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Geachte lezer,

Liesbeth Levy (directeur LOKAAL)

Afgelopen jaar bestond Stichting LOKAAL Rotterdam 25 jaar. Een jubileum dat wij uiteraard niet 
ongemerkt voorbij hebben laten gaan! Met een bijzonder avondvullend programma werd het in de 
Bibliotheek Rotterdam een feest om nooit te vergeten. 

Al 25 jaar lang houdt LOKAAL zich bezig met de vraag: Hoe betrek je zoveel mogelijk 
Rotterdammers bij de politiek? Jongeren hebben daarbij onze speciale aandacht en het Groot 
Jongerendebat Rotterdam (GJR) speelt daarin een belangrijke rol.

Zoals elk jaar vroegen wij de leerlingen na afloop van het spelen van het Politieke Spel, dat deel 
uitmaakt van het GJR, het hemd van het lijf. Waar denken zij aan bij het woord ‘politiek’? Hoe 
kan politiek interessanter gemaakt worden voor jongeren? Het is opmerkelijk om ieder jaar weer 
te horen dat jongeren aangeven dat zij politiek interessanter zouden vinden als zij er meer van 
zouden weten. Ook vinden zij dat politiek begrijpelijk(er) gemaakt moet worden voor jongeren, 
bijvoorbeeld door “moeilijke woorden te veranderen in makkelijke en leuke woorden”.  

Ook vroegen wij de jongeren wat zij als het grootste probleem zien in de wereld op dit moment 
en wat zij als eerste zouden willen oplossen als zij ‘de baas van de wereld’ zouden zijn. Op beide 
vragen was het meest genoemde antwoord: klimaatverandering. Lezer, doe hier - en met alle 
andere uitkomsten uit het onderzoek - uw voordeel mee. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 





WAT IS HET GJR?VOORTRAJECT:
HET POLITIEKE SPEL

Dit jaar maakten jongeren uit 
maar liefst 22 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. 

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 Nisrine Sahla (NOS 
Stories, Mediabelofte van het Jaar 2019), Kevin van Eikeren 
(gemeenteraadslid PvdA Rotterdam) en Liesbeth Levy (directeur 
LOKAAL) gingen zij met elkaar in debat. 

Demi de Raad van het Emmauscollege kwam dit jaar 
als winnaar uit de bus. Zij ging met de enorme beker naar huis.

Na afloop ontvingen alle finalisten een certificaat van 
deelname. 



Jury Groot Jongerendebat Rotterdam 2019: 

Liesbeth Levy (juryvoorzitter, directeur LOKAAL)
Nisrine Sahla (NOS Stories)

Kevin van Eikeren (gemeenteraadslid PvdA)

Presentatie Groot Jongerendebat Rotterdam 2019: 
Victor Vlam 

Deelnemende scholen 
Groot Jongerendebat Rotterdam 2019: 

Melanchthon Mavo Schiebroek |
Melanchthon College Schiebroek | 

Emmauscollege | OSG Hugo de Groot | 
Dalton Lyceum Barendrecht | Laurens Lyceum | 

PENTA College CSG De Oude Maas | Grafisch Lyceum 
Rotterdam | Avicenna College | Libananon 
Lyceum | Rotterdams Vakcollege De Hef | 

Middelland College



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. 

Prijs ‘beste argument’ | Valentijn van Winden (Emmauscollege)
Prijs ‘beste presentatie’ | Younes Bosma (Laurens Lyceum) 

Aantal deelnemende 
scholen GJR 2019

12

Aantal deelnemers 
het Politieke Spel 2019

+/- 300

Aantal finalisten 
GJR 2019

37

Winnaar GJR 2019 
Demi de Raad (Emmauscollege)







De leerlingen van in totaal 22 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 waar zij aan denken bij het woord ‘politiek’, hoe de 
Rotterdamse politiek interessanter gemaakt zou kunnen worden voor jongeren 

en op welke partij zij zelf zouden stemmen. 

Ook wilden wij weten wat zij zouden veranderen als zij ‘de baas van de wereld’ waren. 

Tot slot vroegen wij de leerlingen 
wat zij op dit moment zien als het grootste probleem in de wereld.  

BESTE JONGE ROTTERDAMMER...

In totaal hebben 267 leerlingen meegedaan aan dit onderzoek. 
Het grootste deel hiervan is woonachtig in Rotterdam (65,8%). 

De ondervraagde leerlingen zijn tussen de 13 en 20 jaar, 
de meeste ondervraagden zijn 14 tot 16 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 2019.



Opleiding ondervraagde jongeren in %

vmbo/mavo 36,3%
havo 22,8%
vwo 38,9%

anders 1,9%

ONDERVRAAGDE JONGEREN PER GEBIED IN %

Charlois
Delfshaven
Feijenoord
Hillegersberg-Schiebroek
Hoek van Holland
Hoogvliet
IJsselmonde 
Kralingen-Crooswijk

Noord
Overschie
Pernis
Prins Alexander
Rotterdam Centrum
Rozenburg

Overig (buiten Rotterdam)

13,5%
3%
13,5%
11,3%
0,7%
0,4%
4,5%
3,8%

4,1%
3%
0%
4,5%
3,4%
0%

34,2%

Leeftijd ondervraagde jongeren in %

17 jaar 9,7%
18 jaar 3,4%
19 jaar 0,7%
20 jaar 0,3%

13 jaar 2,6%
14 jaar 30,3%
15 jaar 26,6%
16 jaar 26,2%



1. De Tweede Kamer
2. Debatteren
3. Partijen
4. Wetten
5. Regeren/overheid

Waar denk je aan bij het woord ‘politiek’?
De top 10 meest genoemde antwoorden.

6. Mark Rutte
7. Geert Wilders
8. Verkiezingen
9. Ministers
10. Saai

1. GroenLinks 23,5%
2. VVD 16,8%
3. DENK 16,4%
4. D66 8,8%
5. Partij voor de Dieren 8,8%

Als jij mocht stemmen voor de gemeenteraad 
van Rotterdam, op welke partij zou je dan stemmen? 
De top 10. 

6. PvdA 7,5%
7. Leefbaar Rotterdam 6,3%
8. PVV 5,5%
9. CDA 2,1%
10. SP 1,7%



(Vervolgvraag:)

Waarom zou je op deze partij stemmen?
Een greep uit de antwoorden.

VVD (Hillegersberg-Schiebroek):
“Mijn ouders stemmen dit ook.”

Partij voor de Dieren (Overschie):
“Diertjes zijn lief.”

NIDA (Rotterdam Centrum):
“Omdat ze een goeie partij zijn en ze denken niet alleen aan zichzelf.”

GroenLinks (Feijenoord):
“De opwarming van de aarde wordt met de dag erger.”

PVV (Hillegersberg-Schiebroek):
“Omdat Geert Wilders de enige is die de harde maar moeilijke waarheid 
durft uit te spreken.”







Volg jij de politiek?

Ja

11,6%
Een beetje

56,6%
Nee

31,8%



Hoe zou de Rotterdamse politiek interessanter gemaakt kunnen worden voor jongeren? 
Wij vroegen het ze. 

Jongeren willen een grotere stem in de stad. Ze willen meepraten en meebeslissen. Een 
lagere stemgerechtigde leeftijd, jongeren uitnodigen in de raadzaal en de oprichting van 

een jongerengemeenteraad zijn hier voorbeelden van. 

Daarnaast zouden ze het interessanter vinden wanneer er meer onderwerpen aan bod 
kwamen die de jeugd ook interesseert. Meer communiceren over wat de gemeenteraad 

doet door middel van sociale media wordt ook als belangrijk gezien. Instagram en 
Snapchat zijn dit jaar de meest populaire vormen van social media. Op Facebook zijn 

jongeren inmiddels amper te vinden. 

Jongeren zeggen dat ze politiek interessanter zouden vinden als ze er meer over wisten. 
Ze willen al eerder les krijgen over politiek en ook graag op bezoek in het stadhuis en de 
Tweede Kamer. Politici uitnodigen in de klas, het spelen van het politieke spel en meer 

debatlessen zijn voorbeelden van lessen die jongeren graag willen zien. 

Op de vraag hoe de Rotterdamse politiek interessanter gemaakt kan worden voor 
jongeren geeft een 15-jarige uit Delfshaven nog een tip ten aanzien van het begrijpelijk 

maken van politiek: “Door die moeilijke woorden te veranderen in makkelijke 
en leuke woorden.’’







1. Onderwijs

2. Veiligheid

3. Jongerenvoorzieningen

4. Milieu

5. Zorg

6. Criminaliteit 

7. Infrastructuur

8. Opknappen oude woningen

9. Openbaar vervoer

10. Natuur/meer groen

Stel, je bent de baas van Rotterdam.
Waarin zou jij dan investeren?

Top 10 meest genoemde antwoorden.



“Zorgen voor een veiligere buurt.”

“Duurzame energievoorzieningen.”

“De stad moderniseren door middel van 
automatisatie.” (sic)

“Gewoon in een persoon.”

“Ik zou investeren in het onderwijs.”

“In een programma of een bestuur die onder 
leiding staat van jongeren onder de 18 
die meebeslissen over politiek.” (sic)

Stel, jij bent de baas van Rotterdam. 
Waarin zou jij dan investeren?
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Zou jij mee willen praten over jouw buurt of wijk?

Ja
52,3%

E-mail
54,9%

Nee
47,7%

Zo ja, op welke manier zou de gemeente 
jou moeten benaderen?

Whatsapp
13%

Brief
32,3%

Facebook
3%

Instagram
36%

Telefonisch
12%

Snapchat
15%

Overig
3%



Wat zie jij op dit moment 
als grootste probleem 

in de wereld?

Stel je voor dat je de baas van 
de wereld bent. Wat is het 

eerste dat jij zou veranderen?

1. Klimaatverandering

2. Armoede

3. Oorlog

4. Ongelijkheid/discriminatie

5. Vluchtelingen

1. Klimaatverandering

2. Armoede

3. Oorlog

4. Corruptie

5. Gelijke kansen/gelijk inkomen







Zonder de onuitputtelijke energie en het enthousiasme 
van Natalie Bosch, Bér Engels, Jade Lie a Kwie, 

Adem Mustafa, Laila Nasrullah, Daphne Nietfeld, 
Bob den Ouden en Ryan Vos

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!



www.lokaal.org


