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GEACHTE LEZER,

LIESBETH LEVY (DIRECTEUR LOKAAL)

Met de ontwikkeling van democratische vaardigheden kun je niet vroeg genoeg beginnen! 

Om deze reden initieert en organiseert LOKAAL al jaren educatieve projecten op het gebied van 
politiek en democratie voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Een mooi voorbeeld hiervan 
is het project Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) dat LOKAAL jaarlijks organiseert. Door dit 
project maken jongeren (nader) kennis met politiek en debatteren.
 
Kinderfaculteit Pendrecht deelt onze mening dat het goed kunnen verwoorden en 
beargumenteren van je mening belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst. 
Vandaar dat de Kinderfaculteit LOKAAL heeft gevraagd een speciale editie van het GJR 
te organiseren, namelijk voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 

Tijdens het project is de leerlingen gevraagd wat zij leuk en minder leuk vinden aan wonen in 
Pendrecht en wat ze aan zouden pakken als ze de baas waren. De uitkomsten van dit onderzoek, 
samen met prachtige foto’s van het debat in de raadzaal, vindt u in dit boekje. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe.



OVER KINDERFACULTEIT PENDRECHT
De Kinderfaculteit Pendrecht is er voor 
alle leerlingen van de basisscholen in de 
wijk Pendrecht. De Kinderfaculteit 
organiseert een extra-schools programma 
aan leerzame, creatieve en sportieve lessen 
en trainingen. Leerlingen ontdekken er wat 
ze interessant vinden, waar ze goed in zijn 
en waar hun talenten liggen. 

De Kinderfaculteit helpt hiermee om het 
plezier in leren te vergroten en de kansen 
van kinderen te versterken. 

OVER LOKAAL
LOKAAL organiseert cursussen, 
publieksdebatten en tal van andere 
activiteiten. Met als gemeenschappelijk 
doel: Rotterdammers meer bij hun stad 
betrekken – en andersom. 

Met ‘stad’ wordt niet alleen het politieke 
bestuur bedoeld, maar ook de eigen 
buurt, lokale belangengroepen en andere 
maatschappelijke organisaties waarin 
je actief kunt zijn.



KINDEREN IN DEBAT VOORTRAJECT:
HET POLITIEKE SPEL

In zeven klassen 
is het Politieke Spel 

gespeeld. 

Tijdens het spelen van 
het spel richten deelnemers 
hun eigen politieke partij op, 

ontwerpen ze 
een verkiezingsposter, 

bedenken ze speerpunten 
van hun partij 

en onderhandelen ze 
met andere partijen. 

Het Politieke Spel wordt 
begeleid door jonge, 

enthousiaste trainers 
die door LOKAAL zijn 
opgeleid. Naast het 

begeleiden van het spel 
proberen zij hun passie voor 

politiek en debat over te 
brengen op de deelnemers. 

Het debatproject in Pendrecht is georganiseerd voor 
leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 

Leerlingen van de Beatrixschool, de Hoeksteen en twee 
locaties van basisschool Over de Slinge leren spelenderwijs hoe 
de politiek werkt door het spelen van het Politieke Spel in de 
klas. Ze discussiëren met elkaar en leren hierbij onder andere 
dat luisteren minstens even belangrijk is als spreken. 

Na deze eerste kennismaking met debat en politiek maken drie 
à vier leerlingen per klas zich op voor een heuse debatwedstrijd 
in de raadzaal van het stadhuis. De leerlingen krijgen ter 
voorbereiding een aantal workshops om nog meer te oefenen 
met debatteren en het debat goed voor te bereiden. 

Tijdens de grote finale op 31 januari 2018 in de raadzaal 
nemen de kinderen het in vier rondes verbaal tegen elkaar op. 
Naast veel publiek is er ook een vakkundige jury die de 
deelnemers beoordeelt op presentatie en argumentatie. 
Addie Bergwerff (Kinderfaculteit Pendrecht) vormt samen met 
Fatima Talbi (raadslid Partij van de Arbeid) en Ronald Tol 
(voorzitter gebiedscommissie Charlois) de jury. 



Jury finaledebat: 

Fatima Talbi (gemeenteraadslid PvdA)
Ronald Tol (voorzitter gebiedscommissie 

Charlois)  
Addie Bergwerff (Kinderfaculteit Pendrecht) 

Presentatie: Victor Vlam 

Deelnemende scholen project: 

Beatrixschool (groepen 7 en 8)
De Hoeksteen (groepen 7, 8a en 8b)

Over de Slinge Krabbendijkestraat (groep 8a)
Over de Slinge Sommelsdijkstraat (groep 8c)





Tijdens het finaledebat zijn er drie prijzen te verdelen; 
er is een winnaar die naar huis gaat met de beker 

en de jury kiest twee deelnemers die een eervolle vermelding verdienen, 
zij krijgen een medaille. 

Aimane Bouajala van basisschool De Hoeksteen kwam als winnaar uit de bus. 
Imane Er-Raoui (ook van de Hoeksteen) en Abdelhanin Achahbar (Over de 

Slinge Sommelsdijkstraat) kregen een eervolle vermelding. 

Aantal deelnemende 
basisscholen

4

Aantal deelnemers aan
het Politieke Spel in de klas

> 132

Aantal deelnemers
finaledebat

23









Hoe oud ben je?

Van alle ondervraagde kinderen uit Pendrecht 
geeft 90,9% Pendrecht een voldoende (6 of hoger).

Bijna een derde geeft Pendrecht een 7 als cijfer (29,3%), 
meer dan een derde zelfs een 8 (36,8%).

Er zijn iets meer meisjes dan jongens ondervraagd. 
De ondervraagde kinderen zitten in groep 7 en 8 

en zijn tussen de 9 en 13 jaar oud.

9 jaar  0,8%

10 jaar 20,5%

11 jaar 58,3%

12 jaar 18,9%

13 jaar 1,5%

Welk cijfer geef je aan Pendrecht
(in het algemeen)?

Jongen
48%

Meisje
52%

6  15%

7  29,3%

8  36,8%

9  5,3%

10  4,5%

1  0,8%

2  0%

3  1,5%

4  3%

5  3,8%
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Wat vind je het leukste en het minst leuke 
van wonen in Pendrecht?

Leukste

Sfeer, iedereen kent elkaar 40%

Winkels 14,8%

Alles (ik vind alles leuk) 8,1%

School 5,2%

Speeltuinen 3,7%

Kinderfaculteit 3,7%

Voetbal-/basketbalvelden 2,9%

Groen, parken 3%

Niks (alles stom) 1,5%

Openbaar vervoer 1,5%

Overig 6,7

Weet niet 8,9%

Minst leuke

Criminaliteit 26,9%

Weinig te doen, saai 9%
Alcoholisten, drugsgebruikers 8,9%

Verkeers(on-)veiligheid 8,2%

Vies, afval op straat 6%

Niks (alles leuk) 6%

Overlast 4,5%

Te druk 4,5%

Gemene kinderen, pesten 2,2%

Overig 14,1%

Weet niet 9,7%



Stel je voor, jij bent de baas van Pendrecht.
Jij mag bepalen waar extra geld heen gaat.

Waar zou jij extra geld aan uitgeven? 

Milieu/dieren      
17,9%

Onderwijs: 
juffen/meesters/school 

16,2%

Veiligheid:
politie/cameratoezicht

14,9%

Buitenruimte: meer prullenbakken,
minder afval op straat, parken

13,2%

Arme mensen/kinderen
6%

Gezondheidszorg
5,4%

Nieuwe gebouwen/huizen
4,2%

Sport 
3%

Verkeersveiligheid
3%

Discriminatie en racisme stoppen
3%

Weet niet
4,8%

Overig 
8,4%
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Voel jij je veilig in Pendrecht?

Ja, altijd

Meestal wel

Soms

Meestal niet

20,7%

44,4%

28,2%

6,7%



Waarom voel jij je 
wel/niet veilig 
in Pendrecht? 

Criminaliteit (diefstal, inbraak, 
bedreiging, schietpartijen, 

angst voor ontvoering, stalking) 31,6%

Rare/enge/gekke mensen op straat 12%

Ik ken iedereen, ik heb veel vrienden 9%

Het is hier veilig, er is veel politie 7,5%

Ik woon hier al heel mijn leven 6,8%

Verkeersonveiligheid 3,8%

Ik ben niet bang aangelegd 3%

Gemene kinderen, pesten 3%

Overig 12%

Weet niet 11,3%



Wat vind jij het leukste van wonen in Pendrecht? 
Een greep uit de antwoorden.

“Leuke buren” (jongen, 11 jaar)
“Alles is dichtbij en mijn familie en vrienden wonen hier” (meisje, 12 jaar)
“Dat er winkels dichtbij zijn”  (jongen, 11 jaar)
“Alles wel” (meisje, 12 jaar)
“Je hebt heel veel kinderen” (jongen, 13 jaar)

Waarom voel jij je wel/niet veilig in Pendrecht?
Een greep uit de antwoorden.

“Je weet nooit wie er rondloopt” (meisje, 10 jaar)
“Er wordt heel vaak ingebroken” (meisje, 12 jaar)
“Omdat niemand mij pest” (jongen, 11 jaar)
“Omdat ik er al woon sinds ik klein ben” (jongen, 12 jaar)
“Ik ken de meeste mensen” (meisje, 11 jaar) 



Wat vond je van het 
spelen van het Politieke Spel?

Heel leuk
52,3%

Beetje leuk
32%

Neutraal
11,7%

Niet leuk
2,4%

Helemaal niet leuk
1,6%

Begrijp je nu beter 
hoe de politiek 

werkt?

Ja
62,2%

Een beetje
33,6%

Nee
4,2%









Zonder het enthousiasme van 
Lea Sies, Jetske Steenstra & Hidde Visser 

was het ons niet gelukt om met zoveel schoolklassen 
het Politieke Spel te spelen en daardoor 

zoveel kinderen uit groep 7 en 8 
kennis te laten maken met politiek en debat. Trainers, bedankt!



www.lokaal.org


