraak werden regelmatig
genoemd. Hieronder volgt een selectie uit de meest in
het oog springende ideeën:

“Focus je meer op talenten en
minder op cijfers.”
(jongen, 16, havo)

RAPPORTAGE ONDERZOEK
NATIONAAL JEUGDDEBAT
Kenmerken van de onderzochte
groep jongeren

Dit onderzoek is gebaseerd op 1016 respondenten.
De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 15 jaar. De
onderzochte groep bestaat uit 62% meisjes en 38%
jongens. Van de onderzochte jongeren volgt 11%
het vmbo, 4% het mbo, 26% de havo, 56% het vwo
en 3% doet de basisschool, een andere opleiding,
werkt of zoekt werk.
Bijna acht op de tien jongeren (80%) heeft ouders
die beiden in Nederland zijn geboren. Onder de
respondenten heeft 20% één of twee ouders die in
het buitenland zijn geboren. De meeste jongeren
uit die groep (14% van alle ondervraagde jongeren)
hebben één of twee ouders uit een niet-westers
land.

Resultaten Onderwijs

De eerste vragen die we de jongeren stelden, gingen
over onderwijs. Onderwijs is een onderwerp dat in alle
verkiezingsprogramma’s aan bod komt. En jongeren
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zijn de echte experts. Allereerst waren we benieuwd
of jongeren vinden dat hun school leerlingen de kans
geeft zich maximaal te ontwikkelen. Ruim zes op de
tien jongeren (61%) antwoordt bevestigend (tabel 1).
Een kleiner percentage (21%) vindt van niet en 18%
weet het niet. Jongeren van niet-westerse ouders
vinden significant vaker dat hun school leerlingen niet
de kans geeft zich maximaal te ontwikkelen.
Ja					
		
Nee					
		
Weet ik niet				

61%

hoe met mensen om te gaan. Op de tweede plaats
noemen jongeren de vaardigheid ‘plannen’ en op
de derde plaats wordt de vaardigheid ‘presenteren’
genoemd. In onderstaande tabel (tabel 2) kun je de
rangorde zien van de vaardigheden die jongeren
hebben gekozen.In het algemeen kiezen de wat oudere
jongeren (16 jaar en ouder) significant vaker voor de
basisvaardigheden plannen, presenteren, organiseren,
solliciteren, kritisch denken, vakmanschap, netwerken
en ondernemerschap. Jongeren van havo of vwo
kiezen vaker voor kritisch denken en debatteren.
Jongens kiezen vaker voor het op een slimme manier
informatie vinden, vakmanschap, netwerken en
ondernemerschap, programmeren. En meisjes kiezen
significant vaker voor sociale vaardigheden.

Hoe met mensen om te gaan (bijv.
sociale vaardigheden)			

75%

Plannen				

68%

Als je na de opleiding aan het werk
gaat, komen de meeste leerlingen
erachter dat het niet altijd gaat zoals
ze in hun boeken hebben geleerd.
Door stages en dergelijke wordt er
ervaring op gedaan en persoonlijk
denk ik dat het beter leert dan uit een
lesboek.

Presenteren				

56%

Organiseren				

55%

Solliciteren				

53%

Kritisch denken				

49%

(jongen, 18, mbo)

Op een slimme manier informatie vinden
(bijv. zoekstrategieën op internet)		

39%

Vakmanschap (daarmee bedoelen we
een specialist zijn in jouw vak)		

39%

Netwerken				

36%

Ondernemerschap			

36%

Leerstrategieën (handige manieren om
snel nieuwe dingen te leren)		

33%

Debatteren				

24%

Programmeren / ICT			

16%

Filosofie				

13%

Meditatie				

4%

Geen idee				

65%

Meer dagen als deze
(voorronde Nationaal
Jeugddebat), waar je echt iets
leert wat je later ook kan doen.
(jongen, 14, vwo)

21%
18%

Tabel 1. Vind jij dat jouw school leerlingen de kans
geeft zich maximaal te ontwikkelen?
We legden de jongeren een aantal basisvaardigheden
voor en vroegen hun welke daarvan ze denken nodig
te hebben voor hun toekomst. Driekwart van de
jongeren antwoordt ‘sociale vaardigheden’ oftewel,

Tabel 2. Welke basisvaardigheden denk je nodig te
hebben voor je toekomst? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Voor					

19%

Tegen					

68%

Weet ik niet				

14%

“Op internet durven mensen
sneller te discrimineren omdat
niemand weet wie ze echt
zijn.”
(meisje, 15, vwo, Op school)

Tabel 5. Ben jij voor of tegen het invoeren van een
militaire dienstplicht?
Vervolgens stelden we enkele vragen over veiligheid in
de omgeving. We vroegen jongeren waar discriminatie
het hardst aangepakt moet worden. De plek die de
meeste jongeren noemden, is school (33%) (tabel
6). Dan is er een groep die vindt dat discriminatie op
internet het hardst aangepakt moet worden. Een iets
kleinere groep (17%) vindt dat discriminatie op straat
het hardst aangepakt moet worden. En elf procent
antwoordde via de categorie ‘anders’ dat ze vinden
dat discriminatie overal hard aangepakt moet worden.

Over de stelling ‘Zonder schooldiploma kan ik ook aan
werk komen’ zijn de meningen verdeeld (tabel 3). Vier
op de tien is het met deze stelling eens, maar 45%
is het oneens. Een kleine groep (15%) heeft er geen
mening over.
Eens					

45%

Geen mening				

15%

Tabel 3. Zonder schooldiploma kan ik ook aan werk
komen.
Sommige mensen willen een maatschappelijk
dienstplicht voor jongeren invoeren. Een jaar lang
moeten jongeren vrijwilligerswerk doen dat nuttig is
voor de maatschappij en later ook voor henzelf.
We wilden van de jongeren weten of zij voor of tegen
het invoeren van een maatschappelijke dienstplicht
zijn. Ook hierover zijn de meningen verdeeld;
34% is voor en 42% is tegen het invoeren van een
maatschappelijke dienstplicht (tabel 4). Bijna een
kwart van de jongeren (24%) weet het niet. Jongeren
van niet-westerse ouders zijn significant vaker voor

NJR

33%

Op internet				

21%

Op straat				

17%

Op het werk 				

5%

Op het sportveld				

2%

In een horecagelegenheid (bv. café, disco)

1%

In een winkel				

1%

Voor					

34%

Op de stageplek				

0%

Tegen					

42%

Overal					

11%

Weet ik niet				

24%

Nergens				

6%

Anders					

-

40%

Oneens				
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het invoeren van een maatschappelijk dienstplicht.
Jongens zijn gemiddeld vaker tegen.

Op school				

“Het probleem is het meest aanwezig
op het internet, maar ik ben van
mening dat je dat het beste op school
kan aanpakken omdat het internet
anoniem is.”
(jongen, 17, havo, Tegen)

“Overal is discriminatie! Niet alleen op
social media maar ook op scholen, op de
werkvloeren en zelfs in de Tweede Kamer!
(Geert Wilders bijvoorbeeld)”
(meisje, 14, vmbo, Overal)

Tabel 4. Ben jij voor of tegen het invoeren van een
maatschappelijk dienstplicht?

Veiligheid

Het tweede onderwerp waar we jongeren hun mening
over vroegen, is veiligheid. In dit geval gaat het over de
veiligheid in eigen omgeving, maar ook de veiligheid
van Nederland in het algemeen.
De eerste vraag ging over militaire dienstplicht voor
alle jongeren. Militaire dienstplicht houdt in dat jonge
mensen (in de meeste landen alleen mannen) een
tijdlang verplicht deel uit maken van de krijgsmacht
(of het leger) (bron: Wikipedia). Bijna zeven op de tien
jongeren (68%) is tegen, maar bijna twee op de tien
(19%) is voor de invoer (tabel 5); dit zijn significant
vaker jongens. Een kleine groep (14%) weet het niet.

Tabel 6. Op welke plekken moet discriminatie het
hardst aangepakt worden? (geef één antwoord)
“Op school moet je je veilig
voelen.”
(jongen, 16, havo)

Meer dagen als deze
(voorronde Nationaal
Jeugddebat), waar je echt iets
leert wat je later ook kan doen.
(jongen, 14, vwo)

Vervolgens ging de vragenlijst verder met een vraag
over cyberpesten. Cyberpesten, digitaal pesten of
digipesten is het pesten op internet. (bron: Wikipedia)
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De onderwerpen waar de overheid, volgens
jongeren, de meeste aandacht aan moet geven,
zijn ‘Veiligheid’ en ‘Gezondheidszorg’ (beiden 61%)
(tabel 10). ‘Onderwijs’ is het volgende onderwerp dat
wordt genoemd, gevolgd door ‘Werk’ en ‘Welzijn’.
Onderwerpen die ook redelijk veel werden genoemd,
waren ‘Armoedebestrijding’ en ‘Natuur& Milieu’
(beide 37%). Het onderwerp ‘Banken’ werd het minst
vaak gekozen.
Als we kijken naar de verschillende subgroepen blijkt dat
de wat oudere jongeren (16 jaar en ouder) significant
vaker kiezen voor de thema’s ‘gezondheidszorg’,
‘onderwijs’, ‘werk’ en ‘wonen’. Jongeren van (v)mbo
kiezen vaker voor de onderwerpen ‘gezondheidszorg’
en ‘wonen’. Meisjes kiezen gemiddeld vaker voor
‘welzijn’ en ‘ontwikkelingshulp’. Jongens kiezen vaker
voor het thema ‘economie’. En jongeren van nietwesterse ouders kiezen significant vaker voor het
onderwerp ‘armoedebestrijding’.

Bijna driekwart van de jongeren (73%) vindt dat dat
school maatregelen moet nemen om cyberpesten
tegen te gaan (tabel 7). Een kleine groep (14%) vindt
van niet en een ongeveer even grote groep (13%)
weet het niet. Het zijn gemiddeld vaker jongens die
vinden dat school niet moet ingrijpen.
Ja					

73%

Nee					

14%

Weet ik niet				

13%

Tabel 7. Vind je dat school maatregelen moet nemen
om cyberpesten tegen te gaan?
Over de stelling ‘Geweld tegen werknemers
met een publieke taak (zoals buschauffeurs,
ambulancemedewerkers, treinconducteurs) moet
zwaarder bestraft worden,’ is de meerderheid van de
jongeren (82%) het wel eens (tabel 8). Een hele kleine
groep is het niet eens met de stelling en een ongeveer
even grote groep weet het niet.
Eens					
Oneens				
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82%
8%

Geen mening				

9%

Tabel 8. Geweld tegen werknemers met een publieke
taak (zoals buschauffeurs, ambulancemedewerkers,
treinconducteurs) moet zwaarder bestraft worden.

Jongeren en politiek

Het derde onderwerp wat we aan de jongeren
voorlegden, ging over inspraak van jongeren in de
landelijke politiek. We waren benieuwd hoe jongeren
over stemrecht op jongere leeftijd denken. Daar zijn
de meningen erg verdeeld over. Ruim vier op de
tien jongeren (42%) vindt dat jongeren vanaf 16 jaar
stemrecht moeten hebben (tabel 9). Maar meer dan
de helft van de jongeren (52%) vindt van niet. Een heel
klein percentage (6%) weet het niet. Het zijn significant
vaker jongeren van niet-westerse ouders die vinden
dat jongeren vanaf 16 jaar stemrecht moeten hebben.
Ja					

Veiligheid – bijv. bestrijding van
misdaad, aanpak kindermishandeling

61%

Gezondheidszorg – bijv. goede
artsen en ziekenhuizen 			

61%

Onderwijs – bijv. goede leraren,
goede stageplekken 			

53%

Werk – bijv. kansen om een baan
te vinden 				

41%

Welzijn – bijv. hulp aan mensen
die het moeilijk hebben 			

41%

Armoedebestrijding – bijv. uitkeringen,
hulp bij schulden 			

37%

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

37%

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

21%

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

21%

Digitale zaken – bv.
privacybescherming persoonsgegevens,
betaalbaar bellen buitenland 		

21%

Banken – bijv. dat je geld veilig is,
dat ondernemers geld kunnen lenen 17%
Niets 					

1%

Tabel 10. Waar moet de overheid, volgens jou, de
meeste aandacht aan geven? (meerdere antwoorden
mogelijk)
De meeste jongeren zijn van mening dat ze kunnen
meedenken met het thema ‘onderwijs’ (62%) (tabel
11). Andere onderwerpen waar jongeren graag over
mee denken, zijn ‘vrije tijd & kunst (51%), ‘veiligheid’
(45%) en ‘natuur & milieu’ (43%). Over onderwerpen
als ‘economie’, ‘pensioenen’ en ‘banken’ denken
jongeren weinig te kunnen meedenken over
oplossingen.
Kijkend naar de verschillende subgroepen is te
zien dat de wat oudere jongeren (16 jaar en ouder)
significant vaker de thema’s ‘onderwijs’, ‘natuur &
milieu’, ‘verkeer & vervoer’ en ‘werk’ aankruisen als
onderwerpen waarover jongeren mee kunnen denken.
Het onderwerp ‘gezondheidszorg’ werd significant
vaker door jongeren van het (v)mbo gekozen. De
thema’s ‘vrije tijd & kunst’, ‘welzijn’, ‘gezondheidszorg’,
‘ontwikkelingshulp’ en ‘armoedebestrijding’ werden
gemiddeld vaker door meisjes genoemd. Jongeren
van niet-westerse ouders willen significant vaker
meedenken met het onderwerp ‘gezondheidszorg’.
Onderwijs – bijv. goede leraren,
goede stageplekken 			

62%

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

32%

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

51%

Wonen & leefomgeving – bijv.
betaalbare woonruimte 			

30%

Veiligheid – bijv. bestrijding van
misdaad, aanpak kindermishandeling

45%

Economie – bijv. bedrijven die
ondernemend kunnen zijn 			

25%

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

43%

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

24%

Welzijn – bijv. hulp aan mensen
die het moeilijk hebben 			

35%

Overheid & politiek – bijv. kunnen
stemmen, persvrijheid 			

23%

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

32%

42%

Nee					

52%

Weet ik niet				

6%

Tabel 9. Vind jij dat bij de landelijke verkiezingen
jongeren vanaf 16 jaar stemrecht moeten hebben?
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Jongeren die het eens zijn met de stelling:

Digitale zaken – bv. privacybescherming
persoonsgegevens, betaalbaar bellen
buitenland 				

28%

Gezondheidszorg – bijv. goede artsen
en ziekenhuizen 				

24%

Werk – bijv. kansen om een baan te
vinden 					

24%

Wonen & leefomgeving – bijv.
betaalbare woonruimte 			

23%

De politiek heeft de neiging om de jeugd te
verwaarlozen. Want kinderen kunnen niet
stemmen, dus als je veel stemmen wilt, ga je
natuurlijk proberen de mensen die kunnen
stemmen over te halen om op jouw te
stemmen. Er moet dus wel iemand zijn die de
belangen van de jeugd in de gaten houdt.
(meisje, 18, vwo)

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

23%

Overheid & politiek – bijv. kunnen
stemmen, persvrijheid 			

21%

Armoedebestrijding – bijv. uitkeringen,
hulp bij schulden 				

20%

Economie – bijv. bedrijven die
ondernemend kunnen zijn 			

14%

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

13%

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

12%

Niets 					

2%

Er wordt natuurlijk wel met de
jeugd rekening gehouden,
maar als wij zelf onze stem
kunnen uitbrengen leidt dat tot
betere oplossingen en
misschien nieuwe en
verfrissende ideeën.

Jongeren, zoals ik, zijn niet constant. Ze springen van de
hak op de tak. Ik vind ook dat stemrechtleeftijd omhoog
moet naar 20 of 21 jaar. Want nu is de groep te groot die
stemmen omdat ze 18 zijn maar eigenlijk geen idee hebben
wat ze nou aan het doen zijn.
(jongen, 18, vwo)

Gezondheid

Over de gezondheid van jongeren wordt in de diverse
verkiezingsprogramma’s nagenoeg niets vermeld.
Toch kunnen we ons voorstellen dat jongeren dit
onderwerp wel belangrijk vinden.
Vandaar dat we de vraag stelden hoe jongeren denken
over hun eigen gezondheid in het algemeen. Het blijkt
dat ruim zeven op de tien jongeren (71%) positief is
over de eigen gezondheid (tabel 13). Vooral jongens
beoordelen hun gezondheid positief. En dat geldt ook
voor de wat jongere jongeren (15 jaar en jonger) en
jongeren van havo of vwo. Ruim een kwart vindt de
eigen gezondheid niet goed, maar ook niet slecht. En
een zeer klein percentage vindt de eigen gezondheid
slecht (2%).

Onveilig vrijen				

5%

Tabel 14. Wat van je eigen gedrag vind je ongezond?		
(meerdere antwoorden mogelijk)
‘Respect voor elkaar (bijv. discriminatie en pesten
tegengaan)’ is iets waarvan de meeste jongeren (42%)
vinden dat hun school dat beter kan regelen, als het
gaat om de gezondheid van leerlingen (tabel 15). Op
de tweede plaats kiezen jongeren voor ‘Aandacht voor
problemen van leerlingen (bijv. vertrouwenspersoon)’
(35%) en op de derde plaats vinden jongeren dat
school een gezonde kantine beter kan regelen (31%).
Respect voor elkaar (bijv. discriminatie
en pesten tegengaan)			

42%

Aandacht voor problemen van
leerlingen (bijv. vertrouwenspersoon)

35%

Goed					

71%

Gezonde kantine (bijv. meer vers fruit,
groentesnacks , etc.)			

31%

Niet goed, maar ook niet slecht		

27%

Sportmogelijkheid rondom school		

27%

Slecht					

2%

Rookbeleid				

23%

Drugs- en alcoholbeleid			

19%

Tabel 13. Hoe vind je jouw eigen gezondheid in het
algemeen
‘Weinig slapen’ beschouwen de meeste jongeren
(45%) als ongezond als het gaat om hun eigen gedrag
(tabel 14). Gevolgd door ‘Zorgen maken of stressen’
(39%). Ruim een kwart (26%) vindt het eetpatroon
van zichzelf ongezond. Het zijn significant vaker de wat
oudere jongeren (16 jaar en ouder) die vinden dat ze
te weinig slapen of zich zorgen maken/ stressen. En
ook meisjes geven gemiddeld vaker aan dat ze zich
zorgen maken/ stressen. Jongeren van niet-westerse
ouders geven significant vaker aan dat ze niet sporten
of weinig bewegen ongezond vinden van zichzelf.
Weinig slapen				

45%

(meisje,17, havo)
Eens					

69%

Zorgen maken of stressen			

39%

Oneens				

11%

Ongezond eten				

26%

Geen mening				

20%

Niet sporten of weinig bewegen		

18%

Nee het is niet noodzakelijk
maar het zou wel goed zijn.

Roken					

11%

(jongen, 14, vmbo)

Niet van toepassing			

10%

(Teveel ) Alcohol drinken			

9%

Tabel 12. Stelling: Een Minister van Jeugd is
noodzakelijk in het nieuwe kabinet.
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7%

(meisje, 15, vwo)

Tabel 11. Met welke onderwerpen kunnen jongeren
Jongeren die het niet eens zijn met de stelling:
meedenken over oplossingen?
							
(meerdere antwoorden mogelijk)
Bijna zeven op de tien jongeren (69%) is het eens met
de stelling ‘Een Minister van Jeugd is noodzakelijk in
We hebben al een kinderombudsman
het nieuwe kabinet’ (tabel 12). Hier zijn vooral de wat
in Nederland en allerlei ministers voor
oudere jongeren (16 jaar en ouder) het gemiddeld
bijvoorbeeld school en zo. Verder is het dan
vaker mee eens. Een kleine groep (11%) is het oneens
niet nodig om echt een minister te krijgen
met de stelling en twee op de tien jongeren heeft er
voor de jeugd specifiek.
geen mening over.
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Drugs gebruiken				

Tabel 15. Wat vind je dat jouw school beter kan regelen,
als het gaat om de gezondheid van leerlingen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Vanaf je zestiende kan je in het donorregister laten
vastleggen of je je weefsel of organen ter beschikking
stelt. Je geeft dan aan of je donor wilt zijn of niet. Met
automatisch orgaandonorschap ben je donor tenzij je
vooraf in het donorregister vastlegt dat je dat niet wil
zijn. Van jongeren wilden we weten of ze voor of tegen
het automatisch orgaandonorschap zijn. Hierover zijn
de meningen sterk verdeeld; 43% is voor en 42% is
tegen (tabel 16). Een kleine groep (15%) weet het niet.
Het zijn significant vaker jongeren van havo of vwo die
voor automatisch orgaandonorschap zijn.
Voor					

43%

Tegen					

42%

Weet ik niet				

15%

Tabel 16. Ben jij voor of tegen automatisch
orgaandonorschap?
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JONGEREN OVER DE STELLING
“Als er een chronisch tekort is aan organen, dan denk ik dat daar een oplossing
voor moet komen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn in Nederland die best
donor willen zijn, maar die zich simpelweg niet aan melden. Ik denk dat het
andersom wel werkt, dat mensen die het echt niet willen zich wel afmelden.”
(jongen, 13, vwo, Voor)

“Mensen weten niet wat het
inhoudt zoals dat mensen levend
moeten zijn om organen over te
brengen. Als je bijna dood gaat,
krijg je geen verdoving, dus organen
worden eruit gehaald met veel
lijden.”

“Ik vind het belachelijk dat mensen die niet
van deze regeling weten of het vergeten in te
vullen dus zonder dat zij het weten worden
gebruikt als donor.”
(meisje, 13, vwo, Tegen)

(meisje, 18, havo, Tegen)

“Als je dood bent heb je zelf niks meer aan je
organen, als je daar andere levens mee kan
redden dan moet je dat toch doen?”
“Als er bijv. iemand wordt
aangereden en zich nog niet
geregistreerd heeft, zou de familie
dat moeten bepalen, dan duurt
het eigenlijk veel te lang en is het
misschien al te laat voor iemand die
een orgaan nodig heeft.”

“Je lichaam is van jou en niemand
zou over jouw lichaam een beslissing
mogen maken waar jij geen
toestemming voor hebt gegeven.”

(meisje, 15, havo, Voor)

“Er moet een beslisperiode
van een jaar komen of iets
dergelijks, je moet mensen
dwingen om te kiezen, maar
niet de keuze voor ze maken.”

(meisje, 13, havo, Voor)

(meisje, 12, vwo, Tegen)

(jongen, 18, anders, Weet ik niet)

“Je kunt iemands leven redden door
een orgaan af te staan. Als je te lui
bent om iets in te vullen vind ik dat
je pech hebt. Ik denk dat er meer
orgaandonoren zullen komen door
de maatregel.”
“Dan moet je weer moeite gaan doen
omdat je iets niet wilt... volgens mij
hoort dat andersom te zijn.”

“Op deze manier is het alsof de overheid mensen in de val
laten lopen om donor te worden.”

(jongen, 13, havo, Voor)

(meisje, 13, havo, Tegen)

(jongen, 17, havo, Tegen)

“In de stand van hersendood is er
een (kleine) kans dat je nog kunt
leven. Ook is dit een traumatische
ervaring voor de naaste
familieleden.”
“Het ondermijnt het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Daarnaast
ben ik wel voor dat je verplicht een keuze moet maken bij het ophalen van
overheidspapieren zoals rijbewijs of paspoort.”
(jongen, 15, vwo, Tegen)
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(jongen, 16, havo, Tegen)

“Omdat wij in onze geloof
dat niet mogen doen.”
(meisje, 16, mbo, Tegen)
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Colofon

Het Nationaal Jeugddebat 2017 is mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VVD, PvdA, PVV, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66,
GroenLinks, SP, SGP
Samenwerkingspartners:
Provincie Limburg, Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, NoordHolland, Flevoland, Overijssel, Gelderland (In Spe), Drenthe, Friesland en
Groningen, JeugdWelzijnsBeraad, Tweede Kamer der Staten-Generaal
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En natuurlijk alle procesbegeleiders van het Nationaal Jeugddebat:
Annemarie van den Wijngaard, Bo Klappe, Daan Douw, Elise Mooren, Farid
Hashemi, Giulia van Zwam, Hugo Storm, Jentel Bos, Kirsty Ros, Koen van
Dijk, Mattias Niens, Neira Vejzovic, Nika Veldhuisen, Noa Harmsen,

Robert Pattipeilohy, Samuel Veenstra, Stefan Schrama, Swen de Koning,
Yannick Niemeijer, Ymke van Ginkel en Youssra Aassafro
Verslag van het 22e Nationaal Jeugddebat (de verkiezingseditie), dat
plaatsvond op maandag 6 maart in de plenaire zaal van de Tweede Kamer
in Den Haag.
Tekst:
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