MISSIEBRIEFING:

We need a masterplan!
code: p.o.2.B

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.
-

Je kan met een (grote) groep tot een beslissing komen, ook als jullie meningen ver uit elkaar
liggen
Je kan volgens een gegeven structuur met een grote groep tot één eindproduct komen

MISSIEOPDRACHT
Deze missie bestaat uit drie stappen, die je gedurende het scenario uitvoert:
1. Voorstellen voor een gemeenschappelijk plan ontwikkelen.
2. Stemmen over voorstellen (zie missie “Democratie doe je”).
3. De voorstellen die een meerderheid hebben gekregen samenvoegen tot een masterplan.
Stap 1: het ontwikkelen van voorstellen voor een gemeenschappelijk plan gebeurt in commissies
rondom diverse thema’s. Het schema hiervoor staat hieronder weergegeven (schuingedrukt: voorzitter
van de groep):
Commissie
omvang en locatie
azc
Sabine van
Zeeuwen
Joost
Appingendam
Bram Nijenhout
Jeannette Isen

Commissie
openbare orde en
veiligheid
Brigitte Pauwen

Commissie
onderwijs

Commissie werk
en economie

Commissie
integratie

Pieter Oudemans

Igor Kastakov

Chris Zuilenberg

Abel Cornée

Alex Broers

Tamar Bakkali

Robin Steenveld
Yana Qabbani

Arno van Ongeren

Arnold Hovenaar

Sophie Karnink
Abdelkader
Azdoufal
Dorien van
Foreest

Maxime
Immerzeel
Reza Yildiz
Jamie Maas

Kees Bootsman

Kim Nguyen
Eduard Brons

Met je commissie schrijf je (in-karakter!) een set van 2 tot 3 voorstellen waarover gestemd kan worden.
Elk voorstel is niet langer dan 4 regels en moet aangenomen of verworpen kunnen worden (voor of
tegen gestemd). Dit doe je op het bijgevoegde voorstelblad.
Probeer jullie voorstellen zoveel mogelijk te maken zodat iedereen in de groep erachter staat. Als dat
niet lukt kan er binnen je groep een stemming plaatsvinden. Bij gelijke stemmen geeft de stem van de
voorzitter van de groep de doorslag.
Zodra jullie een voorstel hebben geschreven kiezen jullie ook één iemand uit de groep die dit voorstel in
30 seconden wil verdedigen voor het college van Burgemeesters en Wethouders (B en W). Dit mag niet
iemand zijn die in B en W zit. Bereid vervolgens deze verdediging van 30 seconden voor: schrijf
argumenten op, probeer ze een paar keer uit en time jezelf hierbij.
Stap 2: Zie de missiebriefing van de missie “Democratie doe je” (e.j.1.A)
Stap 3: Na de bijeenkomst van B en W hebben jullie als groep een set met goedgekeurde voorstellen. Nu
moeten jullie hier nog een masterplan van maken. Het college van B en W is hiervoor verantwoordelijk.
Zorg ervoor dat alle goedgekeurde voorstellen worden toegevoegd aan het masterplan, vul de lege
plekken in, onderteken het masterplan en zorg ervoor dat iedereen in de klas het definitieve document
krijgt. Dit is het eindproduct dat je upload naar je portfolio.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij deze missie hoort een blad om de voorstellen op te noteren. Deze krijg je geprint van je docent of je
kan hem digitaal invullen:
http://www.expeditie-europa.nl/wp-content/uploads/2017/05/p.o.2.B-voorstelblad.docx
Bij deze missie hoort een opzetje voor het masterplan dat jullie als klas daarna verder invullen. Deze kan
je hier vinden:
http://www.expeditie-europa.nl/wp-content/uploads/2017/05/p.o.2.B-masterplan-template.docx

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Heeft je karakter zijn of haar doelen weten te bereiken als je kijkt naar het masterplan? Waarom
denk je dat dit wel/niet/deels gelukt is?
2. Bedenk minimaal twee voordelen en minimaal twee nadelen van deze manier van beslissingen
maken.
3. Hoe denk je dat ‘in het echt’ beslissingen worden gemaakt door grote groepen mensen met
verschillende meningen?
4. Wat vond je zelf het lastigste bij deze opdracht?

