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Liesbeth Levy (juryvoorzitter, directeur LOKAAL)
Derek Otte (dichter en woordkunstenaar)
Lars Sørensen (gemeenteraadslid
Leefbaar Rotterdam)
Fatima Talbi (gemeenteraadslid PvdA)
Presentatie Groot Jongerendebat Rotterdam 2016:
Victor Vlam

GEACHTE LEZER,
2016 was voor Stichting LOKAAL een jaar om trots op te zijn.
En niet in de laatste plaats vanwege het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR).
Niet eerder deden er zoveel jongeren binnen het voortgezet onderwijs mee aan het voortraject van
het GJR! Maar liefst 31 klassen speelden onder leiding van door LOKAAL getrainde trainers in hun
klas het Politieke Spel en maakten hierdoor, vaak voor het eerst, kennis met politiek en debat.
Zij richtten een politieke partij op, ontwierpen een verkiezingsposter, verzonnen speerpunten van
hun partij, onderhandelden met de andere politieke partijen en voerden hun eerste politieke debat.

Wij vroegen de leerlingen na afloop van het spelen van het Politieke Spel het hemd van het lijf.
De - soms verrassende - uitkomsten van dit onderzoek vindt u in deze publicatie.
Welke politieke partij is het populairst onder de ondervraagde jongeren?
Op welke partij zouden zij stemmen als zij op dit moment stemgerechtigd waren?
Wat vinden zij het leukst aan hun eigen buurt of wijk en wat kan er beter?
En waar zouden zij in investeren als zij de baas waren van de stad?
Ik wens u veel leesplezier toe.

LIESBETH LEVY (DIRECTEUR LOKAAL)

WAT IS HET GJR?
Het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR)
is hét debatevenement in Rotterdam voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
De klassen die meegedaan hebben aan het Politieke Spel
vaardigden hun drie beste debaters af. Zij volgden een
intensieve debattraining, verzorgd door LOKAAL. Tijdens de
grote finale in de raadzaal van het Rotterdamse stadhuis
namen zij het tegen elkaar op. Ten overstaan van een
vakkundige jury, die dit jaar bestond uit Fatima Talbi
(gemeenteraadslid PvdA), Lars Sørensen (gemeenteraadslid
Leefbaar Rotterdam), Liesbeth Levy (directeur LOKAAL) en
Derek Otte (dichter en woordkunstenaar), gingen zij met elkaar
in debat. Tot ieders verrassing vereerde ook burgemeester
Aboutaleb het jonge debattalent met een bezoekje.
Rif Hoogeboom van het Erasmiaans Gymnasium kwam
dit jaar als winnaar uit de bus. Juryvoorzitter Liesbeth Levy
roemde niet alleen zijn inhoudelijke argumentatie en
presentatie maar ook de continuïteit die Rif tijdens het debat
liet zien. Na afloop ontvingen alle deelnemers een certificaat
uit handen van wethouder Joost Eerdmans.

VOORTRAJECT:
HET POLITIEKE SPEL
Dit jaar maakten jongeren uit
maar liefst 31 schoolklassen
kennis met politiek en debat,
onder meer door het
spelen van het Politieke Spel.
In het Politieke Spel richtten
zij hun eigen politieke partij
op, ontwierpen ze een
verkiezingsposter,
verzonnen zij speerpunten
van hun partij en
onderhandelden ze met de
andere politieke partijen.
Het Politieke Spel werd,
zoals elk jaar, gespeeld onder
leiding van enthousiaste,
door LOKAAL getrainde
trainers. Dit zijn jonge
mensen die zich
vrijwillig inzetten om hun
enthousiasme voor politiek
en debat over te brengen.

Het Groot Jongerendebat Rotterdam is een uniek evenement
dat georganiseerd wordt voor en door jongeren:
het is een samenwerking van LOKAAL en verschillende (politieke)
jongerenorganisaties in Rotterdam.

>> Winnaar GJR 2016 | Rif Hoogeboom (Erasmiaans Gymnasium)

Aantal deelnemende
scholen GJR 2016

Aantal deelnemers
het Politieke Spel 2016

Aantal finalisten
GJR 2016

15

> 600

41

>> Eervolle vermeldingen GJR 2016 | Akhilesh Bansidhar (Emmaus College) & Dana Vermeulen (Wolfert Dalton)

Het project is speciaal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
tussen de 13 en 18 jaar. De finale van het Groot Jongerendebat Rotterdam vindt
elk jaar in december plaats op het Rotterdamse stadhuis,
in de raadzaal.

STEL JE VOOR, JE BENT DE BAAS VAN ROTTERDAM...
De leerlingen van in totaal 31 klassen hebben als onderdeel van dit project
het Politieke Spel gespeeld. Wij hebben zoveel mogelijk deelnemers
gevraagd onze enquête in te vullen. Wij vroegen de leerlingen bijvoorbeeld
naar hun politieke voorkeur en legden aan hen de vraag voor wat zij het leukst vinden
aan hun wijk of buurt. Daarnaast vroegen we de jongeren naar hun dromen
voor de stad en de kansen die zij zien voor hun
gebied. Zij mochten zich voor even baas van Rotterdam wanen.
Waarin zouden ze investeren? Hoe zien de plannen er uit?

In totaal hebben 381 leerlingen meegedaan aan dit onderzoek.
Het overgrote deel is woonachtig in Rotterdam (72,7%). Er hebben iets meer jongens
meegedaan (51,3%) dan meisjes. De ondervraagde leerlingen zijn tussen de 13 en 18
jaar, de meeste ondervraagden zijn 15 of 16 jaar oud.
Als we kijken naar het opleidingsniveau van de ondervraagde groep leerlingen zien we
dat de verdeling verschilt van de werkelijke situatie in Rotterdam.
De groep leerlingen op de havo is met 53,2% oververtegenwoordigd
ten opzichte van de leerlingen op de andere niveaus.
De belangrijkste uitkomsten van de enquête vindt u verderop in deze publicatie.
Onthoud dat de conclusies niet representatief zijn voor Rotterdam als geheel
maar dat deze betrekking hebben op de leerlingen die mee hebben gedaan aan het
project Groot Jongerendebat Rotterdam 2016.

Opleiding ondervraagde jongeren in %
praktijkonderwijs 0,2%
vmbo/mavo 26,8%
havo 53,2%
vwo 19,7%

Leeftijd ondervraagde jongeren in %

13 jaar 1,6%
14 jaar 17,3%
15 jaar 24,4%

16 jaar 24,4%
17 jaar 12,3%
18 jaar 5,2%

ONDERVRAAGDE JONGEREN PER GEBIED IN %
Charlois
Delfshaven
Feijenoord
Hillegersberg-Schiebroek
Hoek van Holland
Hoogvliet
IJsselmonde

10,9%
3,4%
8,1%
21,7%
0%
1,3%
2,3%

Kralingen-Crooswijk
Noord
Overschie
Pernis
Prins Alexander
Rotterdam Centrum
Rozenburg

2,3%
6,5%
6,5%
0,3%
5,7%
3,1%
0%

Overig (buiten Rotterdam)

27,7%

Als er nu verkiezingen zouden zijn in Rotterdam en je mocht stemmen,
op welke partij zou je dan stemmen?
Leefbaar Rotterdam
3,9%
D66
9,9%

Weet niet
45,8%

VVD
7%
GroenLinks
6,3%
ChristenUnie-SGP
4,5%

Partij van de Arbeid
8,9%
SP
1,6%
CDA
0,5%

Anders
4,5%

Nida
0,3%
Partij voor de Dieren
6,8%

Wat hierboven het meest opvalt is dat bijna de helft van de ondervraagde jongeren aangaf
niet te weten wat zij zouden stemmen als zij zouden mogen stemmen.
Van de jongeren die wel een politieke voorkeur hebben ingevuld was de groep (toekomstige)
D66-stemmers het grootst, op de voet gevolgd door de PvdA, de VVD en de PvdD.
De minste jongeren gaven aan te willen stemmen op Nida en het CDA.

Waarom denk je dat niet alle jongeren in Rotterdam
gaan stemmen wanneer er verkiezingen zijn?
Omdat ze niet weten wat het inhoudt/gebrek aan kennis 40,8%
Omdat ze het niet interessant vinden 34,8%
Omdat ze denken dat het geen effect heeft 6,6%
Omdat ze lui zijn 6,2%
Overige redenen 11,6%
Hoe zou de Rotterdamse politiek interessanter
kunnen worden gemaakt voor jongeren?
Luisteren naar de stem van jongeren
30,9%
Politiek op een creatieve
en levendige manier overbrengen
21,4%
Meer onderwerpen behandelen
die met jongeren te maken hebben
13,1%
Meer over leren op school
10,3%

Meer duidelijkheid
over verkiezingsprogramma’s
8,4%
Eenvoudiger taalgebruik
5%
Meer gebruik maken van sociale media
4,5%
Is onmogelijk/kan niet 3,1%
Overig 3,4%

Wat vind jij het leukste in jouw buurt of wijk?
Vermaak/genoeg te doen

(bioscoop, cafés, restaurants, kunst,
kinderboerderij, sportgelegenheid, etc.)

27,6%
Sociaal aspect

(vrienden, gezelligheid,
men kent elkaar,
men heeft respect voor elkaar, etc.)

18%
Voorzieningen

(scholen, ziekenhuis, kerk, winkels,
bibliotheek, etc.)

16,7%
Aantrekkelijke
buiten-/leefruimte

(natuur, park, schoon/netjes op straat,
architectuur, etc.)

14,5%

Rust/levendigheid
11%
Veiligheid
4%
Samenstelling van de buurt/wijk
(multicultureel,
weinig allochtonen, etc.)

3,1%
Bereikbaarheid
2,6%
Niets
1,1%
Overig
1,5%

STEL, JIJ BENT DE BAAS VAN ROTTERDAM.
WAARIN ZOU JIJ WILLEN INVESTEREN?
Onderwijs 				

Zorg en welzijn

		

Aantrekkelijke buiten-/leefruimte 15%

Haven, handel

		

Kunst en cultuur			

10,4%

Horeca/uitgaan			

3,3%

Veiligheid				

8,6%

Winkels				

2,6%

Infrastructuur/verkeer		

7,8%

Werk					

2,3%

Sport en speelgelegenheid		

7,7%

Bijstand				

2,2%

Jongeren				

5,3%

Overig					

7,5%

19%

4,2%
4%

Meer dan de helft van de jongeren zou willen investeren in onderwijs,
aantrekkelijke buiten-/leefruimte (buitenruimte, groen,
onderhoud van woningen en gebouwen), kunst en cultuur
en veiligheid (53% gezamenlijk).

IK ZOU INVESTEREN IN...
“Cultuur, dit is belangrijk voor de ontwikkeling.” (meisje, 18 jaar, havo)
“Elke euro die je in onderwijs stopt, krijg je dubbel terug.” (jongen, 17 jaar, havo)
“Feyenoord. Als ze goed spelen gaat de welvaart in Rotterdam vooruit!” (meisje, 16 jaar, havo)
“Groen. Een mooie stad is een gelukkige stad.” (jongen, 18 jaar, havo)
“Opleidingsaanbod voor vluchtelingen.” (jongen, 14 jaar, vwo)
“Game locaties. Ik houd van gamen!” (jongen, 16 jaar, havo)
“Evenementen. Alles voor meer tijd samen.” (jongen, 18 jaar, havo)
“Meer kleine bedrijven helpen, want dan wordt Rotterdam rijker.” (jongen, 14 jaar, vwo)

IK ZOU INVESTEREN IN...
“Ouderen.
Zij zijn ook belangrijk!”
(meisje, 14 jaar, havo)

“Misschien een korting op openbaar vervoer
voor jongeren die op
de middelbare school zitten?”
(meisje, 14 jaar, vmbo)

“Goedkopere winkels.”
(jongen, 14 jaar, vmbo)

“Meer ruiterpaden!
Ik vind dat er meer mogelijkheden moeten
zijn om met je paard naar buiten te gaan.”
(meisje, 15 jaar, havo)

“Geld voor iedereen!”
(jongen, 15 jaar, vwo)

“Meer sportpleintjes, voor meer beweging.”
(jongen, 15 jaar, havo)
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...BEDANKT!

www.lokaal.org

