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De werkgroep VN jongeren is onderdeel van de Nationale Jeugdraad 
(NJR), een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties. NJR 
moedigt jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn en adviseert 
overheden en andere organisaties over jeugdbeleid. Elk jaar worden 
jongerenvertegenwoordigers verkozen via publieke verkiezingen onder 
jongeren. De  VN jongerenvertegenwoordigers verzamelen de meningen van 
jongeren met betrekking tot mensenrechten en internationale samenwerking 
en nemen deze input mee naar de VN. Dit jaar zijn Hajar Yagkoubi en Jahkini 
Bisselink de jongerenvertegenwoordigers naar de VN. 

De VN jongeren werkgroep ondersteunt de jongerenvertegenwoordigers 
door gastlessen te geven door heel Nederland en hiermee samen met de 
jongerenvertegenwoordigers de meningen van jongeren te verzamelen. In 
het studiejaar 2018-2019 heeft de werkgroep VN jongeren, bestaande uit 
14 jongeren tussen de 17 en 24 jaar oud, gastlessen gegevens en events 
georganiseerd ontremd het thema ‘sociale polarisatie’. Met sociale polarisatie 
wordt het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen bedoeld. 
Dit kan ervoor zorgen dat er uiteindelijk een conflict ontstaat tussen deze 
groepen. Ook kan het ervoor zorgen dat groepen gediscrimineerd of slecht 
weggezet worden in de maatschappij. De maatschappij als een geheel raakt 
dan steeds meer afgezonderd van elkaar. Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) meld in het rapport ‘Burgerperspectieven 2019’ dat driekwart van de 
Nederlanders vindt dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties 
in Nederland toenemen. Nederlandsers wijten de toenemende polarisatie 
voornamelijk aan de (nieuwe) media. 

Dit jaar heeft de werkgroep meer dan 900 leerlingen gesproken in 
basisscholen, middelbare scholen, middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger 
beroepsonderwijs (HBO) en universiteiten over het thema sociale polarisatie. 
Daarvoor zijn drie gastlessen ontwikkeld met de themas: Media framing, 
sociale minderheden en gelijke kansen. In onderstaand rapport worden de 
gastlessen kort toegelicht en de feedback vanuit leerlingen weergeven. 

Inleiding
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Gastles I Media framing

Om bewustzijn voor het thema sociale polarisatie te creeëren, is er dit jaar een gastles over beeldvorming gegeven. Zeker voor 

jongeren is het belangrijk om stil te staan bij  de invloed van een bepaald beeld in de media over een land, cultuur of groep 

mensen.  Wij als jongeren krijgen namelijk ontzettend veel informatie binnen. Het allereerste wat we doen wanneer we wakker 

worden is het checken van al onze social media. Wat is er gebeurd in de wereld toen ik lag te slapen? Welke nieuwtjes, welke 

foto’s, en welke filmpjes kunnen mij interessante informatie geven? Wat we zien en wat we lezen helpt ons de wereld beter te 

begrijpen en een eigen mening te vormen. Toch vertelt niet elke nieuwtje, elk foto en elk filmpje het volledige verhaal van een 

situatie. Door bijvoorbeeld photoshop en nepnieuws kan er een beeld worden gevormd over een persoon of een situatie, wat 

misschien helemaal niet klopt. Daarnaast krijgen we door social media en de filterbubble steeds dezelfde eenzijdige nieuwtjes 

en verhalen binnen, terwijl we dingen die niet overeenkomen met onze likes bijna nooit te zien krijgen.  

 

Tijdens de gastles over beeldvorming staan we stil bij de invloed die media op onze kennis en meningen over bepaalde 

onderwerpen kan hebben. Waar komen onze associaties bij bepaalde landen, culturen en maatschappelijke discussies vandaan? 

In hoeverre draagt de (social) media bij aan dit beeld? En bovenal: klopt dit eigenlijk wel? We hebben met jongeren gepraat over 

verschillende vormen van beeldvorming zoals beeldmanipulatie, gedachte-beïnvloeding, de selectiviteit in media en onze eigen 

filter-bubble. De boodschap die we vooral proberen over te brengen is: blijf kritisch en geloof niet alles wat je ziet of leest. Check 

de bronnen, volg je gezond verstand, en probeer je ook eens te verdiepen in de standpunten van anderen. 

maken van de thema’s  ‘beeldvorming’ en ‘nepnieuws’, kwamen 

meerdere jongeren met suggesties om het te voorkomen.  

‘Ik vind dat er één goede nieuwsbron moet komen, want nu 

moet je alsnog alles checken of het toch geen nepnieuws is.‘ 

2de jaars MBO student uit Groenlo

‘De VN zou een president/leider voor de rechter moeten 

slepen als hij propaganda of iets met nepnieuws/onbewezen 

uitspraken verspreidt in zijn voordeel (o.a. Trump)’ 

Brugklasser HAVO/VWO uit Amsterdam

Een andere suggestie, van een 15 jarige VMBO student uit 

Gorinchem, was het geven van boetes voor nepnieuws. Anderen 

reageerden dat kritisch blijven een eigen verantwoordelijkheid 

is en dat de overheid niet iets hoeft te doen om nepnieuws te 

voorkomen. Daarbij komt ook de discussie op over hoe goed 

valt te onderscheiden wat ‘echt’ of ‘nep’ nieuws is.

Volgens leerlingen uit het 1e jaar MBO in Amsterdam is 

nepnieuws bedoeld om een bepaalde doelgroep zwart te 

maken of om chaos te creëren. Zij namen de situatie met de 

MAYA kalender en het einde van de wereld als voorbeeld. Dit 

is in de media zo opgeblazen dat veel mensen angstig werden 

toen het einde van de kalender naderde.  Minder intelligente 

mensen zullen volgens hen dit nieuws snel geloven en dat 

heeft tot gevolg dat zij vatbaar zijn voor bepaalde invloeden 

die menen bijvoorbeeld het einde van de wereld te stoppen. 

Feedback van leerlingen
De gastles beeldvorming is aan meer dan 550 leerlingen 

gegeven en daarmee ook de populairste gastles van 2018-

2019. Hier kwamen verschillende opmerkingen uit. Zo gaven de 

leerlingen aan dat ze beeldvorming een interessant onderwerp 

vinden waar ze nog niet veel vanaf wisten. Ze vinden het 

belangrijk dat de thema’s beeldvorming en nepnieuws 

besproken worden, omdat ze veel met hun telefoon en media 

bezig zijn. De jongeren vonden het leuk om aan het denken 

gezet te worden. Ze gaven aan het goed te vinden dat ze nu 

weten wat beeldvorming is en dat beeldvorming veel meer 

kanten heeft dan ze dachten. Naast feedback van leerlingen 

hebben we ook meerdere reacties gehad van docenten. Veelal 

werd het belang van de kennis van jongeren over dit onderwerp 

erkend en in het bijzonder het feit dat bewustwording de key is 

en dat onze gastlessen hier erg bij helpen. 

‘Ik vind het erg goed want ik ga nu wel anders naar media 

kijken. Je gaat erover nadenken van is dit wel waar of is het 

mooier gemaakt dan het eigenlijk is.’ 

2de jaars MBO student uit Groenlo

Volgens jongeren kan nepnieuws onder andere zorgen 

voor het slecht neerzetten van een bepaalde groep, kunnen 

mensen in protest komen door nepnieuws en gaan mensen 

door nepnieuws verkeerde dingen geloven. Een 18 jarige 

MBO leerling uit Amsterdam geeft aan dat mensen vaak 

sensatie zoeken in nieuws en dat dat voor verkeerde beelden 

en informatie zorgt. Naast het belang van het bespreekbaar 
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Gastles I Media framing

Denk hierbij aan politieke factoren maar ook economische, 

mensen die een ‘safe-kit’ willen verkopen of iets dergelijks.  

Een suggestie van een brugklassers HAVO/VWO uit 

Amsterdam is juist niet het verbieden van nepnieuws en 

mediaframing door de VN, volgens hen is dit niet haalbaar 

en zorgt dat ook voor veel verwarring. Zij denken dat het juist 

goed is om veel voorlichting te geven, zorg dat men bewust 

is van beeldvorming en dan voor zichzelf kan nadenken of er 

sprake van is! Bovendien zijn zij van mening dat het de VN 

veel tijd en geld kost om dit voor alle landen te controleren 

en dat het nog maar de vraag is of dit haalbaar is, daarnaast 

zijn er belangrijkere en meer urgente problemen waar de VN 

mee bezig moet zijn. Ook werd genoemd dat een censuur op 

nepnieuws heel dicht aanligt tegen het in strijd zijn met de 

vrijheid van pers en meningsuiting. Wat volgens hen wel een 

mogelijkheid is, is om wetten te maken waar mediakanalen 

zich aan moeten houden. 

‘Er moet uitgevonden worden hoe photoshop herkend kan 

worden en deze foto’s moeten grondig gecheckt worden 

voor ze online of in de media komen’ 

Student aan het ROC in Amsterdam.

De belangrijkste lessen die wij van jongeren hebben gekregen 

in onze gastlessen valt samen te vatten in twee uitersten, een 

passieve en een actieve kant voor de jongeren/ burgers in het 

algemeen. Bij de passieve kant ligt de verantwoordelijkheid 

bij instanties zoals de VN. Zij moeten wetten maken en media 

framing bestrijden, zo zullen burgers niet snel geconfronteerd 

worden met nepnieuws en zouden zij, in een ideale wereld, alles 

kunnen geloven wat hen voorgeschoteld wordt. De actieve 

kant is het zelf alert zijn van de burgers. Als zij voldoende 

kennis hebben, deze moet hen wel vanuit een betrouwbare 

instantie worden gegeven, dan zullen ze zelf het nieuws en de 

media kunnen beoordelen. Er staan in dat geval geen sancties 

op media framing en men moet zelf kritisch kijken naar alles 

wat tot hen komt. 
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Gastles I Sociale minderheden 

De werkgroep VN jongeren 2018-2019 heeft de gastles sociale minderheden gegeven, aan ongeveer 100 kinderen, met als doel 

jongeren bewust te maken van minderheidsgroepen. Hierin ging het vooral om de gedachte dat iedereen wel eens deel uitmaakt 

van een minderheidsgroep of meerderheidsgroep en dat dit totaal geen probleem is. Het is pas een probleem op het moment 

dat iemand om die reden anders wordt behandeld. 

De terugkoppelingen van de leerlingen laten zien dat het nog wel eens een gevoelig onderwerp kan zijn. Jongeren vinden het 

belangrijk dat het onderwerp besproken wordt. Pas op het moment van bewustwordingen kan een ieder, zelf er iets aan doen. 

Ideeën vanuit leerlingen:
‘Om gelijkheid in klassen te creëren moet je op school tijdens 

2 lessen in de week naast een ander persoon zitten.’ 

Ook met specifiek betrekking tot de VN hadden jongeren 

ideeën. Zo vonden jongeren dat de veiligheidsraad ook andere 

landen moeten bevatten en dat regeringen met elkaar moeten 

praten over sociale minderheden in de wereld. De regering 

moet iedereen dezelfde rechten geven. 

‘Wij kunnen niet veel doen aan problemen in andere landen 

maar we kunnen wel stoppen met discrimineren.’

Jongeren vinden het belangrijk dat je naar jezelf kijkt en zorgt 

dat je zelf iedereen accepteert. Je moet bij jezelf beginnen. Ze 

geven aan dat ze denken dat als je zelf niet discrimineert, een 

ander het misschien ook niet doet. Als een ander discrimineert 

moet je duidelijk maken dat je dit niet tolereert. 

Bij het thema sociale minderheden komt het woord ‘gelijkheid’, 

het recht waarbij de omschrijving stelt dat iedereen gelijk 

behandeld wordt maar ook geaccepteerd wordt, veel naar 

voren. Voor velen lijkt het vanzelfsprekend, maar voor misschien 

nog meer is discriminatie een dagelijkse realiteit. Het is dan 

ook belangrijk dat iedereen zich bewust is van deze situatie.
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Gastles I Gelijke kansen

De gastles gelijke kansen focust zich op de vragen: Wat kan er beter volgens jongeren op het gebied van gelijke kansen en hoe 

zou ongelijkheid bestreden kunnen worden. Wij hebben ongeveer 250 jongeren hierover gesproken. Ongeveer de helft van de 

jongeren was onder de 14 jaar, de andere helft was boven de 17 jaar. De feedback die we hebben ontvangen verschilt tussen de 

twee leeftijdsgroepen. 

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er mag 

volgens de jongeren geen duidelijk verschil zijn tussen arme en 

rijke kinderen met betrekking tot de kansen op onderwijs. Voor 

het creëren van gelijke baankansen gaven jongeren aan dat 

mensen op sollicitatie moeten komen zonder dat hun naam of 

uiterlijk bekent is. 

Jongeren gaven ook hun visie met betrekking tot gelijke 

kansen, los van het onderwijs. 

‘Mensen die op hetzelfde geslacht vallen moeten ook de 

vrijheid voelen van bijvoorbeeld hand in hand op straat lopen 

of trouwen. We moeten voorkomen dat ze gediscrimineerd 

worden omdat ze op hetzelfde geslacht vallen. Dit kunnen 

we tegengaan door: Tijdens de biologielessen aandacht te 

geven aan dit onderwerp, kinderen hier op jongen leeftijd 

lessen over geven dat er ook andere situaties bestaan dan 

alleen man en vrouw.’

Wat kan/moet er beter op het gebied van 
gelijke kansen?
We kregen verschillende antwoorden maar onder de 

jongeren boven de 17 jaar heerst vooral ontevredenheid over 

ongelijkheid op het gebied van werk. Er werd geschreven over 

discriminatie vanwege leeftijd, je geslacht en/of het hebben 

van de tatoeage. Ook was er ontevredenheid over de verschillen 

tussen ‘hoog- en laagopgeleiden’, de loonverschillen worden 

als te groot gezien en mbo´ers hebben het gevoel te worden 

ondergewaardeerd terwijl ze erg belangrijk zijn.

Bij de jongere groep komt vooral naar boven dat ze vinden 

dat er meer moet worden gelet op verschillen in kansen die 

mensen krijgen.

Waar denk je aan bij gelijke kansen?
Bij de jongere groep behandelden wij deze vraag. Hier komt 

vooral naar boven dat de kinderen  vinden dat iedereen gelijk 

moet worden behandeld en moet worden geaccepteerd 

ongeacht je geslacht, afkomst, seksualiteit etc.

Ideeën om ongelijkheid tegen te gaan
Jongeren kwamen met verschillende ideeën om de ongelijkheid 

op scholen en in het beroepsleven tegen te gaan. 

‘In het Nederlands onderwijs word je al jong met veel 

verplichte dingen opgezadeld. En aangezien wij al vanaf 

onze 12e worden beoordeeld op theoretisch level word je 

daarop afgerekend. Dit kan je belemmeren als je pas op 

latere leeftijd opbloeit en weet wat je met je toekomst wil. 

Een idee zou zijn om voortgezet onderwijs aan te passen, 

zodat de overgang tussen het mbo, hbo of uni makkelijker 

gaat.’

Ook gaven jongeren aan dat er meer scholen moeten zijn voor 

speciaal onderwijs. 

‘Er moet veel eerder meer aandacht zijn voor kinderen met 

problemen zodat zij de juiste aandacht krijgen.’

Daarbij zouden er op scholen ook psychologen beschikbaar 

moeten zijn. 
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De gastlessen over media framing, sociale minderheden en gelijke kansen hebben bijgedragen aan het 

verzamelen van de mening van Nederlandse jongeren ontremd het thema sociale polarisatie. De VN 

jongerenvertegenwoordigers hebben deze informatie meegenomen in hun toespraken en gesprekken met 

overheden en andere organisaties. 




