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Over njr
NJR is hét jongerennetwerk van Nederland.
Het is de missie van NJR om jongeren te
verbinden: met hun eigen sterke punten,
met elkaar en met de organisaties en
bedrijven die vorm geven aan onze wereld.
Het Nationaal Jeugddebat is één van
de vele projecten vanuit NJR waarin het
ontdekken en inzetten van ieders sterke
punten centraal staat. Al drieëntwintig jaar
betrekt NJR met de Provinciale en Nationale
Jeugddebatten op succesvolle wijze grote
groepen jongeren bij gesprekken over
uiteenlopende actuele en politieke thema’s.
Naast dat jongeren zichzelf en elkaar beter
leren kennen, is het een leuke manier om
jongeren te laten proeven aan de politiek,
en mee te laten denken over provinciaal en
landelijk beleid. Het Nationaal Jeugddebat
is er voor alle jongeren tussen de 12 en 18
jaar die hun mening willen laten horen!

www.njr.nl
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Luce van Kempen

Inleiding
Nationaal Jeugddebat nummer 23 is er eentje voor in de boeken. Wanneer een staatssecretaris (van
Ark) de woorden “bizar goed” in de mond neemt, dan weet je dat het een succes is.
Dit succes begon ruim een halfjaar geleden, toen honderden jongeren in alle provinciehuizen van
Nederland de provinciale politici omverbliezen. Dat was niet alleen omdat ze met ijzersterke voorstellen
kwamen of scherpe antwoorden hadden op moeilijke vragen. Het kwam vooral door het teamgevoel dat
elke fractie uitstraalde, de scherpe humor en natuurlijk de gigantische hoeveelheid lef.
Want ga er maar eens aan staan: op zo’n jonge leeftijd het woord nemen in een zaal waar de gemiddelde
leeftijd vaak boven de 50 is.
Het is makkelijk om te zeggen dat jongeren de toekomst zijn of dat je moet praten mét jongeren en niet
óver jongeren. Het blijkt moeilijker te zijn om daarnaar te handelen. Maar al te vaak zien we dat er wordt
geklaagd over onze generatie, dat we lui zijn of vastgegroeid zijn aan onze telefoon. En als we dan een
keer mogen meepraten, blijkt het vaak genoeg toch vooral te gaan om een leuke foto voor de politicus
in plaats van om ons echte verhaal.
Met het Nationaal Jeugddebat laten we zien hoe het wel kan. Dat je in debat kan gaan vanuit oplossingen
en voorstellen. Niet alleen maar klagen, maar zelf meepraten. En dat dan ook nog eens op een manier
waarbij iedereen een belangrijke rol speelt.
Het Nationaal Jeugddebat was zeker weten een van de hoogtepunten van mijn voorzitterschap.
Dat begon al met het kippenvelmoment tijdens de opening van fractie blauw. Een zaal met ruim 120
jongeren krijg je echt niet zomaar stil, maar bij het indrukwekkende verhaal over kindermishandeling
leek de plenaire zaal wel bevroren. Niet voor niets dat ook minister de Jonge van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport flink onder de indruk was.
Wat ook bijblijft, is het enthousiasme en alle energie die loskwam. Ondervoorzitter van de Tweede Kamer
Ockje Tellegen zei niet voor niets dat dit het leukste debat was dat ze ooit had voorgezeten.
Het Nationaal Jeugddebat is een bijzonder project, met bijzondere deelnemers die het aandurven om
voor een dag het stokje van de Tweede Kamer over te nemen. Maar laten we met zijn allen afspreken: we
stoppen niet hier. We houden de politici aan hun woorden. We gaan niet rustig zitten wachten tot er een
keer iemand iets aan ons vraagt, maar gaan ervoor zorgen dat ze niet meer om ons heen kunnen. En of
je dat nou doet als deelnemer of procesbegeleider bij het Nationaal Jeugddebat, als voorzitter van de
Nationale Jeugdraad, of thuis aan de keukentafel met een Instagramstory, laat van je horen! Want op
23 april is maar weer eens bewezen dat de ideeën van een zestienjarige precies kunnen zijn waar een
Kamerlid op zit te wachten.
Volgens mij schuilt daarin het geheim: zolang wij onszelf serieus nemen, kan niemand daar omheen; als
we allemaal onze stem laten horen, maken we de wereld zeker weten een stukje beter.
Tot snel!
		Luce van Kempen
		

Voorzitter Nationale Jeugdraad 2017-2018
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Marcel Beukeboom

Overzicht toezeggingen

Aanpak kindermishandeling – Fractie Blauw en minister De Jonge

* Minister De Jonge zegt toe om zich in te gaan zetten om meer duidelijkheid
te creëren over wat kindermishandeling precies is, en wat je er aan kan
doen. Hij vraagt hierbij de hulp van de fractie voor de verdere uitwerking
van het plan, om het ook echt op de goede manier vorm te geven.

Discriminatie op de arbeidsmarkt –
Fractie Groen en staatssecretaris Van
Ark

Natuur- en Klimaatverandering –

* Staatssecretaris van Ark gaat onderzoeken
of de ideeën rondom de inzet van mystery
guests en steekproeven al voldoende
verwerkt zijn in de diversiteitschecklist van
het ministerie.

Fractie Rood en Speciaal Gezant
Klimaat Beukeboom

* Speciaal Gezant Klimaat Beukeboom
nodigt de fractie uit voor een gesprek om
verder te praten over de organisatie van
een Nationale Klimaatdag, de realisatie van
waarschuwingen op verpakkingen en meer
aandacht voor duurzaamheid binnen het
onderwijs.

Drugsgebruik onder jongeren –
Fractie Geel en Kamerleden Rens
Raemakers en Lisa Westerveld

* Lisa Westerveld zegt toe dat ze
minister De Jonge gaat vragen of hij
Fractie Geel wil uitnodigen voor een
gesprek om verder te praten over het
voorstel.
* Rens Raemakers stelt voor om
samenwerking op te zetten tussen
jongerenorganisaties, wijkteams en
burgemeesters, om zo niet alleen via
de Tweede Kamer maar ook via de
gemeenten oplossingen te realiseren.

Studiestress – Alle fracties en
KinderombudsvrouwMargrite
Kalverboer

Stelling: Kinderen hebben recht op vrije tijd en
daar dienen scholen rekening mee te houden.
* Kinderombudsvrouw Kalverboer geeft aan
dat ze binnenkort onderzoek gaat doen
naar studiestress, en ze vraagt om input van
alle deelnemers. Hiermee zal ze een advies
uitbrengen aan scholen, ouders, Kamerleden
en de regering, waarin de visie van jongeren
ook is meegenomen.
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Het Nationaal Jeugddebat in 4 stappen:
Maandag 23 april namen 120 jongeren uit heel Nederland weer plaats in
de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer. Verdeeld over vier fracties hebben
de jongeren hun stem laten horen over vijf verschillende onderwerpen
tijdens het 23e Nationaal Jeugddebat van NJR. Het debat in de Tweede
Kamer is natuurlijk het hoogtepunt van het Nationaal Jeugddebat, maar
de jongeren zijn al veel langer bezig met voorbereidingen, om de stem
van jongeren zo goed mogelijk te laten horen. Verdeeld over vier niet
politiek gekleurde fracties (Geel, Rood, Blauw en Groen) hebben ze
voorstellen voorbereid over een onderwerp dat jongeren zelf belangrijk
vinden. Dit jaar waren dat de onderwerpen: aanpak kindermishandeling,
discriminatie op de arbeidsmarkt, natuur- en milieuproblemen en
drugsgebruik onder jongeren. Het open debat ging over studiestress.

aangedragen. Deze methode wordt de verbetermethodiek genoemd.
Het voordeel van de verbetermethodiek is dat iedereen aan het woord
komt en het onderwerp van meerdere kanten wordt belicht. Door de
toegepaste structuur van probleem – oorzaak – oplossing komt er een
voorstel tot stand dat door iedereen gezamenlijk bedacht is, en wat
duidelijk aansluit bij het geconstateerde probleem.
Tijdens het Nationaal Jeugddebat bestaat elke fractie uit ongeveer 25
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

Iedere fractie heeft door middel van brainstormsessies het voornaamste
probleem rond hun onderwerp bepaald. Vervolgens hebben de
jongeren de oorzaken voor dit probleem blootgelegd en een oplossing

1.

deelnemers te ondersteunen en het gehele traject te begeleiden.

2.

Jeugddebatten in de provincie

Onderzoek

Elke fractie bestaat uit jongeren van verschillende provincies, van verschillende
leeftijden, van verschillende schooltypes en met verschillende sterke punten.
Deze jongeren vertegenwoordigen in de Tweede Kamer de stem van alle
jongeren die nog niet mogen stemmen. Om dit vertegenwoordigen goed te
kunnen doen, hebben de deelnemers van het Nationaal Jeugddebat allen
minimaal vijftien jongeren aangedragen voor een kwantitatief onderzoek,
het zogenoemde JIJ-Onderzoek (Jongeren Interviewen Jongeren). Het
onderzoek peilt de mening van Nederlandse jongeren over de onderwerpen
die behandeld zullen worden in de Tweede Kamer. Dit jaar hebben in totaal
978 jongeren dit onderzoek ingevuld. De uitkomstenen zijn door de deelnemers
van het Nationaal Jeugddebat gebruikt bij het maken van de stellingen. De
belangrijkste resultaten van het onderzoek staan in de bijlage van dit verslag.
Een uitgebreider verslag van het onderzoek 2018 staat online op www.njr.nl

Het traject van het Nationaal Jeugddebat is voor alle
deelnemers begonnen met een debat in hun eigen provincie.
In de twaalf provinciehuizen van Nederland debatteerden in
totaal 594 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar, van
vmbo, mbo, havo en vwo. De jongeren hebben gedebatteerd
met Statenleden over onderwerpen die voor zowel de provincie
als voor de jongeren relevant zijn. 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 er telkens ongeveer 12 jongeren geselecteerd
voor het Nationaal Jeugddebat. Deze selectie gebeurt op basis
van vooraf opgestelde criteria, zoals enthousiasme, motivatie,
en diversiteit in sterke punten. Om de stem van alle jongeren in
Nederland te kunnen vertegenwoordigen, zijn er daarnaast 10
jongeren via het Jeugdwelzijnsberaad debat geselecteerd om
mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat.

4.

3.

In de Tweede Kamer

Op maandag 23 april was het zover, 120 jongeren
namen plaats in de blauwe zetels van de Tweede
Kamer. Vier fracties, vijf onderwerpen en vier eigen
voorstellen; de jongeren lieten hun stem horen tijdens
het 23e Nationaal Jeugddebat van NJR. Dit alles vond
plaats onder leiding van de eerste ondervoorzitter van
de Tweede Kamer, Ockje Tellegen.

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 (allemaal
ook weer oud-deelnemers) 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. Tijdens het deelnemersweekend
en de voorbereidingsdagen hebben de deelnemers elkaar en ook
zichzelf beter leren kennen. Aan de hand van het HappyCode spel
ontdekten de deelnemers waar zij goed in zijn. De deelnemersgroep
werkte tijdens hele traject intensief met elkaar samen en de
rolverdeling binnen de fracties is gebaseerd op ieders sterke punten.
Met de informatie van het JIJ-onderzoek en de training op zak
gingen de deelnemers tijdens het deelnemersweekend aan de
slag om gezamenlijk de voorstellen voor het debat uit te werken.
De betrokken ministeries en verschillende experts hebben de
voorstellen voorafgaand aan het debat van feedback voorzien. Zo
hebben de fracties dit jaar feedback ontvangen van onder andere
Trimbos Instituut, het College voor de Rechten van de Mens, de
Jonge Klimaatbeweging en Defence for Children. Tijdens de tweede
voorbereidingsdag hebben de deelnemers hard gewerkt om deze
feedback te verwerken en hun voorstel aan te scherpen. Daarnaast
hebben deelnemers alvast geoefend met een generale repetitie van
het grote debat in de Tweede Kamer.
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De HappyCode beschrijft waar jij goed in bent. Aan de

hand van een kaartenset met 20 kaartjes kun je jouw unieke

p

cam

code ontcijferen. Meer informatie over de HappyCode vind
je op www.njr.nl/test/

njdonderzoek

provincie
debat
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Onderwerpen
Nationaal Jeugddebat 2018
Tijdens de Jeugddebatten in de provincies mogen alle

het klimaat gaan bij elkaar gekomen, om duidelijke afspraken

deelnemers

graag

te maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

besproken willen zien tijdens het Nationaal Jeugddebat in

Nederland moet nu hard aan de slag om deze afspraken ook

de Tweede Kamer. Op basis hiervan zijn de volgende vijf

voor 2030 echt te gaan waarmaken5.

aangeven

welke

onderwerpen

zij

populaire onderwerpen gekozen: aanpak kindermishandeling,
discriminatie op de arbeidsmarkt, natuur- en milieuproblemen,

Drugsgebruik onder jongeren

drugsgebruik onder jongeren en studiestress.

Drugsgebruik onder jongeren is in Nederland het hoogst
binnen heel Europa6. Een paar cijfers: bijna een kwart van

Dat de onderwerpen van 2018 belangrijk zijn, blijkt ook uit de

de 16-jarigen heeft ooit cannabis gebruikt. Onder 17-18

actualiteiten:

jarigen heeft bijna 9% ooit harddrugs gebruikt7. (Overmatig)
drugsgebruik op jonge leeftijd kan erg schadelijk zijn, maar

Aanpak Kindermishandeling

het lijkt voor jongeren steeds normaler te worden om drugs te

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld .

gebruiken tijdens het uitgaan. Volgens recentelijk onderzoek

Om dit tegen te gaan neemt de overheid verschillende

heeft 55% van mensen die regelmatig op stap gaan weleens

maatregelen om kindermishandeling te stoppen. Zo is

XTC gebruikt8.

2

recentelijk de Meldcode Kindermishandeling aangescherpt,
is er een campagne gelanceerd om kindermishandeling

Studiestress

beter te kunnen signaleren, en wordt er in opleidingen voor

Eind 2016 bracht Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

artsen, onderwijzers of jeugdzorgwerkers extra aandacht aan

een rapport uit over werkdruk en stress onder jongeren9. De

besteed. Helaas is deze aanpak niet voldoende want uit cijfers

conclusie uit haar onderzoek onder 1395 jongeren was dat

van het Verwey-Jonkers Instituut blijkt dat kindermishandeling

veel tieners veel druk ervaren door veel huiswerk, toetsen en

de laatste jaren niet afneemt3.

hoge verwachtingen door ouders en docenten. Dit sluit aan bij
cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat het aantal jongeren dat

Discriminatie op de Arbeidsmarkt

kampt met vermoeidheid gerelateerde klachten niet eerder zo

Onderzoek van het Tv-programma Radar toonde in 2017

hoog was10.

aan dat uitzendbureaus zich veelvuldig schuldig maken aan
discriminatie op basis van afkomst. Uit cijfers blijkt dat 15%
van alle werkzoekenden zich gediscrimineerd gevoeld heeft
tijdens hun zoektocht naar een baan4. Het kabinet Rutte III
zet in op een harde aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie,
zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Zo is er het Actieplan

Verwey-Jonkers Instituut, 2017

3

Verwey-Jonkers Instituut, 2017

4

Factsheet discriminatie en arbeid 2017, Radar

5

Klimaat- en Energiekader 2030, Europese Commissie

Arbeidsdiscriminatie gelanceerd om discriminatie op de

6

arbeidsmarkt tegen te gaan, bijvoorbeeld door het bestrijden

Jaarverslag 2017, EMCDDA

7

Kerncijfers Drugsgebruik, Nederlands Jeugdinstituut

van discriminatie in sollicitatieprocedures.

8

Het grote uitgaansonderzoek 2016, Trimbos Instituut

9

De Kinderombudsman op Kinderrechtentour, 2016

10

Natuur- en milieuproblemen
Tijdens de Klimaattop in Parijs in december 2015 zijn 195
landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat
de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. In latere
VN Klimaattoppen, bijvoorbeeld in Bonn eind 2017, stond de
uitvoering en realisatie van het Klimaatakkoord van Parijs
hoog op de agenda. Uit alle landen zijn de ministers die over
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Landelijke Jeugdmonitor 2017, CBS

Voorzitter Ockje Tellengen

Opening Nationaal Jeugddebat
De voorzitter van het Nationaal Jeugddebat 2018 zorgt voor een officiële
aftrap:
“Geachte afgevaardigden, van harte welkom hier in de Tweede Kamer. Mijn
naam is Ockje Tellegen. Vandaag mag ik jullie debat voorzitten. Ik ben de
eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer, en mag vandaag de Voorzitter,
Khadija Arib, vervangen. Ik vind dat een hele grote eer.
Wat is het ontzettend leuk om zo veel jonge en enthousiaste mensen in deze
zaal te zien. Ik verwelkomde jullie niet voor niets met “geachte afgevaardigden”,
want dat zijn jullie vandaag: afgevaardigden, vertegenwoordigers van alle
jongeren in Nederland. Aan jullie de belangrijke taak om vandaag de stem
van al jullie leeftijdsgenoten in het land heel goed, duidelijk en helder te laten
klinken. Ook wil ik jullie fans, familie en vrienden op de publieke tribune heel
hartelijk welkom heten.
Rechts zien jullie allemaal stoelen. Dat zijn de stoelen waarin het kabinet
altijd zitting neemt, dus de ministers en de staatssecretarissen. Vandaag
gaan jullie in debat met minister De Jonge, staatssecretaris Van Ark,
speciaal gezant klimaat Marcel Beukeboom, de Kinderombudsvrouw en de
Kamerleden Raemakers en Westerveld. Voor die laatste twee is het vandaag
wel het allerspeciaalst, want Tweede Kamerleden mogen eigenlijk nooit daar
zitten. Het is eigenlijk een beetje zoals de lerarenkamer op school: verboden
toegang. Dat vak wordt ook wel “vak-K” genoemd, met de K van kabinet.
We laten elkaar uitspreken, tenzij ik als voorzitter besluit dat het te langdradig
wordt. Dan mag ik zeggen: dit wordt te langdradig, kunt u afkappen of wat
bondiger formuleren. Vaak komt het je argument alleen maar ten goede als
je kort en krachtig bent. Ik sta vandaag helemaal aan jullie kant, dus ik zal
vooral de minister en de staatssecretaris vragen om kort en bondig te zijn in
de beantwoording, want zij kunnen soms heel lang van stof zijn. Het is dan
ook mijn taak om dat een beetje in de gaten te houden.
"Ik wens jullie allemaal ontzettend veel plezier en ook een heel leerzame
middag toe.”
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Fractie Blauw
Aanpak kindermishandeling
van) kindermishandeling en uitleggen welke hulp zij bieden.

Voorstel: Meer kennis onder jongeren rondom

Daarnaast wil de fractie een breder publiek bereiken door

het onderwerp kindermishandeling: wat is

een social media campagne op te zetten onder de hashtag
#WatKanIkDoen. Door samen te werken met bekende vloggers

het precies en wat kun je er aan doen? De

willen ze (het aanpakken van) kindermishandeling meer onder

organisatie van een workshopdag op scholen,

de aandacht brengen.

om signalen van kindermishandeling te leren
herkennen en kennis te maken met verschillende

Minister de Jonge is blij dat de fractie met zo’n praktisch

hulporganisaties. Een social media campagne

voorstel komt. Wel heeft hij naar aanleiding van de presentatie

om meer informatie te verspreiden onder de

een aantal vragen. Hoe zorg je ervoor dat je iedereen bereikt,

hashtag #WatKanIkDoen.

hoe weet je zeker dat iedereen bij die workshopdag zal zijn?
Daarnaast vraagt hij zich af welke andere partijen aan zet zijn
om dit op te lossen, behalve de overheid.

Fractie blauw opent met een indrukwekkend speech: “Thuis

Fractie Blauw legt uit dat ze iedereen zullen bereiken door

moet ik heel erg letten op wat ik zeg en wat ik doe, want ik kan

de voorlichting min of meer verplicht te stellen voor scholen.

elk moment een klap verwachten. Ik voel me heel alleen. Ik heb

Ook willen ze gebruik maken van Instagram, Snapchat en

geen idee waar ik hulp kan zoeken. Ik durf het aan niemand te

WhatsApp reclames om hun plan te promoten, om zo alle

vertellen en er is niemand die aan mij zou kunnen zien dat er

jongeren te bereiken. De fractie verwacht van de overheid dat

wat mis is.”

zij voor verbinding tussen jongeren en de organisaties kunnen
zorgen.

Dit verhaal, wat symbool staat voor de 119.000 kinderen die
in Nederland worden mishandeld, laat meteen inzien waarom

De Jonge reageert dat er al heel veel dingen verplicht zijn voor

dit probleem nu aangepakt moet worden. Volgens Fractie

scholen, en vraagt de fractie om wat origineler te zijn: “Hoe

Blauw ligt de oorzaak van dit probleem in het feit dat er veel

zorgen we er dus voor dat het juist voor de scholen zelf een

onwetendheid is over kindermishandeling onder jongeren in

idee wordt waarmee ze graag aan de slag gaan?”

Nederland.
Fractie Blauw bedrukt dat zij vinden dat de aanpak van

Het

gaat

dan

vooral

om

de

vragen

“wat

is

kindermishandeling nu prioriteit heeft, omdat veel kinderen

kindermishandeling nou eigenlijk?” en “wat kan ik

er last van hebben. Dus ook al bereikt dit plan maar de helft

ertegen doen?”

van de scholen, dan heeft het alsnog geholpen. Ook stellen zij
voor om samen te werken met organisaties zoals Team-KIM,

Dit komt overeen met cijfers uit het JIJ-Onderzoek, waarin

waardoor het programma interactief en leuk wordt zodat veel

48 % van de ondervraagden aangeeft niet te weten hoe ze

scholen er vanzelf aan mee willen doen. Scholen hoeven alleen

kindermishandeling zouden kunnen opmerken.

maar tijd vrij te maken voor de workshopdag, en organisaties
kunnen dan verder de hulp bieden die nodig is.

Statistisch gezien is er in elke klas één kind dat te maken

16

heeft met fysiek en mentaal geweld, Fractie Blauw komt

De Jonge is het met de fractie eens, kindermishandeling heeft

met een voorstel om hier iets aan te doen. Allereerst stelt de

prioriteit. Maar hoe zorg je ervoor dat de leraar per ongeluk

fractie voor om een workshopdag te organiseren voor alle

geen dingen zegt die juist heel erg pijnlijk zijn voor kinderen

leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Tijdens deze

die het hebben meegemaakt? De fractie verduidelijkt dat de

dag kunnen hulporganisaties vertellen over (het signaleren

workshops niet worden gegeven door de docenten, maar
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door professionals. De leraren kunnen het dus wel moeilijk
vinden om met kinderen te praten, maar als zij hulp krijgen
van daarin gespecialiseerde mensen, wordt dat gesprek al
een stuk minder moeilijk. De Jonge twijfelt of organisaties wel
voldoende mensen heeft om met alle klassen in Nederland in
gesprek te gaan. Daarnaast denkt hij dat het belangrijk is om
dit gesprek met je eigen leraar te voeren, omdat je iemand echt
moet vertrouwen om erover te kunnen praten. De fractie geeft
aan dit juist ook goed door externen gedaan kan worden,
zoals Dance4Life voorlichting geeft over HIV op scholen.
De Jonge is het met de fractie eens: “als we ervoor willen
zorgen dat we alle kinderen bereiken, dan hebben we
inderdaad organisaties nodig die heel veel verstand hebben
van hoe je dit gesprek op een goede manier in een goede vorm
kunt voeren. Maar daarnaast zullen we ook alle leraren nodig
hebben om dit gesprek in hun klassen te voeren.”
Na dit inhoudelijke debat tussen Fractie Blauw en De Jonge
mogen de andere fracties hun conclusies geven over het
debat. Ze waren erg onder de indruk van de sterke opening
en de goede argumenten die zijn aangevoerd. Wel hebben zij
een kleine tip voor de Jonge, namelijk om in het vervolg iets
concreter en wat minder langdradig te zijn. Fractie Blauw is
blij dat ze dit debat mochten voeren, en zouden graag met de
minister bespreken hoe ze dit plan verder kunnen uitwerken.
De Jonge begint zijn conclusie door te zeggen dat het leuk
is dat de fracties elkaar zo veel complimenten maken. Ook
zegt hij toe dat hij graag met het voorstel aan de slag gaat,
om er echt een concreet project van te maken. Het is de
bedoeling dat alle kinderen voor zichzelf goed weten wat
kindermishandeling nou eigenlijk is, en leren hoe ze om hulp
kunnen vragen. De Jonge vraagt hierbij de hulp van de fractie
voor de verdere uitwerking van het plan, om dit ook echt op
de goede manier vorm te geven. Voorzitter Tellegen geeft haar
welgemeende complimenten voor dit constructieve debat, en
bedrukt dat de fractie de maximale uitkomst heeft behaald:
een concrete toezegging van de minister! Geroffel op de
bankjes voor Fractie Blauw.
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Fractie Groen
Discriminatie op de
arbeidsmarkt
“Zouden jullie de oplossing van het label nog wat verder
willen toelichten, aan welke kenmerken zou zo’n label moeten

Voorstel: bedrijven die zich inzetten voor

voldoen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de provinciale

diversiteit belonen met een label voor eerlijkheid,

commissie ook echt werkt? En waarom zou het voor bedrijven

om op een positieve manier te laten zien dat

interessant zijn om mee te werken?”

eerlijkheid op de arbeidsmarkt belangrijk is.
Het instellen van een checklist voor vacatures

Fractie Groen legt uit: “We wilden eerst een label voor

zodat werknemers geselecteerd worden op hun

diversiteit bedenken, maar het is veel beter om je te richten

kwaliteiten..

op eerlijkheid. Want waar gaat het uiteindelijk om? Je kunt
zeggen ’diversiteit’, ’verschillende culturen’ en weet ik wat,
maar het gaat uiteindelijk om eerlijkheid. Wordt iemand ten
onrechte of juist terecht aangenomen?”

Fractie Groen wil in dit debat alle aanwezigen graag

“Het gaat ons om eerlijkheid: wordt iemand ten

meenemen in de duistere wereld van sollicitaties bij bedrijven,

onrechte of juist terecht aangenomen?”

“een wereld waarin eerlijkheid vol-le-dig uit het oog verloren
is.” De fractie constateert dat sommige mensen het vertrouwen

Het is de bedoeling dat er voor elke vacature een checklist

in solliciteren helemaal zijn verloren, omdat ze denken dat ze

wordt opgesteld, waarin staat waar de sollicitanten aan

toch geen kans maken. Uit de cijfers van het JIJ-Onderzoek

moeten voldoen om daar te mogen komen werken. De

blijkt dat 23% van de jongeren iemand kent die om uiterlijke of

commissie kan op die manier controleren of de beslissing om

persoonlijke kenmerken is afgewezen voor een baan. Volgens

iemand wel/niet aan te nemen goed is onderbouwd. Als blijkt

de fractie ligt het probleem bij vooroordelen op basis van

dat een organisatie goed bezig is, krijgen zij het label dat zij

culture en uiterlijke kenmerken, waardoor kandidaten soms

eerlijk zijn in hun aannameproces van sollicitanten.

bewust of onbewust niet worden aangenomen voor een
bepaalde functie. Hierdoor is het voor een grote groep mensen

Daarnaast benadrukt Fractie Groen dat het label een goede

een stuk moeilijker om aan een baan te komen.

reputatie oplevert, want daardoor straalt het bedrijf uit dat ze
iedereen gelijk behandelen. Hierdoor zullen er uiteindelijk ook

De oplossing die de fractie hiervoor aandraagt is gefocust

meer sollicitanten op het bedrijf afkomen en daarom zijn ze

op het belonen van goed gedrag. Fractie Groen stelt voor om

overtuigd dat het label daadwerkelijk zal werken.

een label in het leven te roepen, waardoor het duidelijk wordt
welk bedrijf voldoet aan eerlijkheid. “Hierdoor laten we op

In het voorstel noemt de fractie discriminatie op basis van

een positieve manier zien dat eerlijkheid op de arbeidsmarkt

culturele en uiterlijke kenmerken. Van Ark vraagt zich af of

belangrijk is.” Daarnaast wil de fractie dat bedrijven echt gaan

er binnen dit label ook aandacht komt voor andere gronden

selecteren op kwaliteiten, en goede feedback kunnen geven

van discriminatie, zoals bijvoorbeeld leeftijds-, geslachts- of

als ze iemand niet aannemen. “We willen per provincie een

zwangerschapsdiscriminatie.

commissie instellen die met regelmaat controleert of bedrijven
zich houden aan eerlijkheid.”

Fractie Groen legt uit dat het label bedoeld is om alle
vormen van discriminatie tegen te gaan. Alles waarop je zou
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Van Ark vindt de voorgestelde oplossing erg interessant, want

kunnen discrimineren willen zij weghalen door middel van

discriminatie op de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp.

dit label, bijvoorbeeld zwangerschap, homoseksualiteit of

Wel heeft ze nog een aantal vragen voor Fractie Groen:

transgenderschap.
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Van Ark is blij om te horen dat Fractie Groen alle vormen
van discriminatie wil aanpakken. Ze is wel benieuwd wat we
gezamenlijk nog kunnen doen om discriminatie tegen te gaan.
Ook vraagt ze of het noodzakelijk is dat letterlijk iedereen
wordt gecontroleerd. Mogen bedrijven elkaar controleren of
moet de overheid dit allemaal doen?
Fractie Groen geeft aan dat zij het label graag willen
promoten, zodat iedereen hier van op de hoogte is. Dat kan op
social media en tv, maar ook door grote ketens aan te spreken
of zij mee doen waardoor het label zich als een olievlek
kan verspreiden. Daarnaast kunnen sollicitanten zelf bij de
commissie aangeven als ze gediscrimineerd zijn. Om ervoor te
zorgen dat bedrijven zich ook aan de afspraken en checklist
houden, stelt de fractie voor om steekproefsgewijs langs te
gaan bij bedrijven voor een controle, bijvoorbeeld door inzet
van mysterie guests.
De staatssecretaris noemt de suggestie van de mystery guests
heel interessant, want het kan voorkomen dat bedrijven het
heel mooi weten te presenteren, maar dit in werkelijkheid
niet klopt. Van Ark eindigt het debat met de opmerking dat
het volgens haar heel erg belangrijk is dat iedereen over dit
onderwerp blijft praten, want het is iets wat we met elkaar
moeten aanpakken.
Tijd voor een reactie vanuit de andere fracties; zij vonden het
debat goed verlopen, er zijn goede antwoorden gegeven. Het
label dat door Fractie Groen is bedacht vinden de anderen
“een bizar goed idee”. Tot slot roept de fractie op om samen
te werken om discriminatie tegen te gaan, want samen doen
is samen sterk.
Van Ark zegt toe dat ze een aantal onderdelen uit het plan
heel concreet gaat overnemen. Ze vindt vooral de ideeën
rondom de inzet van mystery guests, de steekproeven en het
binnen gaan bij organisaties ‘bizar goed’, zoals zij zelf zegt.
Spontaan klinkt er geroffel door de hele zaal, zeker als van
Ark vervolgt dat ze het een ‘bizar goed debat’ vond. Ze gaat
daarom bekijken of de ideeën van de fractie al voldoende
verwerkt zitten in de diversiteitschecklist van het ministerie.
Staatssecretaris van Ark sluit af op passende wijze: “Bizar
bedankt!“
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Fractie Rood
Natuur- en
klimaatveranderingen
aan toevoegen? Pakt dat inderdaad het probleem aan?

Voorstel:

Meer

verandering

door

aandacht

voor

gastlessen

op

klimaat-

Fractie Rood komt sterk terug op deze pittige vragen door te

scholen

verwijzen naar het JIJ-Onderzoek: “Volgens onze cijfers zijn

zodat jongeren leren over de gevolgen en hun

jongeren zich niet bewust van de klimaatverandering. 83% van

eigen invloed op het klimaat. Een Nationale

de jongeren vindt het wel belangrijk om zich in te zetten voor

Klimaatdag waarop de overheid haar plannen

natuur en klimaat. Dat is ook te merken, want anders zouden

tegen klimaatverandering presenteert en tot

we hier nu niet zijn met z’n allen om over dit onderwerp te

slot een waarschuwing op verpakkingen die

spreken. Maar we ervaren dat jongeren niet zo goed weten

slecht zijn voor het milieu.

wat ze moeten doen.”
De fractie legt uit dat de Klimaatdag relevant is omdat zij hier
echt iedereen actief bij willen betrekken. Hierdoor zijn mensen
er het hele jaar mee bezig, en zal deze dag meer bereiken dan

Fractie Rood begint met het voorbeeld van hoe jongeren

andere klimaatdagen. Fractie Rood wil graag dat de overheid

onbewust hun afval op straat gooien, terwijl het jaren duurt

hierin de eerste stap zet, omdat zij het grootste orgaan is. Ook

voordat dit verteerd is. Volgens de fractie komt dit omdat

willen ze graag weten wat de klimaatgezant van het plan van

jongeren te weinig weten hoe groot hun invloed is op het

de verpakkingen vindt, want bij het antirookbeleid is gebleken

klimaat.

dat dit erg effectief kan zijn.

Zij vinden dat de overheid te weinig aandacht

besteedt hieraan, waardoor jongeren zich niet bewust zijn van
Beukeboom erkent dat het belangrijk is dat de overheid zich

hun gedrag. Fractie Rood sluit af met een noodkreet:

inzet om meer bewustwording te creëren, maar benoemt dat

“Wees bewust, en laat de aarde met rust!”

de impact van leeftijdsgenoten minstens zo belangrijk is. Ga
dus door met waarmee jullie bezig zijn, aldus Beukeboom. Hij

Daarom heeft Fractie Rood een actieagenda opgesteld om

legt uit dat één gastles per schooljaar niet voldoende is, dus

dit probleem aan te pakken. Ze stellen voor om een Nationale

duurzaamheid moet op een manier onderdeel worden van het

Klimaatdag te organiseren, in combinatie met gastlessen

onderwijs. De speciaal gezant klimaat daagt de fractieleden

voor bewustwording over klimaatverandering. Tot slot wil de

uit om hun stem meer te laten horen, want verandering is

fractie waarschuwingen op verpakkingen zodat mensen zich

inderdaad hard nodig.

bewust worden wat voor effect dit heeft op het milieu. Fractie
Rood sluit af met een noodkreet: “Wees bewust, en laat de

Fractie Rood laat zien dat ze goed nagedacht hebben over

aarde met rust!”

de gastlessen, ze verwijzen naar hun 40dagenplan. Dat houdt
in dat het project verdeeld is over 40 dagen, waardoor het

Klimaatgezant Beukeboom vindt dat de fractie zich goed

thema beter blijft hangen bij de jongeren. “Wij willen dat

bewust is van wat er aan de hand is met het klimaat en het

experts deze lessen geven. Die lessen zijn een combinatie

milieu, maar hij wil nog wel graag wat verduidelijking van het

van theorie en praktijk, verdeeld over het hele rooster in de

plan; hij ziet daar nog wat tegenstrijdigheden in. De fractie

periode waarin het gebeurt. Je hoeft er geen extra lessen voor

is goed op de hoogte van de huidige problematiek, maar

te geven of lessen voor af te schaffen.” Zo leren jongeren dat

tegelijkertijd zegt de fractie dat jongeren niet bewust genoeg

ze op alle gebieden te maken krijgen met milieu en recyclen,

zijn. Ook zijn er per jaar al 61 thematische dagen op het gebied

aldus de fractie.

van klimaat en milieu, dus wat gaat die Klimaatdag daar nog
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‘Maar gebeurd dit dan nog niet, waarom kunnen jullie dat nu
niet al gewoon doen?”, vraagt Beukeboom zich af. De fractie
antwoordt dat de drempel bij de scholen ligt, die hebben het
te druk en daarom lukt het niet.
De fractie benadrukt de noodzaak voor het creëren van
bewustwording door nogmaals naar het onderzoek te
verwijzen: “Uit onderzoek -- we hebben meer dan 1.000
jongeren ondervraagd -- is gebleken dat maar 0,9% van de
jongeren hun afval niet op straat gooit.”
Bij het horen van deze cijfers reageert de speciaal gezant
klimaat dat er wel meer nodig is dan een gastles. “Ik hoop
dat we hier met elkaar een soort beweging in gang kunnen
zetten waardoor dat gaat veranderen en we zuiniger omgaan
met onze aarde, onze omgeving en ons milieu.” De Nationale
Klimaatdag waarbij de overheid al haar plannen presenteert
vindt Beukeboom een interessante gedachte, maar hij geeft
aan dat het ingewikkeld kan zijn om dat te concentreren op
één dag. Het idee om op een product informatie te zetten
over wat het doet met het milieu en klimaat is ook heel erg
goed, maar hier zullen we verder over moeten spreken, zo sluit
Beukeboom het inhoudelijke debat af.
Fractie Groen, Geel, en Blauw concluderen dat het een sterk
debat was; de speciaal gezant stelde kritische vragen die
Fractie Rood goed beantwoord heeft. Ook geven de fracties
een compliment aan Beukeboom, hij was volgens hen heel
goed voorbereid op het onderwerp en kon daardoor heel
goed in debat gaan.
Beukeboom zegt tot slot dat hij blij is dat Fractie Rood met
oplossingen komt die nog niet eerder geprobeerd zijn. Hij kijkt
met genoegen terug op dit debat, en moedigt alle deelnemers
van het Jeugddebat aan om invloed te blijven uitoefenen en
aandacht te vragen voor klimaat en milieu in het onderwijs.
Beukeboom gaat graag met de fractie in gesprek om verder te
praten over de uitvoerbaarheid van de plannen die vandaag
gepresenteerd zijn: “Ik ga jullie zeker terugzien op dit thema,
want jullie passie hebben we nodig bij dit debat.”
Die uitspraak nam fractie Rood zeker ter harte, want de
speciaal gezant klimaat kan de zaal bijna niet verlaten omdat
hij door Fractie Rood ‘gecornerd’ wordt om een afspraak te
maken. Zo gaat het in het echt soms ook, aldus de voorzitter.
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Fractie Geel
Drugsgebruik onder jongeren
zouden jullie met websites en social media nog iets kunnen
toevoegen aan alle voorlichting die er al is, zoals bijvoorbeeld

Voorstel: Een centrale website waarop alle
informatie

rondom

drugsgebruik

trimbos.nl, jellinek.nl of drugsinfo.nl? Hoe kunnen sociale

duidelijk

wijkteams gebruikmaken van bestaande expertise die er op

verzameld staat, eerlijkere en meer gerichte
voorlichting

over

drugs

door

andere plekken al is, niet alleen online maar ook fysiek?” Ook

bijvoorbeeld

is Raemakers benieuwd waar de fractie precies voorlichting

wijkteams, zodat de taboes en onwaarheden

over wil: maakt de fractie onderscheid tussen softdrugs en

rondom drugsgebruik bestreden worden.

harddrugs, of vinden zij alle drugs even slecht?
Kamerlid Westerveld bedankt de fractie voor het verfrissende
voorstel, wat volgens haar ook meteen laat zien wat de
meerwaarde van de stem van jongeren is. Wel vraagt ze nog

“Kamerleden, hebben jullie weleens een blowtje gedaan of

om wat meer verduidelijking: waar staat die onjuiste informatie

misschien een pilletje gepopt? En wie hier in de zaal heeft

over drugs, op websites die collega Raemakers net noemde

weleens geëxperimenteerd met drugs?” Fractie Geel stelt

of ergens anders? Daarnaast wil Westerveld ook wat meer

deze vraag om aan te tonen dat er nog veel taboes bestaan

weten over het effect van iets verbieden, waardoor jongeren

rondom het gebruik van drugs. Online wordt er veel onjuiste

meer geprikkeld zouden worden. Moeten jongeren dus beter

informatie gegeven, waardoor jongeren onwetend zijn over

aangeleerd krijgen dat ze niet zo snel dingen doen die eigenlijk

wat ze gebruiken, aldus de fractie. De fractie wil drugsgebruik

verboden zijn? Als laatste wil Westerveld weten wie de kosten

niet goedpraten, maar vindt het wel belangrijk dat correcte

voor een extra wijk-team met experts gaat betalen.

en toegankelijke informatie beschikbaar is. Daarom ook hun
motto: Drugs, liever niet, maar als je het doet, doe het dan

Fractie Geel legt uit hoe het zit met de verkeerde informatie

veilig.

online: “We bedoelen eigenlijk dat het verkeerd wordt gebracht.
De informatie klopt wel, maar het wel veel nieuwsgierigheid op
als we alleen maar horen “niet doen, het is gevaarlijk”.

Fractie Geel pleit voor een team van ex-verslaafden,
ervaringsdeskundigen, docenten, BN-ers en jongeren, die
informatie geven over veilig drugsgebruik en de consequenties

"We willen dus meer realistische info over het effect

van misbruik. Daarnaast willen ze een website waar ervaringen

van drugs, maar ook over de schade die het kan

gedeeld worden en juiste informatie wordt gegeven. Hiermee

toebrengen.”

hoopt de fractie dat het drugsgebruik in Nederland vermindert.
Kamerlid Raemakers begint zijn betoog met een kleine biecht:

De fractie licht toe dat de websites die eerder zijn genoemd

“Ik moet zeggen dat ik voor het eerst in tijden weer een klein

voor hen nog onbekend waren. Daarom willen zij alle informatie

beetje zenuwachtig ben nu ik hier sta, want als ik daar aan

verzameld op één duidelijk site, die bekender is onder jongeren.

het katheder sta, is de zaal en de tribune zelden zo vol. Ook

Jongeren kunnen er naartoe kunnen om informatie te bekijken

voor mij is het een nieuwe ervaring om in vak-K te staan.”

en eventueel hulp te vragen. Voor de kosten van het nieuwe

Raemakers vindt het een mooi voorstel, vooral omdat het inzet

team willen ze een bijdrage vragen van de overheid, en met

op het betrekken van jongeren en gericht is op preventie. Ook

vrijwilligers samenwerken.

vindt hij het net als de fractie erg belangrijk om openlijk over
Raemakers vraagt zich af wat er zou gebeuren als de website

drugsgebruik te praten.

te populair wordt: “Jongeren denken dan: hé, een interessante
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Als reactie op het voorstel wijst Raemakers op de websites

website die over drugs gaat; misschien moet ik dat ook

die al bestaan rondom drugsvoorlichting. “Op welke manier

maar eens gaan proberen”. Hij wil graag weten hoe zij dat
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risico zouden uitsluiten. Westerveld vraagt toelichting op de

waardoor de Kamerleden bijna niet anders kunnen dan

financiele dekking van dit plan, want Kamerleden kunnen

met dit plan aan de slag gaan. De fractie wil graag een

niet zo maar financiering toezeggen. Maar ze kunnen wel het

vervolgafspraak zodat ze de laatste vragen van de Kamerleden

probleem aankaarten bij minister de Jonge; Westerveld zegt

nog kunnen beantwoorden en samen hun plan verder kunnen

alvast toe dat zij dit gaan doen. De voorzitter doet er nog een

uitwerken.

schepje bovenop:
Westerveld zegt toe dat ze minister De Jonge gaat vragen

“De minister was net hier en hij was in een hele gulle bui,

of hij Fractie Geel wil uitnodigen voor een gesprek om verder

dus daar zou ik gebruik van maken.”

te praten over het voorstel. Raemakers adviseert Fractie
Geel om ook in gesprek te gaan met wijkteams van de

Fractie Geel reageert door nog eens uit te leggen hoe het zit

gemeentes waar de jongeren wonen. Ook stelt hij voor om een

met de onjuiste informatie: “Dat komt vooral doordat de info

convenant te maken tussen jongerenorganisaties, wijkteams

er wel is, maar de jongeren niet bereikt.” De fractie wil met

en burgemeesters/gemeenten, om zo niet alleen via de

reclame op social media en via ambassadeurs ervoor zorgen

Tweede Kamer, maar ook via de gemeenten oplossingen te

dat de juiste informatie wél jongeren bereikt.

realiseren. Tot slot zegt hij grappend dat hij opgelucht is dat
de fractie hem niet strenger aan de tand heeft gevoeld over

De fractie heeft ook nagedacht over het risico dat de website

zijn eventuele drugsgebruik.

te populair wordt: “Wij willen juist de gevaren belichten, juist
laten zien hoe erg het mis kan gaan. Want ook bij Ronnie Flex
is het fout gegaan. En we willen laten zien dat het, áls je het
wilt proberen, het ook op een veilige manier kan gebeuren.”
Daarnaast herinnert de fractie de Kamerleden dat er al eerder
een succesvolle website is opgezet, alleen dan op het gebied
van seksuele voorlichting. Daar worden de gevaren en tips
goed van elkaar gescheiden.
Westerveld is door de goede beantwoording van Fractie Geel
helemaal overtuigd dat er iets gedaan moet worden aan de
online informatie. Ze heeft nog een vraag over de interessante
en taboedoorbrekende ideeën: wordt drugsgebruik niet te hip
door deze aandacht? Raemakers wil graag nog antwoord op
de vraag over welke soorten drugs de fractie voorlichting wil.
Fractie Geel heeft daarop meteen een antwoord klaar: “Wij
willen eigenlijk dat alle soorten verslavende middelen, van
alcohol tot softdrugs tot harddrugs, belicht worden.” Over alle
drugs moet het taboe doorbroken worden. Wat betreft de
positieve aandacht voor drugsgebruik, benadrukt de fractie
het onderscheid tussen aandacht en promotie: “We hebben
zojuist ook discriminatie op de arbeidsmarkt besproken. Door
dit onder de aandacht te brengen, denk ik niet dat meer
bedrijven gaan discrimineren.”
De andere fracties zijn onder de indruk van het debat tussen
Fractie Geel en Kamerleden Raemakers en Westerveld. Er
zijn veel vragen gesteld maar die werden sterk beantwoord,
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Open debat met alle deelnemers
Studiestress
de

Het JIJ-Onderzoek wordt ook geregeld aangehaald door

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een onderwerp

de deelnemers: “Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de

inbrengen dat haar aan het hart gaat: Schoolstress.

leerlingen melden dat ze het te druk hebben na schooltijd

Als

afsluiter van

het

Nationaal Jeugddebat

mag

vanwege huiswerk. ”Een fors deel van hen zegt ook dat ze
“De kranten en de nieuwssites staan er de laatste tijd vol van.

dagelijks stress hebben door school, aldus de fractie. Daarom

Studenten hebben steeds vaker een burn-out, jongeren gaan

moeten scholen en leraren meer aandacht besteden aan de

gebukt onder werkdruk en zelfs kinderen op de basisschool

hoeveelheid huiswerk en vooral aan de hoeveelheid toetsen

hebben last van stress.” Kalverboer is ‘blij’ met deze aandacht

die ze geven in een bepaalde tijd, geeft één van de deelnemers

voor het thema, want zij heeft geconstateerd dat jongeren

aan, die zich goed op dit debat had voorbereid.

massaal last hebben van stress. Huiswerk, bijbaantje, taken
thuis, sport en social media, er wordt steeds meer van jongeren

Eigenlijk zijn alle deelnemers het er over eens dat de stress

in Nederland verwacht. Zij maakt zich erg zorgen over deze

zou moeten afnemen: “Kinderen en jongeren ontwikkelen

prestatiedruk: “Kinderen en jongeren hebben recht op vrije

zich niet alleen door te leren en naar school te gaan. Zij

tijd. En dat niet alleen: je hebt het gewoon nodig om je goed

ontwikkelen zich ook als ze vrije tijd hebben en vrije tijd

te voelen, leuke dingen te doen met vrienden of gewoon een

doorbrengen met vrienden.” Een manier om stress te verlagen

beetje te chillen. Het is belangrijk dat je niet steeds het gevoel

is door praktijktoetsen in te voeren en meer te focussen op het

hebt dat je nog iets moet doen.”

aanleren van vaardigheden, waardoor je het geleerde ook in
de praktijk kan toepassen, volgens de aanwezige jongeren.

Zij sluit af met de volgende stelling die zij graag met alle
fracties wil bespreken: Kinderen en jongeren hebben recht op

Eén deelnemer komt met een heel creatieve oplossing: “Als

vrije tijd en daar moeten scholen rekening mee houden.

we de belasting afschaffen, hebben we geen bijbaantje
meer nodig, en dan kunnen we die tijd dus besteden aan het

In dit open debat mogen alle fracties reageren. De jongeren

leerwerk.” Tot slot wordt er gesproken over de verwachtingen

zijn het over het algemeen eens met de stelling, en komen

die ouders hebben, en daardoor druk leggen op jongeren om

direct met ideeën om de studiestress te verminderen. Zo

een bepaald niveau te behalen.

wordt er geopperd om het aantal schooluren per jaar terug te
schroeven, zodat jongeren minder uren les hebben. Ook zou de

Kalverboer is blij dat niet alle jongeren last hebben van

planning van toetsen beter afgestemd kunnen worden. Veel

schoolstress, maar ze hoort tegelijkertijd van de deelnemers

jongeren herkennen het beeld van een drukbezet leven zoals

dat het heel veel voorkomt. Ze begrijpt dat ouders de lat

geschetst door Kalverboer: “Zoals al is gezegd, voelt zelfs vrije

soms erg hoog leggen, maar ze denkt ook dat de oplossing

tijd niet meer als leuke vrije tijd maar als weer een verplichting.”

bij iedereen ligt: bij scholen, ouders en de jongeren zelf. De

Naast de rol van school en ouders staan de jongeren ook open

kinderombudsvrouw geeft aan dat ze onderzoek gaan doen

voor wat zelfkritiek: “Misschien ook een taak voor de jongeren

naar schoolstress, en hiervoor wil ze graag de input van alle

zelf om te veranderen, bijvoorbeeld door minder socialmedia

jongeren van het NJD. Zo kan ze een advies uitbrengen aan

gebruik in de tijd dat we eigenlijk huiswerk moeten doen?”

scholen en aan bijvoorbeeld de Kamerleden en de regering,

Daarnaast wordt het belang van goed plannen genoemd, soms

maar ook aan jongeren en aan ouders, waarin de visie van

wordt stress veroorzaakt omdat schoolwerk uitgesteld wordt.

jongeren is meegenomen.

Er wordt gesproken over stress en eigen verantwoordelijk. Ook
is keuze voor een bijbaantje of sport waardoor je minder vrije
tijd hebt, een beslissing die de jongere vaak zelf maakt.
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Afsluiting
Tot slot een enthousiaste afsluiting door voorzitter Ockje Tellengen: “Ik vond
het by far het leukste debat dat ik tot nu toe heb voorgezeten. Jullie hebben je
volwaardige volksvertegenwoordigers getoond, en jullie hebben alle gasten
in vak-K met hele serieuze boodschappen naar huis gestuurd.” Mevrouw
Tellegen is ook erg te spreken over de stijl en manier waarop de jongeren
alles verwoord hebben; “Ga met dezelfde passie en enthousiasme door met
wat jullie doen! Dan komt het helemaal goed.”
Ook NJR voorzitter Luce van Kempen sluit af. Van haar ontvangen de
deelnemers een hoop complimenten: “We hebben vandaag met z’n allen
laten zien waar we gezamenlijk toe in staat zijn.” Ze roept de deelnemers op
om de bewindslieden flink achter hun broek te zitten, zodat jongeren ook na
vandaag hun stem laten horen en de bewindslieden de gemaakte afspraken
nakomen.
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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Rapportage onderzoek Nationaal Jeugddebat

Kenmerken van de onderzochte groep jongeren
Dit onderzoek is gebaseerd op 978 respondenten. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 15 jaar.
De onderzochte groep bestaat uit 66% meisjes en 33% jongens. En 1 procent van de jongeren geeft
aan genderneutraal te zijn. Van de onderzochte jongeren volgt 16% vmbo, 5% mbo, 26% havo, en
53% vwo. De resultaten van het onderzoek zijn na weging representatief voor geslacht, leeftijd en
opleiding.
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Onderzoeksresultaten Aanpak Kindermishandeling
Rondom het onderwerp kindermishandeling hebben we eerst kort toegelicht wat we bedoelen met
Kindermishandeling . De jongeren werden gevraagd of ze denken aan iemands gedrag te kunnen zien
of diegene mishandeld wordt, waarbij bijna de helft (48,0%) van de jongeren koos voor ‘Nee’. Meisjes
zeggen significant vaker dat ze niet aan iemands gedrag kunnen opmerken of diegene mishandeld wordt.
De jongeren die hebben aangegeven dat ze mishandeling aan iemands gedrag kunnen herkennen, zijn
gevraagd om dit gedrag te noemen. De meest drie meest gegeven antwoorden zijn ‘Bang/Angstig’ (17,2%),
‘Stil’ (13,8%), en ‘Afstandelijk/Terughoudend’ (11,4%).

Tabel 1.1

Gedrag waaraan mishandeling is op te merken

									% (aandeel van 48,3%)
Bang/angstig 							17,2
Stil								13,8
Afstandelijk/terughoudend					11,4
Agressief/boos							8,9
Verlegen							8,7
Schrikkerig							4,9
Bron: Onderzoek Nationaal Jeugddebat

Jongeren geven bijna allemaal (91,6%) aan te vragen of er iets aan de hand is bij verdenking van
mishandeling als het gaat om een vriend of vriendin. Wanneer het gaat om iemand die jongeren minder
goed kennen durft slecht iets meer dan een derde (35,8%) te vragen of er iets aan de hand is.
Bijna drie kwart (72,4%) geeft aan dat ze iemand die mishandeld wordt denken te kunnen helpen. Als
het gaat om kennis van organisaties waar jongeren om hulp kunnen vragen als ze zelf, of iemand die
ze kennen mishandeld wordt, is de verdeling ongeveer gelijk. Hierbij valt op dat een kleine meerderheid
(54,6%) aangeeft geen organisaties te kennen waarbij ze terecht kunnen. Jongeren tussen van 14 en 15 jaar
(57,5%) geven significant vaker aan zulke organisaties niet te kennen.
De jongeren die hebben aangegeven dat ze organisaties kennen waarbij ze terecht kunnen, werden gevraagd
om deze organisaties te noemen. De meest voorkomende antwoorden zijn hieronder weergegeven.

Tabel 1.2

Bekende organisaties

									% (aandeel van 47,2%)
Kindertelefoon							63,4
Jeugdzorg							10,2
Politie								8,9
Kinderbescherming						4,1
Veilig thuis							3,0
GGD								2,6
Huisarts							2,2
Bron: Onderzoek Nationaal Jeugddebat
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Onderzoeksresultaten Discriminatie op de arbeidsmarkt
In het onderzoek heeft 6,9% van de jongeren aangegeven wel eens te zijn afgewezen voor bijvoorbeeld een
bijbaantje, stage of meeloopdag vanwege uiterlijke of persoonlijke kenmerken. Iets meer dan een kwart
van de jongeren (26%) geeft aan nooit ergens te hebben gesolliciteerd.
Kijkende naar ervaringen van andere jongeren in hun omgeving, geeft iets minder dan een kwart (23,4%)
van de jongeren aan dat ze iemand kennen die om uiterlijke of persoonlijke kenmerken is afgewezen op de
arbeidsmarkt. Hierbij antwoorden meisjes (29,9%), 16 t/m 18 jarigen (29,6%) en mbo’ers (52,2%) significant
vaker ‘Ja’.
De volgende stelling werd aan de jongeren voorgelegd: “Elke werkgever moet verplicht minstens één
jongere in dienst nemen die een beperking heeft.”
Het overgrote deel van de jongeren (56,8%) stelde zichzelf neutraal op. De minderheid (18,7%) was het eens
met de stelling.
De jongeren werd gevraagd of zij anoniem solliciteren als goede oplossing zien voor het tegengaan van
discriminatie, een kleine meerderheid (49,2%) is het hier mee eens.

Jongeren die ‘Ja’ antwoordden op de vraag of zij anoniem solliciteren als goede oplossing
zien:
‘Ik vind dat iedereen een gelijke kans moet krijgen dus door het anoniem te doen zijn de kansen meer gelijk.’
(Jongen, 16, mbo)
‘Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Iedereen heeft weleens gediscrimineerd op welke grond dan ook.
Om discriminatie tegen te gaan lijkt het mij het beste om sollicitaties anoniem te houden, omdat er dan
eigenlijk niets is om over te discrimineren.’
(Jongen, 17, vwo)
‘Zo kunnen ze alleen oordelen op ervaring en niet op hun afkomst, geslacht etc.’
(Meisje, 15, vmbo)

Jongeren die ‘Nee’ antwoordden op de vraag of zij anoniem solliciteren als goede
oplossing zien:
‘Uiteindelijk zien ze toch wie je bent, en ze moeten je accepteren hoe je bent dus dan heeft dat geen zin.’
(Jongen, 14, vwo)
‘Zo pak je het probleem niet aan, want bedrijven of organisaties nemen mensen niet alleen aan op basis
van hun CV. Vaak moeten ze dan alsnog op een gesprek komen.’
(Meisje, 16, vwo)
‘Je zou jezelf moeten kunnen laten zien hoe jij bent. Dat zou gewoon moeten kunnen! Je hoeft je niet
anoniem ergens aan te melden.’
(Meisje, 12, vmbo)
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Onderzoeksresultaten Natuur- & Klimaatveranderingen
Veruit de meeste jongeren (79,1%) geven aan het belangrijk te vinden dat mensen zich inzetten voor de
natuur en het klimaat.
Bijna zeven op de tien jongeren (67,7%) van de ondervraagde jongeren zeggen zich zorgen te maken over
de gevolgen van natuur- en klimaatverandering. Hierbij geven 12 t/m 13 jarigen (80,4%), 16 t/m 18 jarigen
(72,9%) en vwo’ers (74,7%) significant vaker aan dat zij zich zorgen maken over de natuur en het klimaat.
We hebben jongeren gevraagd om aan te geven op welke manier zij bijdragen bij een beter klimaat. De
meest gegeven antwoorden staan in tabel 3.1. Iets meer dan drie kwart (70,8%) van de jongeren geeft aan
afval te scheiden. Dit is de meest voorkomende manier waarop jongeren iets doen voor natuur en klimaat.
Slechts 6,8 procent geeft aan niks te doen voor de natuur en het klimaat.

Tabel 3.1

Manieren van bijdrage aan natuur en klimaat

		
									%
Afval scheiden							70,8
De fiets pakken i.p.v. bus of meerijden met auto			

52,1

De verwarming/lichten lager draaien/uit doen			

40,2

Niet te lang douchen						22,4
Geen/minder vlees eten						14,3
Afval op straat opruimen					14,0
Anders, zoals zonnepanelen, groene energie			

5,7

Ik doe niks voor de natuur en het klimaat			

6,8

Bron: Onderzoek Nationaal Jeugddebat

Jongeren kregen een aantal stellingen voorgelegd. De eerste stelling is: “Nederland presteert goed in het
tegengaan van klimaatveranderingen.”. Slecht 11,1 procent geeft aan het met de stelling eens te zijn. De
meerderheid (42,7%) neemt een neutrale positie in.
De volgende stelling luidt: “Jongeren krijgen te weinig informatie van de overheid over welke invloed zij op
klimaatverandering kunnen hebben.”. De meerderheid (57,0%) geeft aan het eens te zijn met deze stelling.
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Onderzoeksresultaten Studiestress
In de loop van de tijd zijn het aantal toetsmomenten in het onderwijs toegenomen. Een gevolg hiervan is
dat er meer tijd uitgaat naar schoolwerk. Behalve dat dit kan leiden tot minder vrije tijd kan het ook voor
stress zorgen onder jongeren.
Bijna de helft van de ondervraagde jongeren (49,1%) geeft aan dit soms te ervaren. Het zijn significant
vaker meisjes die dit soms ervaren. Bijna vier op de tien jongeren (37,1%) zeggen genoeg vrije tijd over te
hebben en 13,8% geeft aan niet genoeg vrije tijd te hebben naast de tijd die besteed wordt aan school en
huiswerk.
Meer dan vier op de tien jongeren (42,9%) vinden dat de werkdruk op school te hoog ligt. Dat zeggen
meisjes, havisten, vwo’ers en 16 t/m 18 jarigen significant vaker. Daarnaast hebben we gevraagd voor wie
of voor wat jongeren het gevoel hebben dat ze moeten presteren. De meeste jongeren hebben het gevoel
dat ze voor zichzelf moeten presteren (80,8%). Daaropvolgend willen ze presteren voor hun ouders (63,2%)
en docenten (38,1%). Ook werk (15,9%), klasgenoten (10,4%) en vrienden (8,6%) worden geregeld genoemd.

Tabel 4.1

Voor wie moet je presteren

									%
Jezelf								80,8
Ouders								63,2
Docenten							38,1
Werk								15,9
Klasgenoten							10,4
Vrienden							8,6
Bron: Onderzoek Nationaal Jeugddebat

Soms hebben jongeren extra ondersteuning nodig op school. We hebben de jongeren gevraagd, stel je
komt in de knoop met je huiswerk en je weet niet hoe je verder moet. Weet je dan bij wie je terecht kan?
Ruim driekwart van de jongeren (75,6%) geeft aan te weten bij wie ze dan terecht moeten, een ruime kwart
(24,4%) weet dit niet. Op de vraag bij wie ze dan zouden aankloppen wordt de mentor genoemd. Ook kiezen
veel jongeren ervoor om naar een (andere) docent te stappen. Een enkeling noemt huiswerkbegeleiding, de
zorgcoördinator, een vertrouwenspersoon of een klasgenoot als optie. Meer dan zeven op de tien jongeren
(71,8%) geven aan deze stap te zullen zetten als ze hulp nodig zouden hebben. Iets meer dan een kwart
van de jongeren (28,2%) niet.
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Verslag van het 23e Nationaal Jeugddebat, dat plaatsvond op maandag 23 april 2018 in de
plenaire zaal van de Tweede Kamer in Den Haag.
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