
balans tussen 
online en offline

Bijna 6 op 
de 10 jongeren 

(58%) vinden dat ze 
sinds de coronacrisis te veel 

tijd besteden aan online games 
of social media

“Ik zit vaak tijdens mijn online les op 
mijn telefoon en let daardoor niet 

zo goed meer op.”
meisje, 16 jaar, havo

“Ik zit vooral online om nog 
met anderen in contact 

te blijven en mezelf te 
vermaken.”

meisje, 16 jaar, vwo

54% van de jongeren 
heeft in zijn of haar 
omgeving wel eens 
te maken gehad met 
discriminatie

“Het is daar volgens mij 
al te laat voor. Het is alsof 

discriminatie inmiddels 
in onze samenleving is 

genormaliseerd.”
jongen, 18 jaar, vwo

“Ik heb bijvoorbeeld zelf een meer Aziatisch 
uiterlijk, en ik denk dat mensen vaak 

onbewust ‘grapjes’ hierover maken, 
omdat het meer genormaliseerd 

lijkt te zijn. “
meisje, 16, vwo

6 op de 10 jongeren 
vinden het belangrijk 
dat docenten helpen 

bij het schoolwerk

“Ik vind het ontzettend 
belangrijk dat docenten 

helpen, omdat er genoeg 
leerlingen zijn die geen 

hulp durven te vragen, 
maar het wel nodig hebben 

en dan is het erg fijn dat ook die 
leerlingen al hulp krijgen”

meisje, 18 jaar, vwo

“Ze moeten de leerstof kunnen 
uitleggen op verschillende manier 

zodat het niet verwarrend is.”
jongen, 14 jaar, havo
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Bijna 
de helft van 
de jongeren (48%) 
zou wel zijn of haar 
eetgedrag aanpassen door 
minder vlees te eten

“We zijn al te laat als het gaat 
om de klimaatcrisis. We hebben

 privileges in het westen en moeten 
verantwoordelijkheid dragen 

meisje, 23 jaar, hbo
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Aan het NJD onderzoek 
hebben 639 jongeren 

meegedaan

Aan de Provinciale 
Jeugddebatten hebben 406 

jongeren deelgenomen
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Toezegging staatssecretaris:

“Ik ga samen met gemeentes aan 
de slag om de toegankelijkheid van 
buurthuizen voor jongeren te vergroten. 
Daarnaast ga ik met Wopke Hoekstra 
kijken of hier ook genoeg budget voor 
is, of dat er meer geld moet worden 
vrijgemaakt. En tot slot ga ik graag 
nog eens in gesprek met de fractie 
om het penvriendenproject vorm 
te geven.”

Voorstel fractie:

Fractie Geel wil dat er meer wordt geïnvesteerd in fysieke veilige 
plekken waar jongeren heen kunnen gaan. Daarnaast willen ze 
een penvriendenproject opzetten. Op deze manier creëren ze 
een gezondere balans tussen online en offline gebruik. 

Toezegging minister:

“Ik vind het belangrijk dat ook 
jongeren bij dit thema worden 

betrokken. Ik nodig jullie graag 
nog eens uit op het ministerie om 

samen met de Stichting Tegen 
Voedselverspilling te kijken hoe we 

meer jongeren kunnen bereiken.” 

Voorstel fractie:

Fractie Rood vindt het belangrijk dat er meer bewustwording 
wordt gecreëerd rondom voedselverspilling, bijvoorbeeld door 

een campagne en een app. Ook moet er een nationale dag 
tegen voedselverspilling voor en door jongeren worden 

georganiseerd. En tot slot moeten supermarkten meer 
informatie geven over de juiste porties per persoon. 

70 jongeren hebben 
deelgenomen aan het 
Nationaal Jeugddebat

(…)”

Voorstel fractie:

Fractie Blauw wil een antidiscriminatie 
organisatie oprichten die mensen ondersteunt 
op het gebied van discriminatie. De fractie 
vindt het belangrijk dat jongeren helpen bij 
het opzetten van deze organisatie. Zij laten 
vandaag de dag hierover het hardst hun stem 
horen.

Toezegging minister:

“Wij gaan NJR actief betrekken bij het opzetten van een 
nationale coördinator voor het opsporen van discriminatie. Ik 
verwacht dat jullie denken aan hoe jongeren hierbij betrokken 
kunnen worden. Als de maatregelen het toelaten zijn jullie 
welkom op het ministerie om dit nog eens samen te bespreken.”

Toezegging minister:

“Het is belangrijk dat jongeren van zich laten horen. 
Je kunt op je eigen school meldingen doen via de 

Medezeggenschapsraad. Op dit moment wordt er 
door mijn ministerie een onderzoek gedaan naar 

schoolstress, waar ik graag nog een keer samen met 
jullie over in gesprek ga.”

Voorstel fractie:

Fractie Groen vindt dat scholen verplicht 
aandacht moeten besteden aan de mentale 

gezondheid van jongeren door betere 
begeleiding en andere toetsingsvormen. Ook 

ouders, docenten en leerlingen zelf spelen hier 
een rol in. 


