Docentenversie

Nieuwsuur in de klas
Leden van de gemeenteraad
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Vakgebied
Mens en maatschappij
Kernbegrippen
Gemeente, bestuur

Samengevat
De gemeenteraad is de afvaardiging van de inwoners van
een gemeente. Maar de samenstelling is eigenlijk
nergens representatief voor de hele bevolking.
Kijkvragen
1 Vul in:
De gemeenteraad controleert het werk van de (.....) en
van het (.....). Dat zijn de (.....) en (.....).
Gemeenteraadsleden zijn gekozen door (.....) en ze
vertegenwoordigen dus het (.....).

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij mens en maatschappij, kerndoel
44: de leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse
politieke bestel als democratie functioneert en leert zien
hoe mensen op verschillende manieren bij politieke
processen betrokken zijn.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Nieuwsuur in de klas:
Gemeenteraad 2014, Nieuwsuur in de klas: Eerlijke
bestuurders en Nieuwsuur de klas: Gemeente en
zorgbeleid.
----------------------------------------------------------------Antwoorden
1 De gemeenteraad controleert het werk van de (gemeente) en van
het (gemeentebestuur). Dat zijn de (burgemeester) en
(wethouders). Gemeenteraadsleden zijn gekozen door (inwoners)
en ze vertegenwoordigen dus het (volk).
2 De gemeenteraad bestaat doorgaans grotendeels uit oudere witte
mannen. Daarom is het goed als er bi-culturele mensen, vrouwen en
jongeren bij de gemeenteraad komen. Zij vertegenwoordigen het
deel van de bevolking dat nu ondervertegenwoordigd is.
3 1) Ze zijn door het volk zelf gekozen, dus zullen ze ook wel
automatisch een afspiegeling daarvan zijn. 2) Zolang je maar
empathisch / sensitief bent, kun je beslissingen nemen voor alle
lagen van de bevolking.
4C
5 Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Hierdoor is
het voortbestaan van de gemeenteraad in gevaar, want politieke
partijen stellen kandidaten beschikbaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

2 Beatrijs Lubbers is blij dat er nu vier Marokkaanse
Nederlanders en een meisje van achttien jaar in haar
gemeenteraad zitten. Waarom?
3 In de aflevering komen ook raadsleden aan het woord
die niet per se vinden dat de raad een afspiegeling van
de maatschappij moet zijn. Welke twee argumenten
geven zij?
4 Wat kan de gemeenteraad het beste doen om meer
raadsleden te vinden die het volk vertegenwoordigen?
A) Een hogere vergoeding bieden
B) Overal rondvragen
C) De vergaderingen korter maken
D) Meer reclame maken
5 Behalve dat de gemeenteraad doorgaans geen
afspiegeling van de samenleving is, wat is een tweede
zorgwekkende trend?
Verdiepingsvraag
Na het zien van deze aflevering, zou jij overwegen om
later gemeenteraadslid te worden? Waarom wel of niet?
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Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘gemeente’ is te gebruiken als onderwerp
voor je profielwerkstuk bij het vak geschiedenis.

2 Beatrijs Lubbers is blij dat er nu vier Marokkaanse
Nederlanders en een meisje van achttien jaar in haar
gemeenteraad zitten. Waarom?

Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij de
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:

3 In de aflevering komen ook raadsleden aan het woord
die niet per se vinden dat de raad een afspiegeling van
de maatschappij moet zijn. Welke twee argumenten
geven zij?

MBO:
Werken bij de Gemeente
Management en Bedrijfskunde

4 Wat kan de gemeenteraad het beste doen om meer
raadsleden te vinden die het volk vertegenwoordigen?
A) Een hogere vergoeding bieden
B) Overal rondvragen
C) De vergaderingen korter maken
D) Meer reclame maken

HBO:
Gemeenterecht
Bestuurskunde
WO:
Bestuurskunde
Beleid, Communicatie en Organisatie

5 Behalve dat de gemeenteraad doorgaans geen
afspiegeling van de samenleving is, wat is een tweede
zorgwekkende trend?
Verdiepingsvraag
Na het zien van deze aflevering, zou jij overwegen om
later gemeenteraadslid te worden? Waarom wel of
niet?
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