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GEACHTE LEZER,
Jongerenparticipatie trekt steeds meer de belangstelling van bestuurders en politici.
Ook in Rotterdam krijgen jongeren steeds meer de ruimte om hun stem te laten horen.
Het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) draagt hier op een unieke manier aan bij. Maar liefst
25 schoolklassen speelden onder leiding van door LOKAAL getrainde trainers in hun klas het
Politieke Spel en maakten hierdoor, soms 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.
Welke politieke partij is het populairst onder de ondervraagde jongeren? Wat vinden zij het leukst
aan hun eigen buurt of wijk? En hoe belangrijk vinden jongeren het eigenlijk zelf dat zij dit jaar
in Rotterdam - ook op 16- of 17-jarige leeftijd al - mogen stemmen?
De - soms verrassende - uitkomsten van dit onderzoek vindt u in deze publicatie.
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 scholen 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 Judith Bokhove
(gemeenteraadslid GroenLinks), Robin de Roon
(gemeenteraadslid D66), Lars Sørensen (gemeenteraadslid
Leefbaar Rotterdam) en Liesbeth Levy (directeur LOKAAL)
gingen zij met elkaar in debat. Wethouder Joost Eerdmans
opende het debat.
Yiska den Breejen van de Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam kwam dit jaar als winnaar uit de bus.
Na afloop ontvingen alle deelnemers een certificaat uit handen
van Lonneke van der Noordt (LOKAAL) en Victor Vlam
(presentator GJR 2017).

VOORTRAJECT:
HET POLITIEKE SPEL
Dit jaar maakten jongeren uit
maar liefst 25 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.

Deelnemende scholen
Groot Jongerendebat Rotterdam 2017:
Avicenna College | CVO Accent | Dalton Lyceum
Barendrecht | Emmaus College | Erasmiaans
Gymnasium | Gereformeerde Scholengemeenschap
Rotterdam | Grafisch Lyceum Rotterdam |
Laurenslyceum | Libanon Lyceum | Melanchton
College Schiebroek | Melanchton Mavo Schiebroek |
OSG Hugo de Groot | Penta College Spijkenisse |
Wolfert Dalton

Jury Groot Jongerendebat Rotterdam 2017:
Liesbeth Levy (juryvoorzitter, directeur LOKAAL)
Judith Bokhove (gemeenteraadslid GroenLinks)
Robin de Roon (gemeenteraadslid D66)
Lars Sørensen (gemeenteraadslid
Leefbaar Rotterdam)
Presentatie Groot Jongerendebat Rotterdam 2017:
Victor Vlam

Het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) is hét debatevenement in Rotterdam
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en wordt georganiseerd
door LOKAAL in samenwerking met de deelnemende scholen.
Het GJR wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam.

>> Winnaar GJR 2017 | Yiska den Breejen (GSR)

Aantal deelnemende
scholen GJR 2017

Aantal deelnemers
het Politieke Spel 2017

Aantal finalisten
GJR 2017

14

> 350

39

>> Eervolle vermeldingen GJR 2017 | Refkka Khalil & Stijn de Beer (Dalton Lyceum Barendrecht)

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.

BESTE JONGE ROTTERDAMMER...
De leerlingen van in totaal 25 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 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 hoe de Rotterdamse politiek interessanter gemaakt
zou kunnen worden voor jongeren en hoe belangrijk zij het vinden dat dit jaar
ook 16- en 17-jarigen mogen stemmen voor de gebiedscommissies.

In totaal hebben 352 leerlingen meegedaan aan dit onderzoek.
Het overgrote deel hiervan is woonachtig in Rotterdam (76,7%). Er hebben iets meer
jongens meegedaan (51,6%) dan meisjes. De ondervraagde leerlingen zijn tussen de 13
en 18 jaar, de meeste ondervraagden zijn 14 of 15 jaar oud.
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 2017.

Opleiding ondervraagde jongeren in %
praktijkonderwijs 6,8%
vmbo/mavo 38,2%
havo 23,2%
vwo 31,8%

Leeftijd ondervraagde jongeren in %

13 jaar 2,6%
14 jaar 34,9%
15 jaar 39,2%

16 jaar 19%
17 jaar 4%
18 jaar 0,3%

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

8,4%
4,1%
9,3%
20,3%
0,3%
1,4%
3,5%

Kralingen-Crooswijk
Noord
Overschie
Pernis
Prins Alexander
Rotterdam Centrum
Rozenburg

6,7%
7,3%
3,8%
0%
5,8%
5,8%
0%

Overig (buiten Rotterdam)

23,3%

Als er nu verkiezingen zouden zijn in Rotterdam en je mocht stemmen,
op welke partij zou je dan stemmen?
Leefbaar Rotterdam
3,8%
D66
8,7%

Weet niet
36,1,8%

VVD
9,8%
GroenLinks
13,9%
ChristenUnie-SGP
1,2%

Partij van de Arbeid
5,2%
SP
1,4%
CDA
1,7%

Anders
11%

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

Wat hierboven het meest opvalt is dat meer dan een derde 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) GroenLinks-stemmers het grootst, gevolgd door de VVD, D66 en de PvdD.
De minste jongeren gaven aan te willen stemmen op de ChristenUnie-SGP (1,2%)
en Nida (0,6%).

ALS JIJ VANDAAG ZOU MOGEN STEMMEN, WELKE
PARTIJ ZOU DAN JOUW STEM KRIJGEN? EN WAAROM?
Een greep uit de antwoorden.
Leefbaar Rotterdam. “Omdat het specifiek om Rotterdam gaat.” (meisje, 15)
Partij voor de Dieren. “Ik hou van dieren. Ze moeten beter worden behandeld.” (meisje, 16)
Partij van de Arbeid. “Klinkt het beste.” (meisje, 16)
GroenLinks. “Omdat ze zich op milieu richten en op eerlijke kansen.” (meisje, 16)
Op niemand. “Ik ben neutraal en stem niet.” (jongen, 16)
D66. “Omdat je mag meebeslissen over dingen die ook voor ons belangrijk zijn.” (meisje, 16)
VVD. “Omdat mijn moeder daarop stemt.” (meisje, 14)
Weet niet. “Ik verdiep me er niet in.” (meisje, 16)

meer aandacht aan te besteden

worden gemaakt voor jongeren door er op school

denkt dat de Rotterdamse politiek interessanter kan

15,5% van de ondervraagde jongeren

Hoe zou de Rotterdamse politiek interessanter
kunnen worden gemaakt voor jongeren?
Meer aandacht aan besteden
op school
15,5%

Social media campagnes
gericht op jongeren
5,4%

Meer onderwerpen gericht op
jongeren/standpunten in het
voordeel van jongeren
13,1%

Jongeren meer invloed geven
op politiek
4,5%

Geen idee/weet niet
12,8%
Jongeren meer betrekken
bij politieke discussies
7,5%
Meer jongeren in de politiek/
eigen politieke partij voor jongeren
6,3%
Duidelijker/simpeler taalgebruik
6%

Onmogelijk
4,5%
Door jongeren
te laten stemmen
3%
Meer humor/
maak politiek leuker
2,4%
Overig
23,5%

“Door jongeren een eigen
partij te geven.”
(meisje, 13)

“Minder onderwijs, meer recreatie.”
(jongen, 14 jaar)

“Meer voorlichting die leuk is,
op scholen.”
(meisje, 15 jaar)

Een greep uit de antwoorden.

Hoe zou de Rotterdamse politiek interessanter
kunnen worden gemaakt voor jongeren?
“Minder ingewikkeld.
Zodat jongeren het beter begrijpen.”
(meisje, 15)

“Meer dingen waar kinderen
ook echt iets aan hebben.”
(meisje, 15)

“Als het ook waar gemaakt wordt.”
(jongen, 14)

Niet belangrijk

Rotterdam is verdeeld in 14 gebieden.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
mogen Rotterdammers niet alleen
stemmen voor de gemeenteraad,
maar kunnen zij ook bepalen wie er
in de gebiedscommissie komt.
De gebiedscommissie adviseert het
stadsbestuur.
Bij de volgende verkiezingen,
op 21 maart 2018, mogen voor het eerst
ook 16- en 17-jarigen stemmen voor de
gebiedscommissie.
Hoe belangrijk vind je dit?

19,2%
Een beetje belangrijk

46,7%
Heel belangrijk

34,1%

Wat vind jij het leukste in jouw buurt of wijk?

Sociaal aspect
18,4%
Voorzieningen
17,3%
Vermaak/genoeg te doen
11,5%
Aantrekkelijke leefruimte
13,1%
Drukte (rust of juist
levendigheid)
9,4%

Veiligheid
5,1%
Bereikbaarheid
6,4%
Samenstelling van de wijk
2,8%
Niets
10,8%
Overig
5,1%

Van links naar rechts: Stijn de Beer (meest gepeperde uitspraak, Dalton Lyceum Barendrecht), Yiska
den Breejen (winnaar GJR 2017, Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam) & Refkka Khalil (meest
gepassioneerde debater, Dalton Lyceum Barendrecht)

TRAINERS,

Zonder de onuitputtelijke energie en het enthousiasme
van Tom Rijnberg, Lea Sies, Peter Snijders,
Jetske Steenstra, Hidde Visser & Milou Zonneveld
was het ons niet gelukt om dit jaar met zoveel schoolklassen
het Politieke Spel te spelen en daardoor zoveel jongeren
kennis te laten maken met politiek.
Trainers, bedankt!

...BEDANKT!

www.lokaal.org

