Het
Doel
het doel
Gemeentelijke politiek? Lekker boeien denken jongeren!
Door projectdagen te organiseren op middelbare
scholen willen wij daar verandering in brengen. Op deze
projectdagen worden jongeren politiek actief door te
werken aan een eigen probleemstelling.

jongerenparticipatie
Leeuwarden

Ons doel is duidelijk: jongeren betrekken bij de
lokale politiek, daar heeft iedereen wat aan!

Een projectdag in 6 stappen
Stap 1
De leerlingen vullen het ‘Democratisch
Paspoort’ in. In een vijftal vragen formuleren
zij een probleem binnen de gemeente
Leeuwarden.

Stap 2
Aan de hand van het ‘Democratisch
Paspoort’ worden er groepen gevormd.
Binnen de groep staat een thema centraal,
waarbij verschillende problemen spelen.

Stap 3
Leerlingen maken een keuze uit een
probleem wat zij willen aanpakken.
Onder leiding van een expert gaan ze
de probleemstelling omzetten tot een
oplossing.

Stap 4
De leerlingen zoeken naar een oplossing en
vormen een mini-initiatief. Binnen deze fase
staan een paar vragen centraal, namelijk:
- Wat is het probleem en de oplossingen?
- Wat zijn de benodigheden?
- Wat is het effect van de oplossing?
- Wat kunnen we zelf bijdragen?

Stap 5
De groep pitcht het initiatief aan zijn
medeleerlingen. Mochten de (mede)
leerlingen enthousiast zijn, kunnen zij het
initiatief steunen door een handtekening
eronder te zetten.

Stap 6
Door het project te steunen, geven de
leerlingen aan graag verder te werken aan
het initiatief. Bij voldoende steun gaan de
leerlingen aan de slag om het initiatief tot
werkelijkheid te brengen. Dit doen zij onder
leiding van Tienskip, die ze koppelt aan de
juiste mensen.

tienskip

de school
Actief burgerschap in de praktijk brengen.

de docent
Een leuke invulling van een ochtend.

Jongeren maken op een laagdrempelige manier
kennis met de activiteiten van de gemeente.
Onder leiding van een expert gaan jongeren aan
de slag met lokale politieke thema’s, die de
nieuwsgierigheid van leerlingen aanwakkert.

Jongeren worden uit het klaslokaal gehaald
en in de maatschappij gezet. Leerlingen leren
op die ochtend niet uit de boekjes, maar van
experts die elke dag te maken hebben met de
gemeentelijke politiek.

de jongeren

de samenleving

Actief meedoen = ertoe doen.

De gemeentelijke politiek is ‘the place to be’ als
het gaat om het aanpakken van problemen in je
leefomgeving. Zonder jouw inbreng is het voor
de gemeente veel lastiger om problemen in jouw
wijk, dorp of stad op te lossen. Door zelf aan de
slag te gaan kun je een steentje bijdragen aan
een betere leefomgeving.

Minst actieve groep, wordt actief.

Jongeren schitteren door hun hoge afwezigheid
in de politiek. Ze zijn moeilijk te bereiken
voor de gemeente doordat ze zich niet laten
zien op inspraakavonden, burgerfora of de
gemeenteraad. Dit maakt het moeilijk om de
problemen die onder jongeren spelen te zien
én te verhelpen. Tienskip brengt in kaart wat
er leeft onder de jongeren. Daarnaast zorgt de
uitvoering van mogelijke vervolgprojecten voor
een verrijking van de gemeente Leeuwarden.

