
Een didactisch pakket voor leerlingen 
van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 

Eureka Europa! 



1.1 Een blik op een eeuw Europa 
 
Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander, weten we wanneer en waarom de Europese sa‐
menwerking gestart is. Wil je weten hoe de EGKS uitgroeide tot de Europese Unie en wat er 
zoal in de 20e eeuw gebeurde, bekijk dan de krantenknipsels en foto’s in bijlage 1. Knip ze uit 
en plaats ze in de juiste volgorde op de tijdslijn (zie bijlage 2). 
 
 
1.2 Europa in het nieuws 
 
Hieronder vind je enkele krantenkoppen over Europa in de 20e eeuw. Kan je ze in chronologi‐
sche volgorde plaatsen? Welk(e) woord(en) vind je? Je kan hiervoor de tijdslijn van de vorige 
opdracht gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing: 
 
 
 
 
 
 

1 Deel 1: Een beetje geschiedenis 

Deel 1: Een beetje geschiedenis 

          

o) Brood en pintje duurder door euro. 
 
u) Open grenzen tussen EU‐landen. 
 
m) Eerste Belgische dorp bevrijd. 
 
p) Familiefoto met 25 kondigt nieuw tijdperk aan. 
 
r)  Terroristische aanslagen op Amerikaanse doel‐

witten. 
 
e) Oost‐ en West‐Berlijn van elkaar gescheiden. 
 
j)  Vetkuiven en meisjes met paardenstaart rock‐‘n‐

rollen op muziek van The King. 
 
a) Europa viert 50 jaar Europese samenwerking. 
 
n) Wereldtentoonstelling in Brussel verwelkomde 

meer dan 42 miljoen bezoekers. 
 
i)  Schuman roept Europese landen op om samen 

te werken. 



 

 

 

 

In de Europese Unie werken 27 landen samen. Samenwerking tussen zoveel landen is niet al-
tijd eenvoudig, maar loont toch de moeite. Een aantal problemen zoals milieuvervuiling en 
terrorisme kunnen de lidstaten immers niet alleen oplossen. 
Om ook eens te ondervinden hoe het voelt om met zovelen samen te werken, heeft jullie leer-
kracht voor de hele klas een spel in petto. Zet jullie schrap voor ‘Voet aan wal in Europa’! 
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De Europese Unie begon met 6 landen. Vandaag zijn het er al 
27. In de bib heeft Alexander een kaart gevonden met alle 
landen van de Europese Unie (zie bijlage 3). Kan je Alexander 
helpen om de verschillende uitbreidingen van de Europese 
Unie op de kaart aan te duiden ?

Wanneer ? Welke landen ? Opdracht: kleur deze  
  landen in het: 
1957 België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, donkergroen
 Nederland
1973 Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk blauw
1981 Griekenland paars
1986 Spanje, Portugal oranje
1995 Finland, Oostenrijk, Zweden lichtgroen
2004 Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,  rood
 Malta, Polen, Slovenië, Slowakije,
 Tsjechische Republiek
2007 Bulgarije, Roemenië geel
kandidaat- dit zijn landen die in de toekomst willen toetreden grijs
lidstaten:  Kroatië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 
 IJsland, Montenegro, Turkije

1.3 De uitbreidingen van de Europese Unie onder de loep

1.4 Samen sterk



3. Een schitterend voorstel van Schuman 

Vandaag nodigt Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse 
Zaken, de Europese leiders uit om samen te werken voor kolen en 
staal. Met kolen en staal kunnen wapens gemaakt worden. Als Frankrijk 
en Duitsland niet meer stiekem wapens kunnen maken, zullen ze ook 
geen oorlog meer tegen elkaar kunnen voeren. 

9 mei 1950 

5. Elvis Presley, ook wel The King genoemd, 
is een van de populairste zangers. 
Hij scoort de ene hit na de andere. 

1. Drie zuiderse landen sluiten 
zich in de jaren ’80 bij de EEG 
aan. Griekenland wordt lid in 
1981 en Portugal en Spanje in 
1986. 

4. Verdrag van Maastricht 

Vandaag hebben de landen van de Europese Ge-
meenschap in Maastricht afgesproken om in de 
toekomst met één munt te betalen: de euro. Ze 
hebben de Europese samenwerking ook een nieu-
we naam gegeven. In de toekomst spreken we 
niet meer van ‘Europese Gemeenschap’, maar 
wel van ‘Europese Unie’ (EU). 

Februari 1992 

Uit de krant 

2. Geleidelijk aan doen de koelkast, wasmachine, telefoon, 
televisie en auto hun intrede in de huishoudens. 
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9. Muur splitst Berlijn 

In Berlijn wordt een muur dwars door de stad gebouwd. Zo wordt 
het onmogelijk voor Oost-Duitsers om naar het vrije Westen te 
vluchten. 

Enkele mensen zijn er vandaag nog in geslaagd om naar West-
Berlijn te ontsnappen. De Oost-Duitse grenspolitie heeft al laten 
weten dat ze vluchtpogingen zwaar zal bestraffen. 

13 augustus 1961 

6. Grenzen tussen de lidstaten
 vervagen 

December 1992 

7. De euro vervangt nationale munten 
Vandaag wordt de euro ingevoerd. 
1 januari 2002 

10. Morgen viert Europa feest!

Morgen vindt de grootste uitbrei-
ding van de EU plaats. In één klap 
worden maar liefst 10 nieuwe lan-
den lid. Het zijn Estland, Letland, 
Litouwen, Polen, Hongarije, de 
Tsjechische Republiek, Slowakije, 
Slovenië, Malta en Cyprus. 

30 april 2004 

8. Op 11 september 2001 wordt de wereld opge-
schrikt door terroristische aanslagen 

in de Verenigde Staten. 
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Vanaf 1 januari 1993 versoepelen 
alle lidstaten van de Europese Unie
de controle aan hun grenzen.  De 
vrachtwagenchauffeurs zijn opge-
lucht ! Hierdoor moeten ze minder 
lang aanschuiven.
Kortom, iedereen wint tijd.
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13. Start Europese samenwer-
king 

Enkele maanden na de toespraak 
van Schuman, besloten 6 Euro-
pese landen om samen te wer-
ken. Gisteren hebben België, Ne-
derland, Luxemburg, Frankrijk, 
Duitsland en Italië de EGKS 
(Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal) opgericht. 
Voortaan nemen ze samen beslis-
singen over de productie van ko-
len en staal. 

19 april 1951 

11. Spaanse dictator Franco overleden 

In Spanje is generaal Franco overleden. 
Gedurende vele jaren had hij alle macht 
in handen. Vanaf nu wil Spanje dat het 
volk ook mee kan beslissen. Dat is nodig 
als het land ooit tot de EEG wil toetre-
den. 

November 1975 

12. Val Berlijnse Muur 

De muur wordt afgebroken en Oost- en West-Berlijn worden 
weer met elkaar herenigd. Veel Oost-Berlijners kunnen nu pas 
voor het eerst een kijkje nemen aan de andere kant van hun stad. 

November 1989 

14. Meisjes dragen beenwarmers en 
mannen trekken witte sokken aan. 

Door de opgerolde broekspijpen zijn 
die goed te zien. 

15. De GSM en het internet veranderen 
onze manier van communiceren. 
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22.  Van 1940  tot 1945 woedde de Tweede Wereldoorlog  in Europa. Na de oorlog waren de 
meeste Europese  landen  volledig  verwoest. De  leiders  van die Europese  landen hadden 
over veel dingen  ruzie, maar over één ding waren  ze het allemaal eens:  ze wilden nooit 
meer oorlog. Frankrijk en Duitsland moesten maar eens stoppen met elkaars vijand te zijn.  

17. Nog meer samenwerking 

Omdat de EGKS een groot succes is, hebben de eerste 6 landen in Rome beslist om 
nog meer samen te werken. Ze willen niet enkel voor kolen en staal samenwerken, 
maar ook voor handel, landbouw, transport,… Daarom hebben de Europese leiders 
de EEG opgericht: de Europese Economische Gemeenschap. Vooral België speelde 
daarbij een belangrijke rol. Vandaag ondertekenen de Zes het EEG-verdrag. 

25 maart 1957 

20. Ierland, Groot-Brittannië en 
Denemarken treden in 1973 
toe tot de EEG. 

21. In de cinema stromen de zalen vol 
voor de film ‘Superman’. 

16. In 1995 treden Zweden, Oos-
tenrijk en Finland toe tot de 
EU. 

19. In 2007 worden Bulga-
rije en Roemenië lid van 
de EU. 

18. De Amerikaanse astronaut, Neil Armstrong, zet 
als eerste voet op de maan. 
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Uit het fotoalbum 

23. Wereldoorlog II 

24. Val van de Berlijnse Muur 

25. Superman in de zalen 

26. Invoering van de euro 27. De grenzen openen 
in 1993
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