
#ikpraatmee 
Het is je recht om je mening te geven. Om mee te praten. Volwassenen moeten ervoor zorgen dat ze 
naar je vragen luisteren en jouw ideeën serieus nemen. Veel beslissingen die zíj maken gaan over 
kinderen en jongeren. Logisch toch dat je meepraat en meebeslist over dingen die voor jou belang-
rijk zijn? Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg je naar jouw mening, vragen en ideeën. Bekijk hier wat 
jij en andere kinderen en jongeren antwoordden. 

kinderen én jongeren 
vulden de enquête in. 226 

Vragen van kinderen en wat zij vinden van de coronatijd 
Hoeveel deden mee? 

van de deelnemers is 12 jaar of jonger.  30% 
Zijn er dingen die je leuk vindt aan deze coronatijd? Zijn er dingen die je niet zo leuk vindt aan deze coronatijd? 

nee ja e ne ja 
24% 76% 6% 94% 

Minder druk in de klas, niet zo Beter voor Klasgenootjes Afstand houden. Bang zijn 
lang wachten op uitleg van juf het milieu. minder vaak zien. voor corona. 
of meester: zelf aan het werk! 

Meer vrije tijd voor Meer tijd om dingen met je Mensen die Niet veel leuke dingen Opa en oma 
buitenspelen, netflix, ouders te doen. Samen doodgaan. doen. En je vervelen. missen. 
gamen, uitslapen. ontbijten en lunchen! 

Vragen die kinderen hebben Een paar voorbeelden: 
Waarom moet je als je ouder bent 

Is er overal wel plaats Kan ik gewoon naar de middelbare dan 13 wel een mondkapje op in 
voor anderhalve het OV maar niet in winkels? school na de zomervakantie? 
meter afstand? 

Waarom moet iedereen in een 
Waarom houden sommi- winkel een karretje of mandje? Wanneer wordt 

het weer normaal? ge mensen zich niet aan 
de coronaregels? 

Waarom moet je in 
Waarom word er op tv je elleboog niesen? 
elke keer gezegd dat Je mag toch geen 
kinderen onder de hand geven. 
12 jaar de coronaregels 
niet serieus nemen? 

32% 38% 

Zorgen van jongeren in coronatijd en waarom zij willen 
meepraten 

Hoeveel deden mee? van de deelnemers is van de deelnemers is tussen 
tussen de 13 en 18 jaar. de 18 en 27 jaar. 

Waar maken jongeren zich zorgen over? 
Mentale Lichamelijke 

    Geen gezondheid gezondheid 13-27 jaar 13-18 jaar 18-27 jaar 

37% 34%
30% 30% 27% 24% 

19% 
Ik heb ook gewoon weer 16% 14% 
even iets nodig om de 
deur voor uit te kunnen, 
want ik heb nu naast stage 
zo goed als niks en ik word 
er gek van. 

Studie Werk/ Sociaal/ 
(voortgang) inkomen vrienden 

40% 45% 38% Ik maak me zorgen 37% 36%44% 
34% of ik volgend jaar kan 29% 29% 

starten met stude-
ren of online college 
moet gaan volgen. 

Ze moeten meer luisteren naar Thuissituatie Dagbesteding Wonen ons, want we hebben creatieve 
oplossingen. Het voelt alsof we nog 

44% steeds niet gehoord worden. 

15%14%16% 14%
19% 

8% 6% 
10% 10% 

Hoe willen jongeren meepraten en meebeslissen? 

Participatie kan ook Ideeën verzamelen én 
Zeker niet. Bijna alle jonge-
Jongeren onverschillig? Jongeren zijn realistisch. 

dichtbij. Onderwijs en openbaar maken. Ook de 
ren zeggen: Wij moeten en 

Veel jongeren zeggen dat 
sport; daar zien jongeren politiek moet het hebben 

willen betrokken worden bij 
ze begrijpen dat niet alle 

veel mogelijkheden voor over de ideeën die jonge-
besluiten over de corona-

ideeën en oplossingen van 
participatie. Meedenken en ren hebben. Dat is de 

maatregelen en de gevolgen. 
jongeren uitgevoerd 

meebeslissen kan dichtbij wens van veel jongeren. 
volwassenen hen en hun 
worden. Ze willen graag dat 

huis. Op plekken die voor 
inbreng serieus nemen. jongeren belangrijk zijn. 
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