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Politiek…? 
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Den Haag 
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De Cijfers: Jongeren en Politiek 

• 30 tot 40 % van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar stemt niet 

 

• 55% van de 15 tot 25 jarigen heeft geen vertrouwen in de Tweede 

Kamer, bijna 60 % van de 25 tot 35 jarige heeft geen vertrouwen 

in de Tweede Kamer 

 

• Tweede generatie migranten gaan minder vaak stemmen dan de 

eerste generatie 

 

• Jongeren met een migratie-achtergrond zijn het meer eens met 

democratische principes en positiever over 

burgerschapsvaardigheden, maar hebben minder kennis en 

minder ambitie om te stemmen 

 

• 65% van de Marokkaans-Nederlandse jongeren ervaart wel eens 

discriminatie, tegenover 12% van de ”Hollandse” jongeren 
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Kloof tussen jongeren en 

de institutionele politiek 

 
1. Ik herken mezelf niet in 

politici 

2. Politici hebben het niet 

over onderwerpen die ik 
belangrijk vind 

3. Politici zijn egocentrisch 

en onoprecht 

4. Politici spreken een 
andere taal 

Alleen voor goede burgers en eenheidsworst? 
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Activisme! 
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Speech Greta Thunberg 

 

Speech Naomi Wadler 
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https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg
https://www.youtube.com/watch?v=mfuaMRYPIVI
https://www.youtube.com/watch?v=mfuaMRYPIVI


Onderscheid tussen 

politiek en het politieke 
 

-Politiek: Alles wat met regeren te maken 

heeft; het regeren van een land door de 
overheid, of een ander organisatiemodel 
om een groep mensen volgens bepaalde 
regels met elkaar te laten samenleven.  

 

-Het Politieke: Interacties tussen 

mensen in een maatschappelijke context, 
die uitdrukking geven aan publieke 
waarden als rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid, of conflicten over 
ideologische keuzes.  

 

Boek Straatpolitiek 
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Politiek als verstoring 

Jacques Rancière: Wie maakt 
als uitgeslotene deel uit van de 

samenleving? 

 

Democratie in een inclusieve 

samenleving: niet alleen voor 

burgers, maar de 

gelijkwaardigheid van iedereen 

aan iedereen staat centraal. 

 
- Wie wordt geaccepteerd en 

gerespecteerd? 

- Wie heeft recht van spreken…? 



Voorbeelden 
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Van het politieke naar de politiek 

Massih Hutak over de treitervlogger Ismail Ilgun 
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https://www.youtube.com/watch?v=dufPJ8l1LdE


Straatpolitiek in het onderwijs 

Hoe uit jij je politiek en/of 
maatschappelijk engagement? 

 

Hoe kan onderwijs aansluiten bij het 
engagement van jongeren?  

 

Hoe kan het engagement van jongeren 
via onderwijs gestimuleerd worden? 
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