MISSIEBRIEFING:

Democratie doe je
code: e.j.1.A

LEERDOELEN VAN DEZE MISSIE
Deze missie heeft een aantal leerdoelen. Het is dan ook belangrijk dat je met je eindproduct en je
reflectievragen laat zien dat je deze geleerd hebt.
-

Dat je de basisprincipes van het democratisch proces begrijpt
Dat je met mensen op een redelijke manier in discussie kan gaan, ook al hebben ze een hele
andere mening dan jij

MISSIEOPDRACHT
Deze hoofdmissie gaat over het democratisch proces, en bestaat uit een debat en een publieke
bijeenkomst van B en W.
In het debat worden de volgende drie stellingen besproken:
- “Er moet een azc komen in Driewateren”
- “Het azc kan beter in Overrijk gevestigd worden dan op bungalowpark ’t Natte Pad”
- “Asielzoekers moeten zo hecht mogelijk geïntegreerd worden in de maatschappij van Driewateren”
De game-master zal uitleggen hoe dit debat precies georganiseerd wordt.

Het tweede onderdeel is de publieke bijeenkomst van B en W. Hierin wordt gestemd over de voorstellen
die gedaan zijn door de verschillende commissies in de missie “We need a masterplan!” (p.o.2.B).
In het midden van de klas komt een tafel te staan met daaraan het college van B en W en een door de
game-master aangewezen gemeentesecretaris. Vervolgens wordt er over alle voorstellen gestemd op de
volgende manier:
-

De secretaris leest het voorstel voor waarover gestemd wordt en vraagt wie uit het publiek
argumenten wil geven tegen dit voorstel.
Eén persoon van de indienende commissie krijgt 30 seconden om het voorstel te verdedigen.
Eén iemand uit het publiek krijgt 30 seconden om tegenargumenten te geven.
De secretaris vraagt de vijf leden van B en W om te stemmen.
De burgemeester verklaart het voorstel aangenomen of verworpen afhankelijk van het aantal
stemmen.

De hele bijeenkomst wordt met een videocamera opgenomen door Dorien van Foreest, cameravrouw
van Omroep Merenland. Zij is ook verantwoordelijk voor het uploaden van het filmpje naar YouTube en
het sturen van de link naar alle leerlingen in de klas. Deze opname is het eindproduct dat je in je
portfolio opneemt.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
Het is de bedoeling dat het filmpje alleen te zien is voor mensen die de link hebben. Hiervoor heb je de
privacy-instelling “verborgen” nodig. Hier wordt uitgelegd hoe je dat kan doen:
https://support.google.com/youtube/answer/157177

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Had jouw karakter dezelfde mening als jij zelf hebt? Was dat voor jou lastig of juist makkelijk om
te doen?
2. Vind je deze manier van beslissingen nemen eerlijk? Waarom wel of niet?
3. Wat was er democratisch aan deze manier van beslissingen nemen? Zijn er ook onderdelen
minder democratisch?

