WAAR OF NIET WAAR?

KORTE OMSCHRIJVING
De deelnemers krijgen ieder een rode en een groene kaart. Je laat de stellingen in de PowerPoint een voor een
zien en leest ze voor. Er zijn acht stellingen. Waar nodig verduidelijk je de stelling. De deelnemers steken hun
rode kaart in de lucht als ze denken dat het antwoord niet waar is en de groene kaart als het antwoord waar is.

DOEL
Op een interactieve manier checken wat de deelnemers al weten.

Duur
10 tot 15 minuten

BENODIGDHEDEN



Per deelnemer een rode en groene kaart
PowerPointpresentatie

HANDLEIDING
Stap 1
Geef iedere deelnemer een groene en een rode kaart.
Stap 2
Leg uit wat de bedoeling is: deelnemers laten zien wat ze al weten en lichten hun keuze toe.
Stap 3
Laat de eerste stelling op de PowerPoint zien en lees deze voor. Bij sommige stellingen kun je extra uitleg geven
of een voorbeeld noemen. De deelnemers bedenken of de stelling waar of niet waar is en steken een rode of
groene kaart in de lucht.
Stap 4
Kies een deelnemer uit om zijn/haar keuze toe te lichten. Bij een stille groep kun je twee deelnemers aan het
woord laten: één met een groene en één met een rode kaart.
Stap 5
Geef het juiste antwoord (in de PowerPoint verschijnt het goede antwoord). Indien nodig licht je het antwoord
toe.
Stap 6
Ga verder met de volgende stelling.

STELLINGEN

1. In een rechtsstaat moet ook de overheid zich aan de wet houden.

Waar. Dit is een van de belangrijkste kenmerken van een rechtsstaat. De burger wordt beschermd tegen de
macht van de overheid. Iedereen moet zich aan dezelfde regels houden, dus ook de overheid.
2. De wetten in Nederland worden gemaakt door de rechters.
Niet waar. De wetten worden bedacht door ministers (en soms door Tweede Kamerleden) en moeten
goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. De rechters hebben hier niets over te zeggen.
3. In sommige rechtsstaten kun je veroordeeld worden tot de doodstraf.
Waar. Als in de grondwet staat dat de doodstraf de hoogste straf is, dan kan deze straf ook bestaan in een
rechtsstaat. Een voorbeeld daarvan is de Verenigde Staten. Sinds 1983 staat in de Nederlandse Grondwet dat
de doodstraf is afgeschaft, maar in de praktijk was de doodstraf in Nederland al veel eerder afgeschaft. Een
uitzondering hierop is een aantal oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn nog wel ter dood
veroordeeld op basis van het oorlogsrecht dat toen nog bestond.
4. Sommige grondrechten zijn belangrijker dan andere.
Niet waar. Alle grondrechten zijn even belangrijk. Soms botsen ze echter wel met elkaar. Bijvoorbeeld vrijheid
van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. De rechter bepaalt dan per geval welk recht het zwaarst weegt.
5. Iedere burger is voor de wet gelijk.
Waar. Vrouwen en mannen, armen en rijken: voor iedereen gelden dezelfde wetten.
6. De koning moet zich altijd aan de wet houden.
Waar. Kenmerk van een rechtsstaat is dat iedereen zich aan de wet moet houden, ook de Koning.
7. In een rechtsstaat mag een journalist alles schrijven wat hij wil.
Niet waar. De vrijheid van meningsuiting kent zijn beperkingen. Zo mag je bijvoorbeeld niet expres leugens
over iemand verspreiden of iemand beledigen. Deze beperkingen gelden ook voor journalisten. Maar aan de
andere kant is het voor een democratie wel erg belangrijk dat journalisten veel vrijheid hebben, zodat ze
bijvoorbeeld kritiek kunnen hebben op de regering.
8. Bij een rechtsstaat horen ook verplichtingen voor de burger.
Waar. Burgers hebben rechten, denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie en
recht op onderwijs. Maar ze hebben ook verplichtingen. Burgers moeten zich aan de wet houden, burgers
moeten belasting betalen en je bent verplicht om iemand in nood te helpen als je jezelf hiermee niet in gevaar
brengt.

