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CONCEPT: WAT IS “EUROPE@SCHOOL”?

Het lesmateriaal “Europe@school – Actieve lessen over de Europese Unie” is ontwikkeld om scholen 
die deelnemen aan het “European Parliament Ambassador School”-programma lesmateriaal te geven 
over de Europese parlementaire democratie en de Europese waarden. Het is op maat gemaakt voor 
leerlingen van 14-18 jaar in het secundair onderwijs en voor leerlingen in het tweedekansonderwijs. 

“Europe@school” is gebaseerd op het oorspronkelijke lesmateriaal “28 in 1”, dat in 2015 door Ryckevelde 
vzw werd ontwikkeld voor het Bureau van het Europees Parlement in België. 

Het uitgebreide en aangepaste programma “Europe@school” is op verzoek van en in overleg met het 
Europees Parlement tijdens het schooljaar 2017-2018 ontwikkeld voor alle EU-lidstaten. Het betreft 
op maat gemaakt, kant-en-klaar, modulair lesmateriaal in overeenstemming met het “European 
Parliament Ambassador School”-programma. Het lesmateriaal is, waar nodig, aangepast aan de 
nationale achtergrond van de desbetreffende EU-lidstaat. 

Onze speciale dank gaat uit naar de nationale verbindingsbureaus van het EP voor het aanleveren 
van landenspecifieke informatie en het proeflezen van al het materiaal.

We bedanken ook graag de Burgerschool Roeselare en haar leerlingen Anaïs, Andrei, Boo, Dana, Elise, 
Hasmik, Ilyass en Yentel voor hun tijd en medewerking voor de fotoshoot voor dit lesmateriaal.

Overeenkomstig het model “Groeien in actief Europees burgerschap” 
Ryckevelde vzw heeft een theoretisch model ontwikkeld vanuit de overtuiging dat alle burgers kunnen 
groeien in actief Europees burgerschap (zie het onderstaande model). Actief Europees burgerschap wordt 
gezien als het actief deelnemen op EU-niveau, op basis van juiste informatie en een kritische houding. 
Het zegt op zichzelf niets over de meningen of opvattingen zelf. Een actieve Europese burger kan ook 
voorstander zijn van minder Europese samenwerking. Daarom is in dit model ruimte voor alle meningen 
en politieke opvattingen over de EU. 

Elke EU-burger bevindt zich in een van vijf mogelijke fasen van Europees burgerschap: sommigen 
zijn zich niet bewust van de EU, anderen zijn dat wel; sommigen hebben kennis van de EU, anderen 
beschikken over democratische vaardigheden en tot slot is er een groep van actieve Europese burgers. 
Mensen kunnen door vier soorten activiteiten evolueren naar actief Europees burgerschap: activiteiten 
die sensibiliseren, activiteiten die informeren, activiteiten waarmee democratische vaardigheden worden 
geoefend en activiteiten die mensen stimuleren tot actief Europees burgerschap. 

OVER “EUROPE@SCHOOL – ACTIEVE LESSEN 
OVER DE EUROPESE UNIE” 
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ONWETENDHEID BEWUSTZIJN KENNIS DEMOCRATISCHE
VAARDIGHEDEN 

ACTIEF 
BURGERSCHAP

SENSIBILISEREN INFORMEREN TRAINEN ACTIVEREN

© Ryckevelde vzw, 2010

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

BEN JIJ OP DE 
HOOGTE?

MAAK KENNIS MET 
DE EU

OEFEN JE 
DEMOCRATISCHE 
VAARDIGHEDEN

JOUW STEM IN DE EU

Doelgroep: 14–18 jaar Doelgroep: 15–18 jaar Doelgroep: 16–18 jaar Doelgroep: 17–18 jaar

Dit zijn allemaal activiteiten die deel uitmaken van het “European Parliament Ambassador School”-
programma. Het lesmateriaal “Europe@school” biedt vier modules. Elk daarvan komt overeen met een van 
de vier typen activiteiten die leerlingen aanzetten om te groeien in actief Europees burgerschap: 

Modulaire aanpak en actieve werkvormen
De vier modules bouwen voort op elkaars inhoud, maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. 
Als docent staat het u vrij de module(s) te selecteren die het best passen bij uw leerlingen en hun 
lesprogramma. Binnen elke module kunnen docenten hun eigen keuzen maken ten aanzien van 
inhoud, moeilijkheidsgraad en methode. Er kan worden gekozen uit 25 uur aan lesmateriaal en 
activiteiten in het klaslokaal en op school. 

Het is al gebleken dat dit materiaal zowel leerlingen als docenten enthousiast maakt, dankzij de keuze 
voor actieve werkvormen. Onderzoek heeft immers aangetoond dat ervaringsgericht leren een 
motiverende leerstrategie is, met een grote impact. 

Op basis van educatieve principes
“Europe@school” is ontwikkeld op basis van een aantal krachtige educatieve principes. Deze principes 
staan garant voor creatief en degelijk educatief materiaal met een duidelijke impact:

- Op maat van de doelgroep: “Europe@school” is ontwikkeld voor leerlingen in het middelbaar 
onderwijs en het tweedekansonderwijs in de gehele Europese Unie. Omdat het hier gaat 
om een breed gedefinieerde doelgroep, is er gekozen voor een modulaire benadering: de 
leerkracht kiest de onderdelen die het best overeenkomen met de educatieve noden van zijn/
haar leerlingen.

- Kant-en-klaar: het materiaal kan direct in het klaslokaal worden ingezet en is gebruiksvriendelijk. 

- Op basis van ervaring en van de educatieve noden van de doelgroep: bij de ontwikkeling 
van het oorspronkelijke materiaal voor België was een werkgroep van docenten en belang-
hebbenden betrokken. Het materiaal is vervolgens ook getest door de doelgroep.
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- Kwaliteit: al het door Ryckevelde vzw ontwikkelde lesmateriaal is voorzien van het Trusty-label. 

Het Trusty-label staat voor kwalitatief hoogwaardige informatie die is toegespitst op 
kinderen en jongeren. Het label geeft aan dat de informatiedrager is ontworpen voor 
het niveau van de doelgroep en dat de inhoud is ontwikkeld op een eenvoudige en 
didactische manier. Zie ook http://juistejeugdinfo.be. 

- Hedendaags: “Europe@school” maakt gebruik van hedendaagse media. 

- Neutraal: de informatie wordt op een neutrale wijze aangeboden. De leerlingen kunnen zelf 
hun eigen opinie vormen. 

- Creatief en motiverend: “Europe@school” maakt gebruik van actieve en innovatieve 
werkvormen die zowel docenten als leerlingen motiveren om in de klas en op school aan de 
slag te gaan met het thema “Europa”.  

“Europe@school” bevat een duidelijke pedagogische aanpak en een groeimodel voor het lesgeven over 
Europa op school. Dit is in lijn met de Verklaring van Parijs van de EU van 2015, waarin wordt opgeroepen 
tot versterking van de rol van het onderwijs bij de bevordering van burgerschap en gemeenschappelijke 
Europese waarden: Het primaire doel van onderwijs is niet alleen om kennis, vaardigheden, competenties en 
attitudes te ontwikkelen, en daarin fundamentele waarden op te nemen, maar ook om jongeren te helpen 
actieve, verantwoordelijke en ruimdenkende leden van de samenleving te worden.

DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES
Leerlingen verwerven met behulp van dit lesmateriaal de volgende kernattitudes, kennis en 
vaardigheden. 

ATTITUDE
Modules 1 en 2:

- De interesse van leerlingen in het thema Europa is gewekt. Zij willen graag meer weten over de 
Europese Unie. 

- De leerlingen zijn zich bewust van het belang van de EU in hun (dagelijks) leven.

Module 3:
- De betrokkenheid van leerlingen bij het besluitvormingsproces van de EU wordt versterkt. 

- De leerlingen leren invulling geven aan de waarden van de EU. 

- De leerlingen ontwikkelen een open houding. 

- De leerlingen ontwikkelen een algehele kritische houding: ze vormen zich een mening over actuele 
EU-onderwerpen.

Module 4:

- De leerlingen zien het belang in van het stemmen in de Europese verkiezingen en van participatie in 
het algemeen. 

- De leerlingen zijn zich bewust van hun democratische rechten en verantwoordelijkheden en maken 
zich die eigen.

- De leerlingen worden actieve Europese burgers die met overtuiging hun stem uitbrengen in lokale, 
nationale en Europese verkiezingen.

- De leerlingen brengen een goed onderbouwde en weloverwogen stem uit en moedigen hun 
leeftijdsgenoten aan hetzelfde te doen. 
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KENNIS
MODULE 2:

- De leerlingen weten hoe, wanneer en waarom de Europese Unie is ontstaan. Ook weten ze hoe de EU 
door de jaren heen is gegroeid. 

- De leerlingen weten welke landen lid zijn van de EU en hoe de EU zich heeft uitgebreid. 

- De leerlingen weten dat de Europese Unie een beleidsniveau met concrete bevoegdheden is.

- De leerlingen weten aan de hand van concrete voorbeelden wat de EU voor hen betekent in hun 
dagelijks leven. 

- De leerlingen weten wat de eengemaakte markt, het Schengengebied en de eurozone inhouden. 

- De leerlingen weten wat de EU-waarden zijn en kennen een aantal concrete voorbeelden van de 
manier waarop de EU deze waarden in de praktijk brengt. 

MODULE 3:

- De leerlingen kennen en begrijpen (een vereenvoudigde versie van) het besluitvormingsproces van 
de EU. 

- De leerlingen begrijpen de rol van het Europees Parlement in dit proces. 

- De leerlingen weten dat het Europees Parlement concrete onderwerpen behandelt die van invloed 
zijn op hun dagelijks leven en ze begrijpen dat de EP-leden die deze beslissingen nemen, mensen 
van vlees en bloed zijn. 

- De leerlingen weten meer over de besproken thema’s, zoals beleid inzake consumentenbescherming, 
asiel en milieu. 

MODULE 4:

- De leerlingen weten hoe ze hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement kiezen; ze kennen de 
verschillende fracties in het Parlement en weten welke politieke partijen bij welke fracties horen. 

- De leerlingen weten waar de politieke partijen in hun land voor staan. 

- De leerlingen maken kennis met verschillende mogelijkheden waarmee ze hun stem op EU-niveau 
kunnen laten horen.

VAARDIGHEDEN
MODULE 3:

- Tijdens de simulatieoefening trainen de leerlingen hun democratische vaardigheden: Ze leren hoe 
ze rekening moeten houden met de meningen van anderen, hoe ze hun eigen mening moeten 
vormen, hoe ze moeten overleggen en hoe ze compromissen moeten sluiten. 

- De leerlingen leren hoe ze hun voorstel moeten presenteren en hoe ze moeten praten voor een 
groep. 

MODULE 4:

-  De leerlingen ontwikkelen de nodige vaardigheden om hun stem te laten horen op EU-niveau. 
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+ 1 uitgebreide docentenhandleiding, met daarin alle uitleg, speelkaarten en groepswerkbladen

+ 1 leerlingenwerkboek, met daarin alle achtergrondinformatie en individuele werkbladen

+ 3 presentaties met achtergrondinformatie

- Online quiz
-  Bewustmakingsactiviteiten op 

school

- Rollenspel over EU-besluitvorming, “In de huid van een 
Europarlementslid”, met tien actuele Europese thema’s 
om uit te kiezen

- EU-waarden: “Wat denk jij?”; debatoefening

- Oefening: “Verkiezingen in de klas”
- Oefening: “Jouw stem in de EU”

Over de geschiedenis en de lidstaten van de EU. Over wat de EU 
allemaal doet en wat zij beslist. Over de EU-waarden. 

- Educatief spel: EU-weetjes
- Educatief spel: EU-lidstaten
- Educatief spel: EU-bevoegdheden
- Educatief spel: EU-waarden

MODULE 1 
BEN JIJ OP DE HOOGTE?

MODULE 3 OEFEN JE DEMOCRATISCHE 
VAARDIGHEDEN

MODULE 4 
JOUW STEM IN DE EU

MODULE 2 
MAAK KENNIS MET DE EU

TOT 4 UUR AAN 
MATERIAAL OM 
UIT TE KIEZEN

TOT 13 UUR AAN 
MATERIAAL OM 
UIT TE KIEZEN

TOT 1,5 UUR AAN 
MATERIAAL OM 
UIT TE KIEZEN

TOT 4 UUR AAN 
MATERIAAL OM 
UIT TE KIEZEN

ACTIEVE LESSEN OVER DE EUROPESE UNIE

GRAFISCH OVERZICHT

EUROPE 
@ SCHOOL
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CONCEPT
Het doel van de eerste module is vrij eenvoudig: zorgen dat leerlingen die nog niet geïnteresseerd 
zijn in en nog geen kennis hebben over de EU, de EU-waarden en actuele EU-kwesties, zich bewust 
worden van het bestaan van de EU en van het belang om te worden geïnformeerd over de EU. 
Dit komt overeen met de eerste stap van de module, “Groeien in actief Europees burgerschap”.

De eerste module bestaat uit een online quiz en een aantal mogelijke bewustmakingsactiviteiten 
op school. De nadruk van dit lesmateriaal ligt op het informeren over en het trainen van 
democratische vaardigheden. De eerste module is daarom minder uitgebreid, hoewel de voorgestelde 
bewustmakingsactiviteiten enige tijd in beslag kunnen nemen, afhankelijk van welke u kiest. 

ONDERDELEN EN TIJDSINDICATIE
De tijdsindicatie betreft altijd de minimaal vereiste tijd, tenzij anders aangegeven. 

WERKVORM DUUR ONDERWERP MATERIAAL
Online quiz 20 min Een online quiz die kan 

worden gedaan in het 
klaslokaal of voor de 
gehele school; er staat 
geen limiet op het 
aantal deelnemers. 

- De online quiz

- Een centrale pc/laptop met een internetverbinding 
en een beamer 

- Alle leerlingen of groepen leerlingen moeten 
beschikken over een apparaat (smartphone, tablet 
of laptop) dat is verbonden met het internet

Mogelijke bewust-
makingsactiviteiten op 
school 

1-4 uur Goede praktijken 
en bewustmakings-
activiteiten van en voor 
scholen in het “European 
Parliament Ambassador 
School”-programma.   

- Docentenhandleiding

MODULE 1  
BEN JIJ OP DE HOOGTE? 

ONTWETENDHEID BEWUSTZIJN KENNIS DEMOCRATISCHE
VAARDIGHEDEN 

ACTIEF
 BURGERSCHAP

SENSIBILISEREN INFORMEREN TRAINEN ACTIVEREN

© Ryckevelde vzw, 2010
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DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES
ATTITUDE
- De interesse van leerlingen in het thema Europa is gewekt. Zij willen graag meer weten over de 

Europese Unie. 

- De leerlingen zijn zich bewust van het belang van de EU in hun (dagelijks) leven.

MODULE 1: STAP VOOR STAP

QUIZ
De quiz is een online quiz met 12 multiplechoicevragen. Deze is gemaakt met behulp van de 
onlinetool Kahoot. 

SETTING
Leerlingen kunnen of individueel of in teams meespelen. Dit kan 
worden gedaan in het klaslokaal, maar ook op het schoolplein, 
met meerdere leerlingen tegelijk. Er is geen limiet aan het aantal 
deelnemers aan deze online quiz. 

Als docent bedient u de centrale quiz met vragen. U vraagt 
de leerlingen om hun smartphone, tablet of laptop te pakken 
om de quiz te spelen. Ze moeten eerst de ‘game pin’ van het 
spel invoeren (dit staat op het scherm) en daarna hun gebruikersnaam. Zodra deze juist is ingevoerd, 
verschijnt hun naam op het centrale scherm. 

Opmerking: u kunt ervoor kiezen de leerlingen individueel of in teams te laten spelen. Kies op het 
bedieningspaneel voor “Klassiek” of “Teammodus”. Als niet alle leerlingen over een apparaat beschikken, kiest 
u het beste voor “Teammodus”. 

VERLOOP
De docent wacht tot alle namen van de (teams van) leerlingen op het centrale scherm zijn 
verschenen. Zorg ervoor dat leerlingen het scherm op hun apparaat tijdens het wachten regelmatig 
activeren, zodat zij de verbinding met de quiz niet verliezen. De docent begint vervolgens met de 
quiz. De vragen verschijnen op het centrale scherm en de leerlingen gebruiken hun apparaat om te 
antwoorden. Leerlingen krijgen punten op basis van de juistheid van het antwoord en de snelheid 
waarmee ze hebben geantwoord. Alleen de top vijf van leerlingen – en op het laatst de top drie – 
wordt weergegeven. Na elke vraag komt er meteen feedback over wat het juiste antwoord is en hoe 
leerlingen hebben geantwoord (op basis van anonieme statistieken). Op deze manier krijgt de docent 
inzicht in de basiskennis van zijn/haar leerlingen. 

MATERIAAL
- De online quiz:  https://play.kahoot.it/#/k/608c860e-be07-43a4-a724-e76c7397c2b7
- Een centrale pc/laptop met een internetverbinding en een beamer om de quiz te projecteren 

op een scherm
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- Alle leerlingen of groepjes van leerlingen hebben een apparaat (smartphone, tablet of laptop) 
dat met het internet verbonden is

ENKELE TIPS
- Als u nog nooit met Kahoot hebt gewerkt, is het raadzaam om de quiz vooraf een keer te 

testen. Het is een zeer gebruikersvriendelijk programma. Als u het één keer hebt getest, weet u 
meteen hoe het werkt.

- Als u de quiz om logistieke redenen niet online kunt spelen, kunt u van onderstaande vragen 
gebruikmaken om op de “ouderwetse manier” een quiz op te zetten. 

- De quiz kan ook worden gebruikt om de kennis van leerlingen te testen nadat de overige 
modules van “Europe@school” zijn afgerond.

- Als u er een echte bewustmakingsactiviteit van wilt maken, kunt u de weetjes van de quiz ook 
vooraf in de school verspreiden. Hang bijvoorbeeld op de muren of de deuren posters op met 
feiten over de EU (zie verder: “Mogelijke bewustmakingsactiviteiten op school”). 

INHOUD
De quiz bevat 12 vragen. Elke vraag verwijst naar een bepaald onderdeel van “Europe@school”. Er zijn 
vragen over basisfeiten, actuele vraagstukken en de Europese waarden.

  = het juiste antwoord

VRAAG  OPTIE  1 OPTIE  2 OPTIE  3 OPTIE  4
1. Wanneer startten de eerste landen de 

Europese samenwerking, die we nu 
kennen als de EU?

De jaren 1930 De jaren 1950 De jaren 1970 De jaren 1990

2. Welk van de genoemde landen is GEEN 
lidstaat van de EU?

Bulgarije Cyprus Luxemburg IJsland

3. Hoeveel burgers wonen er in de EU? 
(bij benadering)

200 miljoen 350 miljoen 500 miljoen 680 miljoen

4. Welke voorwaarde is GEEN voorwaarde 
om lid te kunnen worden van de EU?

Een 
christelijke 
staat zijn

Een Europees 
land zijn

De mensen-
rechten 

eerbiedigen

Een stabiele 
democratie 

zijn
5. Wanneer vinden de volgende 

verkiezingen voor het Europees 
Parlement plaats?

2019 2020 2021 2022

6. Wie is dit? 

© Europese Unie 2017; bron: EP.

Antonio 
Tajani, 

voorzitter van 
het Europees 

Parlement

Jean-Claude 
Juncker, 

voorzitter van 
de Europese 
Commissie

Mario Draghi, 
voorzitter van 
de Europese 

Centrale Bank

Donald Tusk, 
voorzitter van 
de Europese 

Raad

7. Heeft de EU een eigen leger? Ja Nee
8. In de EU is in een aantal landen de 

doodstraf nog altijd toegestaan.
Waar Niet waar
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9. Welke van de volgende feiten is GEEN 
rechtstreeks gevolg van EU-wetgeving?

In de EU 
hoef je geen 

roaming-
kosten te 
betalen

In de EU 
kunnen 

alleen nog 
spaarlampen 

worden 
verkocht

In 2015 zijn 
er 5,1 miljoen 

kinderen 
geboren in 

de EU

Er staan 
waarschuwin-
gen op pakjes 
sigaretten in 

de EU

10. Wie is dit? 

© Europese Unie 2017; bron: EP.

Margrethe 
Vestager, EU-
commissaris 

voor 
Mededinging

Federica 
Mogherini, 

verantwoor-
delijk voor 

buitenlandse 
zaken

Cecilia 
Malmström, 

EU-commissaris 
voor Handel

Emily O'Reilly, 
Europese 

ombudsman

11. EU-burgers kunnen in elke lidstaat 
werken volgens dezelfde voorwaarden 
als de lokale inwoners

Waar Niet waar

12. Hoeveel vluchtelingen wereldwijd zijn 
naar de EU gevlucht (2017, gegevens 
van UNHCR)?

13 % 27 % 43 % 67 %

BEWUSTMAKINGSACTIVITEITEN OP 
SCHOOL
Een goede bewustmakingsactiviteit bevat zo veel mogelijk van de volgende elementen: 

- De activiteit is interactief: de leerlingen moeten iets doen

- De activiteit is visueel aantrekkelijk: de leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt, zodat ze zich 
afvragen waar het om gaat

- De activiteiten werken enthousiasmerend voor de leerlingen

- De activiteit zorgt dat leerlingen gaan nadenken over de EU, over actuele EU-vraagstukken en over 
de EU-waarden

- De activiteit is informatief: er worden feiten en basisinformatie gepresenteerd over de EU, de EU-
waarden of actuele EU-vraagstukken 

Een paar voorbeelden van succesvolle bewustmakingsactiviteiten zijn:

“Draag de Europese waarden (uit)”

Activiteit over EU-waarden: Alle leerlingen op school konden kiezen 
welke van de EU-waarden zij zouden “(uit)dragen”. Zij brachten een 
label aan op hun kleding en droegen dit de hele dag. Dit zette de 
leerlingen tot nadenken aan en ze gingen gesprekken met elkaar 
aan over de vraag waarom zij die bepaalde waarde hadden gekozen. 
Op deze manier gingen zij erover reflecteren en raakten ze meer 
vertrouwd met de EU-waarden. 

Athénée Royal d’Enghien, België
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Verspreiding van feiten over de EU, gevolgd door een quiz

Er kunnen in de school weetjes over de EU worden verspreid door op 
deuren. in gangen enz. posters op te hangen, bijv. met de tekst: “Wist 
je dat...”. Aan het eind van de week kan de kennis van de leerlingen 
worden getest aan de hand van een quiz (online of offline). Hierbij 
kunnen alle leerlingen van de school worden betrokken. (U kunt het 
onlineprogramma Kahoot quiz gebruiken, dat deel uitmaakt van dit 
educatief pakket.) Deze activiteit maakt leerlingen nieuwsgierig en 
leert hen een aantal basisfeiten over de EU. 

Zoektocht met QR-codes

Een speurtocht op school: overal op school worden QR-codes 
verstopt. De leerlingen worden opgesplitst in kleine groepjes en 
gaan op zoek naar de QR-codes. Wanneer zij een code vinden, 
kunnen ze die scannen: vervolgens zien zij een korte video met 
een vraag of een hint. Op deze manier proberen de leerlingen een 
bepaald raadsel zo snel mogelijk op te lossen. De koppelingen 
kunnen verwijzen naar filmpjes die door de junior ambassadeurs op 
school zijn gemaakt, of naar filmpjes van het Europees Parlement, 
maar ook naar websites die informatie verstrekken. Op deze manier 
doen de leerlingen tijdens een leuke activiteit kennis op en worden 
ze gelijk aangemoedigd nog meer uit te zoeken. 

Gebruik van diversiteit op school

EU-markt: alle leerlingen op school met wortels in een ander land 
geven een presentatie over hun land van herkomst en stellen een 
quiz op voor hun medeleerlingen of nemen bijvoorbeeld een 
nationaal gerecht uit hun land mee (voedsel doet het altijd goed).

Een interactief EU-informatiepunt: op een kaart van Europa en 
een kaart van de wereld wijzen alle leerlingen van de school hun 
land of regio van herkomst aan, indien dit een ander land / andere 
regio is dan dat van de school. 

Institut de la Providence, Herve, België

Collège Saint-Louis, Luik, België
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CONCEPT
De tweede module is erop gericht de leerlingen grondig en op een enthousiasmerende manier te 
informeren over de EU en haar waarden. Dit komt overeen met de tweede activiteit van de module, 
“Groeien in actief Europees burgerschap”.

De tweede module is vrij uitgebreid omdat deze zeer belangrijk is. Het maakt gebruik van zeer 
toegankelijke en actieve werkvormen: de module bestaat uit vier educatieve spellen die de 
basiskennis van leerlingen over de EU en de EU-waarden vergroten. Drie spellen worden gespeeld in 
kleinere groepjes; het vierde wordt gespeeld met de gehele klas. 

Aan het einde van elk spel wordt de kennis besproken die de leerlingen tijdens het spel hebben 
verworven. De docent maakt voor dit onderdeel gebruik van een uitgebreide presentatie. 

Tot slot is er een modulesamenvatting in het leerlingenwerkboek. Deze samenvatting bevat 
alle informatie die aan bod kwam en is op dezelfde manier opgebouwd als de presentatie. Deze 
samenvatting kan worden gebruikt als ondersteuning voor de leerlingen of als studiemateriaal. Deze 
samenvatting is echter niet bedoeld om in het klaslokaal te gebruiken. 

ONDERDELEN EN TIJDSINDICATIE
In een kortere versie kunt u deze module in twee (liefst opeenvolgende) uren doorlopen. Als u alle 
spellen volledig speelt en de presentatie grondig doorloopt, hebt u ongeveer vier uur nodig. Maar u 
kunt natuurlijk ook een of twee spellen uit het materiaal selecteren. De minimale tijd die u nodig hebt 
voor elk onderdeel vindt u in onderstaande tabel.

ONTWETENDHEID BEWUSTZIJN KENNIS DEMOCRATISCHE
VAARDIGHEDEN 

ACTIEF
 BURGERSCHAP

SENSIBILISEREN INFORMEREN TRAINEN ACTIVEREN

© Ryckevelde vzw, 2010

MODULE 2  
MAAK KENNIS MET DE EU 
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WERKVORM DUUR ONDERWERP MATERIAAL
Leerling-vraaggesprek 10 min. Inleiding: wat betekent 

de Europese Unie voor 
jou?

- Schoolbord/whiteboard/flip-over en markeerstiften

Educatief spel: EU-
weetjes

20 min. EU-weetjesspel: vraag 
en antwoord over de 
geschiedenis van de 
EU en algemene kennis 
over de EU 

- Timer voor elke groep (leerlingen kunnen daarvoor 
gebruikmaken van hun smartphones)

- Set kaarten met weetjes over de EU 
voor elke kleinere groep (bijlage I bij de 
docentenhandleiding)

Interactieve les Ten minste 20 
min.

Presentatie: 
samenvatting van de 
verworven kennis

- Computer + beamer 

- Prezi-presentatie voor Module 2

Educatief spel: de EU-
lidstaten

20 min. EU-lidstatenspel: spel 
waarbij de code moet 
worden gekraakt – 
groepjes leerlingen 
strijden tegen elkaar en 
moeten zo snel mogelijk 
achter de code zien te 
komen. Dit is een teaser.

- Kaart van Europa voor elke groep (bijlage II bij de 
docentenhandleiding)

- Set kaarten over de EU-lidstaten voor elke groep 
(bijlage III bij de docentenhandleiding)

- Werkblad met de ontcijferingsmethode voor elke 
groep (bijlage IV bij de docentenhandleiding)

Interactieve les 10-20 min. Presentatie: 
samenvatting van de 
verworven kennis

- Computer + beamer 

- Prezi-presentatie voor Module 2

Educatief spel: EU-
bevoegdheden

10 min. Wat zijn de 
bevoegdheden van de 
EU? Afvalrace tussen 
individuele leerlingen 
waarbij het klaslokaal 
wordt verdeeld in twee 
hoeken of helften 

- Vragen in de docentenhandleiding

Interactieve les Ten minste 10 
min.

Presentatie: 
samenvatting van de 
verworven kennis 

- Computer + beamer 

- Prezi-presentatie voor Module 2

Educatief spel: de EU-
waarden

20 min. Wat zijn de EU-waarden 
en welke zijn een paar 
voorbeelden van hoe de 
EU deze waarden in de 
praktijk brengt?

- Set kwartetkaarten over de EU-waarden voor elke 
groep (bijlage V bij de docentenhandleiding)

- Set kaarten met waar-of-niet-waar-stellingen over 
EU-waarden voor elke groep (bijlage VI bij de 
docentenhandleiding)

Interactieve les 10 min. Presentatie: 
samenvatting van de 
verworven kennis

- Computer + beamer 

- Prezi-presentatie voor Module 2

ENKELE TIPS
- Over het EU-lidstatenspel: het is belangrijk om de inhoud direct na het spel te overlopen. Het 

gaat immers om een teaser. Het zorgt ervoor dat leerlingen meer willen leren over welke landen 
lid zijn van de EU. Daarom verdeelt u deze twee onderdelen best niet over twee lesuren. U 
kunt er echter wel voor kiezen om eerst het EU-lidstatenspel te spelen, in plaats van het EU-
weetjesspel. 

- U kunt er ook voor kiezen de twee spellen direct achter elkaar te spelen en de samenvatting van 
beide direct na afloop te bespreken. Op deze manier kunnen de leerlingen tijdens het overlopen 
van de kennis in hun kleinere groepjes blijven zitten. 

- Het EU-waardenspel kan afzonderlijk worden gespeeld. U kunt dit ook als teaser gebruiken voor 
de debatoefening “EU-waarden: wat denk jij?” in module 3. 
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DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES

ATTITUDE
- De interesse van leerlingen in het thema Europa is gewekt.

- De leerlingen zijn zich bewust van het belang van de EU in hun (dagelijks) leven.

KENNIS
- De leerlingen weten hoe, wanneer en waarom de Europese Unie is ontstaan. Ook weten ze hoe 

de EU door de jaren heen is gegroeid. 

- De leerlingen weten welke landen lid zijn van de EU en hoe de EU zich heeft uitgebreid. 

- De leerlingen weten dat de Europese Unie een beleidsniveau met concrete bevoegdheden is.

- De leerlingen weten aan de hand van concrete voorbeelden wat de EU voor hen betekent in 
hun dagelijks leven. 

- De leerlingen weten wat de eengemaakte markt, het Schengengebied en de eurozone 
inhouden. 

- De leerlingen weten wat de EU-waarden zijn en kennen een aantal concrete voorbeelden van 
de manier waarop de EU deze waarden in de praktijk brengt. 

14  /  MODULE 2 EUROPE@SCHOOL



MODULE 2: STAP VOOR STAP

INLEIDING: EU?

SETTING 
De leerlingen zitten in hun normale klasopstelling. U begint een inleidend vraaggesprek met de leerlingen.

VERLOOP  
U stelt de leerlingen een inleidende vraag: “Wat komt er als eerste in je op als je denkt aan de Europese 
Unie?”

De leerlingen antwoorden intuïtief. Als docent schrijft u de antwoorden van de leerlingen op (op het 
schoolbord of op een flip-over). Probeer de antwoorden in groepjes bijeen te plaatsen. Mogelijke 
antwoorden zijn: een samenwerking tussen landen, geografisch Europa, wetgeving enz.

MATERIAAL
Indien nodig: schoolbord/whiteboard/flip-over en markeerstiften 

ENKELE TIPS
- Geef niet te veel informatie over wanneer de EU tot stand gekomen is, hoe dit is gegaan enz. De 

leerlingen zoeken dit uit gedurende de rest van de les. Het doel van de oefening is om gewoon 
te luisteren naar wat de leerlingen zeggen en hun antwoorden op te schrijven. 

- Zorg ervoor dat de antwoorden die u hebt opgeschreven, blijven staan. U kunt er dan tijdens 
de presentatie aan het einde van de les naar terugverwijzen. 

SPEL 1. EU-WEETJES
Het eerste spel gaat uit van het vraag-en-antwoordprincipe. De vragen hebben betrekking op de 
geschiedenis van de Europese Unie en op de EU in het algemeen. De leerlingen zullen de meeste 
antwoorden waarschijnlijk niet weten. De werkvorm van het spel zorgt ervoor dat leerlingen de 
antwoorden op de vragen moeten onthouden en aldus spelenderwijs kennis opdoen over de EU. 
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SETTING 
De leerlingen spelen in kleine groepjes met een even aantal 
leerlingen, met een minimum van vier leerlingen per groep (hier gaat 
ook de voorkeur naar uit). Groepjes van zes zijn echter ook mogelijk. 
De groepjes spelen het spel gelijktijdig, maar afzonderlijk van elkaar. 
Binnen de groepjes vormen de leerlingen weer teams van twee 
personen. Als een groepje een oneven aantal leerlingen bevat, kan de 
docent zelf ook meespelen om zo toch tot een even aantal te komen. 
De teams zitten tegenover elkaar, zoals hier afgebeeld:

VERLOOP 
- Het uiteindelijke doel is om als team zo veel mogelijk kaarten te verzamelen.

- Elk groepje krijgt een aantal kaarten. Elke kaart bevat een vraag en een antwoord. 

- Eén persoon (persoon 1A) begint en krijgt het stapeltje kaarten. Hij of zij stelt een vraag aan 
zijn of haar teamlid, dat tegenover hem of haar zit (persoon 1B). Als persoon 1B de vraag juist 
beantwoordt, kan team 1 de kaart behouden en leest persoon 1A de volgende vraag voor. Als 
persoon 1B de vraag verkeerd beantwoordt, stopt persoon 1A de kaart weer terug onderaan het 
stapeltje en gaat hij of zij door naar de volgende vraag. 

- Het team speelt net zo lang totdat de timer aangeeft dat hun beurt voorbij is. 

- Een beurt duurt 30 seconden. 

- Aan het eind van deze 30 seconden geeft de speler het stapeltje kaarten aan zijn of haar linker 
buur (persoon 2A) van team 2. 

- Het tweede team is nu aan de beurt. Persoon 2A gaat nu vragen stellen aan persoon 2B. Zodra de 
30 seconden om zijn, wordt het stapeltje kaarten doorgegeven aan persoon 1B, en daarna aan 
persoon 2B enzovoort. 

- Dit gaat zo door totdat alle antwoorden zijn gevonden en alle kaarten in het bezit zijn van een van 
de teams. 

- Het team dat niet speelt (en dus geen vragen voorleest of beantwoordt) houdt de tijd bij. 

- Het team dat de meeste kaarten heeft verzameld (door de meeste juiste antwoorden te geven) 
heeft gewonnen.

Binnen elk team krijgt elk teamlid meermaals de beurt, de ene keer als degene die de vragen voorleest 
en de andere keer als degene die de vragen beantwoordt. Op deze manier krijgen alle spelers zowel de 
vragen als de antwoorden onder ogen, waardoor ze de informatie zien en kunnen onthouden. 

   Korte samenvatting van de spelregels:
- Elke beurt duurt 30 seconden. Binnen die 30 seconden moet het team zo veel mogelijk vragen juist 

beantwoorden. 

- Een vraag kan maar één keer worden beantwoord. Als het eerste antwoord fout is, moet de persoon die 
de vraag stelt de kaart onder aan de stapel stoppen en verdergaan met de volgende vraag. De persoon 
die de vraag beantwoordt mag daarom niet zelf de vraag corrigeren. 

- Als een speler het antwoord niet weet, zegt hij/zij “pas”. De persoon die de vraag stelt, doet de kaart dan 
eveneens terug onder aan de stapel en gaat verder met de volgende vraag. 

- De informatie op de kaarten die tussen haken staat, is extra informatie. Spelers hoeven deze informatie 
niet te noemen om de vraag juist te beantwoorden. Soms zijn er meerdere juiste antwoorden op 
een vraag: in dat geval staat er een schuine streep (“/”) tussen de verschillende mogelijkheden. Het is 
voldoende om één van de juiste antwoorden te geven.

16  /  MODULE 2 EUROPE@SCHOOL



MATERIAAL
- Een timer voor elke groep. De meeste smartphones hebben een timer. Vraag, indien nodig, de 

leerlingen om de tijd te klokken. 

- De set kaarten met EU-weetjes voor elke groep (bijlage I bij de docentenhandleiding). Elke set 
bevat 25 kaarten. Deze moet u zelf uitknippen. 

- U kunt ook een selectie maken van de kaarten die u wilt gebruiken. 

ENKELE TIPS
- Leg het spel uit aan de hand van een voorbeeld. 

INHOUD
Er zijn 25 vragen over de geschiedenis van de Europese Unie en over basisfeiten van de EU.

VRAAG ANTWOORD
1. Hoeveel lidstaten heeft de EU momenteel? 28
2. De landen die de huidige Europese Unie hebben opgericht, zijn 

Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en ...?
Italië

3. Wanneer startten de eerste landen met de Europese samenwerking? 
(een tijdsperiode of een decennium is juist genoeg; er hoeft geen 
specifiek jaar te worden genoemd.) 

Na de Tweede Wereldoorlog/in de 
jaren vijftig (beide antwoorden zijn 
juist) 

4. Voor welke Europese instelling trekken de Europese burgers om de 5 
jaar naar de stembus? (rechtstreekse verkiezingen)

Het Europees Parlement

5. Waarom werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
opgericht? 

Om toekomstige oorlogen te 
voorkomen / voor de vrede 

6. Welke Europese stad is de zetel van de meeste Europese instellingen 
en wordt vaak "de hoofdstad van Europa" genoemd? 

Brussel

7. Welke historische gebeurtenis vond er in 1989 plaats in Europa? De val van de Berlijnse Muur / het 
einde van de verdeling tussen West- 
en Oost-Europa / het einde van de 
Koude Oorlog

8. In welke taal spreken de EU-parlementsleden in het Europees 
Parlement?

Iedereen kan zijn of haar eigen taal 
spreken (een van de 24 officiële talen 
in de EU). 

9. Hoeveel procent (%) van alle energie in de EU moet tegen 2020 
afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen? (windenergie, zonne-
energie enz.)

20%

10. Welke land kwam in 2013 als laatste bij de EU en is daarmee de 
jongste lidstaat?

Kroatië

11. Met welke munt betalen we in de meeste EU-landen? De euro
12. Hoe heet het Europees petitierecht, waarmee burgers een 

wetsvoorstel op de Europese agenda kunnen zetten? 
Het Europees burgerinitiatief

13. Op welke dag vieren we de Dag van Europa? (dag + maand) 9 mei
14. Hoe heet het Europese programma waarbij studenten even in een 

ander Europees land kunnen studeren?
Het Erasmus+-programma 
("Erasmus+")

15. Wie is de huidige (2014-2019) voorzitter van de Europese Raad? (Donald) Tusk
16. Wie is de huidige (2014-2019) voorzitter van de Europese Commissie? (Jean-Claude) Juncker
17. Je zou de Europese Commissie kunnen vergelijken met de ... van een 

land, omdat zij de uitvoerende macht heeft. 
Regering
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18. Hoe heet de Europese zone waarbinnen je vrij kan reizen, zonder 
identiteitscontrole aan de grenzen? (open grenzen) 

De Schengenzone/Schengen

19. Wat is het Europese noodnummer dat je in de hele EU kunt bellen? 112
20. Welke EU-lidstaat heeft de meeste inwoners? Duitsland (ongeveer 82 miljoen)
21. Welke EU-lidstaat heeft het laagste aantal inwoners en is de kleinste 

EU-lidstaat? 
Malta (ongeveer 450 000 inwoners)

22. Welke Europese lidstaat heeft dezelfde naam als zijn hoofdstad? (Groothertogdom) Luxemburg
23. In welk jaar kwamen de eerste euromunten en –biljetten in omloop? 2002
24. Elke lidstaat draagt een commissaris voor de Europese Commissie 

voor. Wie is de huidige Belgische eurocommissaris? (2014-2019)
Marianne Thyssen

25. Elke lidstaat heeft een aantal leden in het Europees Parlement, 
volgens de grootte van zijn bevolking. Hoeveel europarlementsleden 
heeft België op dit moment?

21

SPEL 2. EU-LIDSTATEN 
Het tweede spel gaat over de lidstaten van de Europese Unie. Het doel van dit spel is om de 
leerlingen nieuwsgierig te maken naar welke landen de EU-lidstaten zijn. Het gaat hier om een teaser. 
Bij het overlopen van de lidstaten tijdens de presentatie, na het spel, zullen de leerlingen veel opener 
staan voor de leerstof en zullen ze deze informatie beter onthouden. 

SETTING 
De klas wordt verdeeld in teams van drie of vier leerlingen. Elk groepje werkt samen als een echt team 
en bindt de strijd aan met de andere groepjes in de klas. Indien nodig, kunnen de leerlingen in dezelfde 
groepjes ingedeeld blijven als bij spel 1. Groepjes van zes moeten echter worden opgesplitst in twee 
groepjes van drie.

VERLOOP 
- U herhaalt de vraag van het eerste spel: “Hoeveel lidstaten heeft de EU momenteel?” Zodra 

de leerlingen hebben geantwoord, vertelt u ze dat het nu aan hen is om te bepalen welke 28 
landen dat zijn. 

- Voordat u het materiaal uitdeelt, legt u eerst het spel uit. 

- Elk groepje krijgt een set van veertig kaarten. Op deze kaarten staan de vormen en namen 
van de 28 lidstaten en van 12 niet-lidstaten van de EU. Elk groepje krijgt ook een kaart van 
Europa. 

- De opdracht is als volgt: “Selecteer uit deze veertig kaarten zo snel mogelijk de 28 EU-
lidstaten.”

- Elk kaart bevat ook een letter. Samen vormen deze letters een code. Zodra een groep alle 
EU-lidstaten heeft geselecteerd, krijgt deze een werkblad met de sleutel om de code te 
ontcijferen. De leerlingen moeten met behulp van de stukjes code vermeld op de kaartjes 
van de lidstaten, de oplossing zien te vinden.

- De oplossing is een zin in het Engels. 

- Het groepje dat als eerste de code kraakt, gaat staan. De docent controleert het antwoord. Als 
dit juist is, heeft dit groepje gewonnen. 

- De andere groepjes gaan door totdat iedereen de code heeft ontcijferd.  
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Hoe meer fouten de leerlingen maken bij het selecteren van de EU-lidstaten, hoe moeilijker ze op 
het werkblad de oplossing zullen vinden. Het is geen probleem als de leerlingen in eerste instantie 
een paar fouten maken. Het belangrijkste aspect van deze oefening is dat ze gaan nadenken over elk 
land: “Is dit land nu een EU-lidstaat of niet?” Als docent kunt u de groepjes helpen bij het proces van 
selecteren van de lidstaten. 

MATERIAAL
- Een kaart van Europa voor elke groep (bijlage II bij de docentenhandleiding)

- De set kaarten met EU-lidstaten voor elke groep (bijlage III bij de docentenhandleiding) Er zijn 
in totaal veertig kaarten. Deze moet u zelf uitknippen. Ook moet u ervoor zorgen dat deze goed 
geschud zijn. 

- Een werkblad met de sleutel voor elke groep (bijlage IV bij de docentenhandleiding). 

ENKELE TIPS
- Laat de leerlingen op intuïtieve wijze uitzoeken wat zij moeten doen met de 

ontcijferingsmethode op het werkblad. Het enige wat u hen zegt, is dat ze een zin in het 
Engels zoeken. Als groepjes wat meer sturing nodig hebben, kunt u hun uitleggen wat van hen 
verwacht wordt. Zij moeten op het werkblad alle letters die deel uitmaken van de code op de 
kaarten met EU-lidstaten omcirkelen. Vervolgens kunnen ze de code van links naar rechts en 
van boven naar beneden lezen. 

- De oplossing bestaat uit 28 letters, één voor elk land. Dit betekent dat er ook een aantal letters 
dubbel zijn. Er zijn bijvoorbeeld zes E’s, vijf O’s en drie T’s. Wanneer de leerlingen hebben 
gevonden dat er één ‘E’ is, betekent dit impliciet dat de andere landenkaarten met een ‘E’ 
eveneens juist zijn. Dus als ze dat willen, kunnen de leerlingen meteen alle E’s op het werkblad 
omcirkelen. Maar ze kunnen ook gewoon stuk voor stuk de letters voor elke kaart omcirkelen. 
Het eindresultaat is hoe dan ook hetzelfde. 

- Het zal de leerlingen niet opvallen, maar de letters in de oplossing staan in de chronologische 
volgorde van toetreding tot de EU. De eerste “C” hoort bijvoorbeeld bij België, terwijl de laatste 
“R” bij Kroatië hoort.

OPLOSSING 
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER
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SPEL 3. EU-BEVOEGDHEDEN
Bij dit spel gaat het om de bevoegdheden van de Europese Unie. Om uit te leggen op welke manier 
de EU verschilt van andere beleidsniveaus, komen enkele concrete voorbeelden aan bod. 

SETTING 
Tijdens de korte inleiding zitten de leerlingen op hun plek. Zodra u het spel hebt uitgelegd, staan 
alle leerlingen op. Elke leerling speelt het spel alleen. In het klaslokaal zijn er twee hoeken (of helften) 
aangewezen. De ene hoek wordt de “EU-hoek” genoemd, en de ander de “niet-EU-hoek”. 

- Niet-EU: nationale staat, regio’s, gemeenten enz.

- EU: Europees niveau

VERLOOP
Inleiding: het is belangrijk dat de leerlingen, voordat zij met het spel beginnen, weten dat de EU een 
beleidsniveau is dat boven de andere beleidsniveaus staat. 

Zoom daarom in op de afbeelding van de beleidsniveaus van uw land in uw presentatie.

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A
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Leg vervolgens uit dat elk beleidsniveau alleen besluiten kan nemen over een vaststaand en 
overeengekomen aantal onderwerpen. De Europese wetgeving heeft echter voorrang op wetgeving 
van andere beleidsniveaus. Als een land bijvoorbeeld een wet opstelt die strijdig is met de EU-
wetgeving, kan deze nieuwe wet niet worden aangenomen. Hier kunt u uitleggen dat de verdeling van 
bevoegdheden tussen beleidsniveaus uitgaat van overeenkomsten die in het verleden zijn gesloten. 

Na deze uitleg is het tijd om met het spel te beginnen. 

Uitleg van het spel: het spel is een afvalrace tussen leerlingen. Elke keer dat de docent een voorbeeld 
van een wetgevingsmaatregel, een wet of jurisdictie noemt, moeten de leerlingen aangeven of zij 
denken dat de maatregel onder de EU-wetgeving valt of niet. De leerlingen kunnen hun antwoord 
geven door in de “EU-hoek” of in de “niet-EU-hoek” te gaan staan. Nadat de studenten hun keuze 
hebben gemaakt, geeft de docent meteen het juiste antwoord. De leerlingen die het juiste antwoord 
hebben gegeven, blijven staan voor de volgende vraag. De leerlingen die het foute antwoord hebben 
gegeven, gaan zitten. 

De docent gaat net zo lang door totdat er nog maar drie leerlingen over zijn (of totdat er slechts één 
over is, afhankelijk van de stemming in de klas of de voorkeur van de docent). Indien nodig, kunt u het 
spel ook opnieuw starten (bijv. als alle studenten al na slechts drie vragen moeten gaan zitten). 

MATERIAAL
- Deze lerarenhandleiding bevat de voorbeelden en wat extra uitleg (zie hierna).

- Een klaslokaal dat groot genoeg is om de leerlingen in twee hoeken te kunnen laten staan.

- De Prezi-presentatie voor module 2.

- Computer en beamer.

ENKELE TIPS
- Geef de leerlingen wanneer ze enthousiast zijn over het spel niet te veel uitleg na elk voorbeeld. 

De meeste voorbeelden kunt u bij de presentatie nog eens overlopen.

- De voorbeelden zijn in een bepaalde volgorde geplaatst, maar als docent kunt u de 
voorbeelden kiezen die het best bij uw leerlingen passen. 

INHOUD
De oefening: 

VRAGEN VOOR DE LEERLINGEN OPLOSSING TOELICHTING 

1. Welk beleidsniveau bepaalt de 
maximumsnelheid op snelwegen? 

Niet-EU-
niveau

De verkeersregels verschillen per lidstaat: in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Malta en Cyprus rijdt men bijvoorbeeld 
aan de linkerkant van de weg. Wel is er coördinatie van 
verkeerstekens op Europees niveau en is het Europees 
rijbewijs geldig binnen de gehele EU. 

2. Welk beleidsniveau bepaalt dat je 
ten minste twee jaar garantie 
krijgt wanneer je een nieuwe 
laptop koopt?

EU-niveau Consumentenbescherming: de EU heeft bepaald dat 
je een minimale garantie van twee jaar krijgt op alle 
aangekochte elektronische apparaten, van smartphones, 
printers en laptops tot stofzuigers, elektrische 
tandenborstels enz.
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3. Welk beleidsniveau bepaalt 
wanneer het afval wordt 
opgehaald? 

Niet-EU-
niveau

Het moment waarop het afval wordt opgehaald, wordt 
doorgaans op lokaal niveau bepaald. Dit is ook het 
meest logisch: als de EU verantwoordelijk zou zijn voor 
het ophalen van afval, zou dit leiden tot een enorme 
chaos omdat de EU onmogelijk bekend kan zijn met de 
specifieke behoeften van elke gemeente.

4. Welk beleidsniveau beslist welke 
informatie je ziet op een blikje 
frisdrank, zoals bijv. ingrediënten, 
calorieën, contactgegevens van 
de producent? 

EU-niveau De EU vindt dat consumenten recht hebben op juiste en 
volledige informatie. Daarom zijn voedselproducenten, 
maar ook cosmeticaproducenten verplicht deze 
informatie op de etiketten van hun producten op te 
nemen. Vraag uw leerlingen om tijdens de pauze eens 
naar het etiket van hun drank/voedsel te kijken.

5. Welk beleidsniveau bepaalt aan 
welke veiligheidsnormen je 
smartphone moet voldoen? 

EU-niveau Eengemaakte markt en consumentenbescherming: de EU 
bepaalt de veiligheidsvoorschriften van alle producten die 
worden verkocht binnen de EU.

6. Op welk beleidsniveau wordt 
bepaald wat jij aan het eind van 
elk schooljaar moet hebben 
geleerd? 

Niet-EU-
niveau

De EU heeft geen invloed op de manier waarop het 
onderwijs is georganiseerd en wat de inhoud ervan is. 
Daarom kunnen de eindtermen per EU-lidstaat (en soms 
ook per regio) verschillen. 

7. Welk niveau heeft de eind-
beslissing over het al dan niet 
uitsturen van het leger naar 
brandhaarden in de wereld?

Niet-EU-
niveau

De EU heeft geen leger. Buitenlands beleid en defensie 
vallen onder de nationale bevoegdheden. De lidstaten 
proberen de missies wel op Europees niveau te 
coördineren, alsook binnen NAVO-verband. 

8. Op welk beleidsniveau is het 
minimum aantal van twintig 
vakantiedagen per jaar voor 

voltijdse werknemers bepaald? 

EU-niveau Een minimum van twintig dagen: elke sector en/of 
elk land heeft echter het recht om meer vrije dagen te 
bieden. Als het gaat om sociaal beleid, heeft de EU niet 
veel invloed. Dit is een van de weinige EU-maatregelen op 
dit gebied. De meeste onderwerpen op het gebied van 
sociaal beleid worden op nationaal niveau vastgelegd.

9. Welk beleidsniveau bepaalt de 
voorwaarden voor je rijopleiding 
en waaraan je moet voldoen voor 
je rijexamen?

Niet-EU-
niveau

Hoewel de EU deze voorwaarden niet bepaalt, is jouw 
rijbewijs direct geldig in de gehele EU en zien rijbewijzen 
er ook allemaal hetzelfde uit in de EU. 

10. Welk beleidsniveau bepaalt 
hoeveel kabeljauw onze vissers 
maximaal mogen vangen? 

EU-niveau Visserijbeleid & milieu: De EU legt per vissoort een 
maximum aantal kilo’s op dat jaarlijks mag gevangen 
worden. Dat zijn de visquota. Daarmee wil het ervoor 
zorgen dat bedreigde vissoorten een kans krijgen om 
weer aan te groeien en wil het voorkomen dat onze zeeën 
volledig leeggevist worden.

11. Welk beleidsniveau bepaalt 
er hoeveel van onze energie 
(gas/elektriciteit) er minstens 
moet komen van hernieuwbare 
energiebronnen zoals zonne- of 
windenergie?

EU-niveau Klimaatverandering: op grond van de 
20/20/20-doelstellingen van de EU moet de EU als 
geheel tegen 2020 20% van haar energie opwekken uit 
hernieuwbare energiebronnen. Dit percentage varieert 
per lidstaat, afhankelijk van de situatie in elk land. In 
het nieuwe energieplan (voor 2030) is een nog hoger 
percentage van 27% opgenomen.

12. Welk beleidsniveau beslist er over 
de bouwvergunning van je huis?

Niet-EU-
niveau

Het is de lokale overheid die bouwvergunningen voor 
particuliere woningen verleent.

13. Aan welk beleidsniveau betaal je 
rechtstreeks belastingen?

Niet-EU-
niveau

De EU int geen rechtstreekse belastingen bij haar burgers. 
Elke lidstaat betaalt jaarlijks een bepaald bedrag aan 
de EU. Dit is de bijdrage van dat land aan de Europese 
begroting.
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14. Welk niveau beslist er over onze 
wettelijke feestdagen: welke 
(wanneer) en hoeveel?

Niet-EU-
niveau

Het is de nationale staat die hierover beslist. 

15. Op welk beleidsniveau wordt de 
maximum hoeveelheid fijn stof 
bepaald, die in de lucht aanwezig 
mag zijn? 

EU-niveau De EU bepaalt allerlei milieumaatregelen, zoals over fijn 
stof, maar ook over de waterkwaliteit van rivieren, meren 
en zeeën. 

16. Waar moet je je huwelijk laten 
registeren? 

Niet-EU-
niveau

De verantwoordelijkheid voor de bevolkingsregistratie en 
de burgerlijke stand ligt bij de lokale overheid. 

SPEL 4. DE EU-WAARDEN 
Het vierde spel is een kwartetspel over de waarden van de Europese Unie. Tijdens dit spel worden 
de leerlingen vertrouwd gemaakt met deze waarden en krijgen ze een paar concrete voorbeelden van 
de manier waarop de EU deze in praktijk brengt. Het spel gaat uit van de methode van “leren door te 
doen” en zorgt ervoor dat elke leerling betrokken wordt, zodat iedereen actief gaat nadenken over de 
waarden en deze voor zichzelf herhaalt. 

SETTING 
Voor dit spel wordt de klas opgedeeld in kleinere groepjes van bij voorkeur vier leerlingen elk. Groepjes 
van drie of vijf leerlingen zijn eventueel ook mogelijk. Elk groepje zit rond een tafel. De leerlingen 
spelen binnen hun eigen groepje tegen elkaar. Midden op de tafel ligt een stapeltje met 30 kaarten 
met een waar-of-niet-waar-stelling.

VERLOOP 
- Het uiteindelijke doel van het spel is om als speler in de groep de meeste kwartetten (= een 

reeks van vier kaarten met dezelfde EU-waarde) te verzamelen.

- De 32 kwartetkaarten worden uitgedeeld aan de groepsleden. In het geval van vier spelers 
krijgt elke speler acht kaarten. In het geval van drie of vijf spelers, krijgen sommige spelers een 
extra kaart. De spelers houden de kaarten in hun hand en laten deze niet aan de andere spelers 
zien. 

- Voor elke groep ligt midden op de tafel een stapeltje met 30 kaarten met een waar-of-niet-
waar-stelling. De antwoorden op de stellingen zijn te vinden op de kaarten die de leerlingen in 
hun hand hebben.

- Het oudste groepslid begint. Hij/zij vraagt een andere speler of deze een speelkaart met een 
bepaalde EU-waarde heeft. Deze speler heeft zelf ten minste één speelkaart met deze EU-
waarde. 

- Heeft de andere speler de gevraagde kaart niet, zegt hij/zij dit en gaat de beurt naar 
diezelfde speler. 

- Heeft de andere speler de gevraagde kaart wel, dan moet hij/zij van de stapel in het 
midden van de tafel een kaart met een waar-of-niet-waar-stelling nemen en de stelling op 
de kaart aan de vrager voorleggen. 

- Als het antwoord juist is, krijgt de speler de speelkaart met die EU-waarde. (“Waar” 
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of “niet waar” is als antwoord voldoende; de speler hoeft niet uit te leggen waarom 
iets waar of niet waar is. De speler die de stelling voorlegt, moet vervolgens hardop 
voorlezen waarom het antwoord niet klopt.)

- Als het antwoord fout is, worden er geen kaarten uitgewisseld en wordt de kaart met 
de waar-of-niet-waar-stelling onder de stapel kaarten midden op de tafel gelegd.

- In beide gevallen gaat de beurt naar de speler aan wie de kaart werd gevraagd.

- Wanneer een speler vier kaarten met dezelfde EU-waarde heeft verzameld, zegt hij/zij hardop 
“Kwartet!”, en legt hij/zij de kaarten op tafel. Vanaf dat moment kunnen de kaarten niet langer 
worden opgevraagd door andere spelers.

- Het spel is afgelopen als alle acht kwartetten compleet zijn. De leerling met de meeste 
kwartetten wint het spel.

MATERIAAL
- Een set kaarten met EU-waarden voor elke groep (bijlage V bij de docentenhandleiding). Er zijn 

in totaal 32 kaarten. Deze moet u zelf uitknippen. Ook moet u ervoor zorgen dat deze goed 
geschud zijn. 

- Een set kaarten met waar-of-niet-waar-stellingen over EU-waarden voor elke groep, die midden 
op tafel moeten worden gelegd (bijlage VI bij de docentenhandleiding). Er zijn in totaal 30 
kaarten. Ook deze moet u zelf uitknippen. 

ENKELE TIPS
- Het EU-waardespel kan apart van de andere spellen worden gespeeld.

- U kunt het spel ook als teaser gebruiken voor de actieve methodiek “EU-waarden: wat denk jij?” 
in module 3. 

INHOUD 
Via de 32 kwartetkaarten komen de leerlingen in aanraking met EU-waarden en een aantal 
voorbeelden van hoe de Europese Unie of het Europees Parlement deze waarden in de EU en 
daarbuiten in de praktijk brengt. Er zijn acht kwartetten, die elk over een EU-waarde gaan. 

DEMOCRATIE Elke vijf jaar kiezen de EU-burgers rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement. De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2019.
EU-burgers die in een ander EU-land verblijven, hebben het recht om 
in hun verblijfplaats te gaan stemmen en verkozen te worden voor 
gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen. Een Griekse vrouw die 
in Berlijn woont, kan daar bijvoorbeeld tot burgemeester worden verkozen. 
Het Europees burgerinitiatief: als één miljoen burgers in ten minste zeven 
verschillende landen een verzoekschrift ondertekenen, kunnen zij de Europese 
Commissie vragen een wetsvoorstel in te dienen.
Het Europees Parlement is betrokken bij verkiezingswaarnemingen in landen 
buiten de EU. Het doel is om vrije en eerlijke verkiezingen te bevorderden, bijv. 
in Egypte of Oekraïne. 
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VRIJHEID EU-burgers kunnen vrij door de gehele EU reizen.
Bedrijven hebben niet het recht om persoonlijke gegevens te verzamelen, 
behalve onder strikte voorwaarden. Dat is ons recht op privacy en 
gegevensbescherming. 
EU-burgers zijn vrij om in elke EU-lidstaat te werken zonder dat ze een 
werkvergunning nodig hebben.
In de EU kun je je mening uiten zonder dat je bang hoeft te zijn om in 
de gevangenis te belanden. Dat is de vrijheid van meningsuiting. Alleen 
haatdragende uitspraken die oproepen tot het kwetsen van andere personen 
of groepen zijn niet toegestaan. 

SOLIDARITEIT De minder welvarende regio's van de EU ontvangen extra financiële steun.
De EU-lidstaten zijn overeengekomen elkaar te helpen als een van hen te 
maken heeft met een terroristische aanval of slachtoffer is van een natuurramp 
of een door de mens veroorzaakte catastrofe. Op deze clausule is voor het 
eerst een beroep gedaan na de aanslagen in Parijs van 2015.
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering helpt mensen een 
nieuwe baan te zoeken of een opleiding te volgen wanneer zij hun baan 
hebben verloren als gevolg van de globalisering, bijv. als hun werkgever is 
verhuisd naar een lagelonenland. 
De EU en haar lidstaten zijn gezamenlijk de grootste donor van 
ontwikkelingshulp. 

GELIJKHEID/NON-
DISCRIMINATIE

EU-burgers die in een andere EU-lidstaat studeren, betalen hetzelfde 
collegegeld als studenten uit dat land. Als een Italiaanse student bijvoorbeeld 
in Parijs studeert, betaalt deze exact hetzelfde als Franse burgers.
Wanneer een kind wordt geboren of geadopteerd, heeft zowel de moeder als 
de vader recht op ten minste vier maanden ouderschapsverlof om voor het 
kind te zorgen.
In de EU zijn burgers beschermd tegen afwijzing voor een baan of ontslag 
omwille van hun seksuele geaardheid. 
Elk jaar viert het Europees Parlement de Internationale dag van de vrouw (8 
maart) om de gendergelijkheid te bevorderen.

DE RECHTSSTAAT/
GERECHTIGHEID

Alle slachtoffers en verdachten hebben in de EU recht op een eerlijk proces. 
Alle verdachten zijn onschuldig totdat zij in de rechtbank schuldig zijn 
bevonden. 
Slachtoffers en verdachten van een misdaad of ongeval moeten worden 
geïnformeerd over de gerechtelijke procedures in een taal die zij begrijpen. De 
tolk wordt betaald door de lidstaat waar het proces plaatsvindt. 
Een EU-lidstaat die de rechtsstaat niet respecteert, krijgt eerst een 
waarschuwing en vervolgens een sanctie, of kan tijdelijk van het EU-
besluitvormingsproces worden uitgesloten. 
EU-lidstaten moeten de EU-wetgeving naleven. Als zij dat niet doen, kunnen 
zij voor het Hof van Justitie van de EU worden gedaagd. 
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RESPECT VOOR DE 
MENSENRECHTEN

Het Europees Parlement kent de Sacharov-prijs toe aan personen uit de gehele 
wereld die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de verdediging 
van de mensenrechten. 
De EU heeft een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Deze 
persoon moet het mensenrechtenbeleid in het buitenland verbeteren.
Het Europees Parlement debatteert eenmaal per maand over flagrante 
schendingen van de mensenrechten overal ter wereld. Op deze manier vraagt 
het aandacht voor schendingen van de mensenrechten. 
Alle EU-lidstaten moeten het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
ondertekenen en naleven. 

VERDRAAGZAAMHEID/
PLURALISME

Iedereen heeft de vrijheid zijn of haar religie of overtuigingen te beoefenen of 
te wijzigen.
De EU heeft een project ondersteund waarbij Roma- en niet-Roma-
journalisten 25 kortfilms over Roma-gemeenschappen hebben gemaakt. Het 
project wilde stereotypen in de mediaverslaggeving over de Roma aanpakken 
die de publieke opinie beïnvloeden. 
De EU-lidstaten moeten haatdragende boodschappen, op basis van ras, 
geslacht, religie of nationaliteit, in televisie-uitzendingen bestrijden. 
De media moeten de samenleving laten zien in al haar facetten. De Monitor 
voor mediapluralisme van de EU controleert of dit ook echt het geval is.

RESPECT VOOR 
DE MENSELIJKE 
WAARDIGHEID

De doodstraf is in alle EU-lidstaten verboden.
Foltering is in alle EU-lidstaten verboden.
Alle asielzoekers in de EU hebben recht op onderdak, voedsel en sanitaire 
voorzieningen zolang de asielaanvraag in behandeling is. 
Kinderarbeid, slavernij en arbeidsuitbuiting zijn in de EU verboden.

De 30 waar-of-niet-waar-kaarten bevatten stellingen die qua onderwerp overeenkomen met de 
informatie op de kwartetkaarten. Op de kaarten wordt naar een aantal concrete gevallen verwezen, 
zodat de leerlingen moeten nadenken over de gevolgen van dit beleid. De leerlingen kunnen gebruik 
maken van de informatie op de kwartetkaarten om de vraag te beantwoorden. Aan de hand van deze 
oefening gaan ze actief nadenken over EU-waarden en leren ze deze grondig kennen.

1. In de EU is er vrijheid van meningsuiting. Enkel 
haatdragende boodschappen zijn niet toegestaan.

Waar

2. Je kunt alleen in een andere lidstaat werken als je een 
werkvergunning hebt.

Niet waar
Alle EU-burgers zijn vrij om in elke EU-
lidstaat te werken zonder dat ze een 
werkvergunning nodig hebben.

3. Bedrijven kunnen onze gegevens verzamelen zonder 
dat ze daarvoor onze toestemming nodig hebben.

Niet waar 
Bedrijven hebben niet het recht om 
persoonlijke gegevens te verzamelen, 
behalve onder strikte voorwaarden.

4. EU-burgers kunnen vrij door de gehele EU reizen. Waar

5. Elke tien jaar kiezen de EU-burgers rechtstreeks de 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement.

Niet waar
We kiezen de EP-leden elke vijf jaar, 
niet elke tien jaar. 

6. Voor een geldig Europees burgerinitiatief heb je 2 
miljoen handtekeningen nodig. 

Niet waar
Je hebt geen 2 miljoen, maar 1 
miljoen handtekeningen nodig.
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7. Als EU-burger die in een ander EU-land verblijft, heb je 
het recht om in je verblijfplaats te gaan stemmen en/of 
om verkozen te worden voor het Europees Parlement.

Waar

8. Het Europees Parlement treedt op als waarnemer bij 
verkiezingen in landen buiten de EU om vrije en eerlijke 
verkiezingen te bevorderen.

Waar

9. Als er een kind wordt geboren garandeert de EU 
dat zowel de vader als de moeder drie maanden 
ouderschapsverlof krijgen.

Niet waar
De EU waarborgt ten minste vier 
maanden ouderschapsverlof, niet drie. 

10. Als een EU-burger studeert in een ander EU-land, 
betaalt hij/zij 10% extra ten opzichte van een nationale 
student.

Niet waar
EU-burgers betalen hetzelfde 
collegegeld als nationale studenten.

11. In de EU zijn burgers beschermd tegen afwijzing 
voor een baan of ontslag omwille van hun seksuele 
geaardheid.

Waar

12. Slachtoffers van een misdaad of ongeval moeten 
informatie krijgen over de gerechtelijke procedure in 
een taal die zij begrijpen. Verdachten hebben dit recht 
niet. 

Niet waar
Zowel slachtoffers als verdachten 
hebben het recht te worden geïnfor-
meerd in een taal die zij begrijpen.

13. Als een EU-lidstaat de EU-wetgeving niet naleeft, kan hij 
worden veroordeeld door het Europese Hof van Justitie.

Waar

14. Als een EU-lidstaat de rechtsstaat niet respecteert, wordt 
deze lidstaat de EU uitgegooid. 

Niet waar
Het land krijgt eerst een waar schuw ing 
en vervolgens een sanctie, of het kan 
tijdelijk van het EU-besluitvormingsproces 
worden uitgesloten.

15. Alle slachtoffers en verdachten hebben in de EU recht 
op een eerlijk proces.

Waar

16. De minder welvarende regio's in de EU ontvangen extra 
financiële steun.

Waar

17. De EU en haar lidstaten zijn – na de VS – de grootste 
donor van ontwikkelingshulp ter wereld. 

Niet waar
De EU en haar lidstaten zijn gezamen-
lijk de grootste donor van ont-
wikkelings hulp.

18. Als er een terroristische aanval plaatsvindt in een EU-
lidstaat, helpen de andere lidstaten het getroffen land.

Waar

19. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering helpt bedrijven die een vestiging hebben 
in EU-lidstaten.

Niet waar
Het Fonds helpt mensen een nieuwe 
baan te zoeken als zij hun baan 
hebben verloren als gevolg van de 
globalisering, bijv. als hun werkgever 
is verhuisd naar een lagelonenland.

20. In de EU kun je niet van religie veranderen. Niet waar
Iedereen kan zijn of haar religie 
of overtuigingen beoefenen en 
veranderen.

21. De Monitor voor mediapluralisme van de EU waarborgt 
dat de media in de EU de samenleving in al haar 
facetten tonen.

Waar

22. Haatdragende boodschappen in televisieprogramma's 
worden in sommige landen geaccepteerd.

Niet waar
Haatdragende boodschappen op 
grond van ras, geslacht, religie of 
nationaliteit moeten in alle televisie-
uitzendingen in alle EU-lidstaten 
worden bestreden.
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23. In sommige EU-lidstaten is de doodstraf nog altijd 
toegestaan.

Niet waar
De doodstraf is in alle EU-lidstaten 
verboden.

24. Alle asielzoekers in de EU hebben recht op onderdak, 
voedsel en sanitaire voorzieningen tijdens hun 
asielprocedure.

Waar 

25. Kinderarbeid is niet wenselijk, maar het is nog altijd 
toegestaan in sommige EU-landen.

Niet waar
Kinderarbeid is in alle EU-lidstaten 
verboden.

26. Foltering is in alle EU-lidstaten verboden. Waar

27. Het Europees Parlement houdt elk jaar een debat over 
schendingen van de mensenrechten.

Niet waar
Het Europees Parlement debatteert 
elke maand over de mensenrechten, 
niet elk jaar.

28. De Sacharov-prijs wordt toegekend aan personen die 
samenwerking binnen de EU bevorderen.

Niet waar
De Sacharov-prijs wordt toegekend 
aan personen die de mensenrechten 
verdedigen.

29. Elke EU-lidstaat moet het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens hebben ondertekend. 

Waar

30. De EU heeft een speciale vertegenwoordiger voor de 
mensenrechten.

Waar

PRESENTATIE: 
BESPREKING VAN DE VERWORVEN KENNIS
SETTING
De leerlingen zitten neer, zodat ze de presentatie zonder problemen kunnen zien. Zij kunnen in hun 
gewone klasopstelling of in kleinere groepjes zitten, zolang ze de presentatie maar goed kunnen zien. 

VERLOOP 
De inhoud van de presentatie komt overeen met de inhoud van de modulesamenvatting in het 
leerlingenwerkboek. Gebruik deze samenvatting ter ondersteuning wanneer u de presentatie 
doorloopt. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen deze tekst voor zich hebben tijdens de 
presentatie. Uitgebreidere uitleg over hoe u kunt navigeren door de Prezi-presentatie, vindt u hierna 
onder “Enkele tips”. 

* Hoe het allemaal begon: een groeiende samenwerking 

1. Inhoudelijke samenvatting na spel 1: van kolen en staal tot een gemeenschappelijke 
munt 

Vraag de leerlingen: “Wanneer is de Europese samenwerking begonnen die uiteindelijk leidde tot de 
Europese Unie?” De leerlingen zouden het antwoord op deze vraag al moeten weten op basis van het 
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eerste spel. De antwoorden “De jaren vijftig” of “Na de Tweede Wereldoorlog” zijn beide goed. 

Nadat de leerlingen antwoord hebben gegeven op de vraag, gaat u naar de volgende stap in het 
pad van de Prezi-presentatie, waarop een afbeelding van WO II staat. U legt de leerlingen uit dat er in 
sommige Europese landen na WO II hongersnood was, dat tal van mensen tijdens de oorlog familie en 
vrienden hadden verloren, en dat tal van gebouwen en wegen en soms hele steden (of delen daarvan) 
in puin lagen. Volg het pad van de presentatie en geef uitleg bij de inhoud zoals die is weergegeven in 
de samenvatting van de module. De presentatie gaat uit van dezelfde chronologie. 

EEN PAAR EXTRA’S
- Jean Monnet en Robert Schuman zijn belangrijke “grondleggers” van de huidige EU. Het was 

Jean Monnet die het samenwerkingsidee voorlegde aan Robert Schuman. Deze laatste voegde 
als toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken de daad bij het woord en hield zijn 
beroemde Schuman-speech. Voor meer informatie over de grondleggers van de EU: https://
europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_nl.

- Af en toe wijkt de presentatie even af van de chronologische volgorde van de samenvatting in 
het werkboek van de leerlingen. De presentatie overloopt bijvoorbeeld alle verdragen voor het 
Verdrag van Lissabon tezamen, en behandelt daarna pas de introductie van de euro. Het doel 
hiervan is om het verhaal samenhangender te kunnen brengen. 

- U kunt ervoor kiezen niet bij alle verschillende stappen in de tijdlijn stil te staan. U kunt 
bijvoorbeeld de verdragen overslaan en alleen aandacht besteden aan het begin, de EEG, 
het openen van de grenzen voor de eengemaakte markt en de introductie van de euro. Zo 
benadrukt u dat de Europese samenwerking is geëvolueerd van een samenwerking op het 
gebied van kolen en staal tot een uitgebreide economische samenwerking met tal van politieke 
en sociale aspecten. Ook kunt u even stilstaan bij de Nobelprijs voor de Vrede, die in 2012 aan 
de EU is uitgereikt. Deze werd toegekend omdat de EU heeft gezorgd voor langdurige vrede in 
haar lidstaten, wat een omslag betekende na een geschiedenis van conflicten in Europa. 

2. Inhoudelijke samenvatting na spel 2: van 6 naar 28 lidstaten 

De eerste stap in dit pad brengt u naar een overzicht van de huidige 28 lidstaten. U kunt deze op dit punt 
meteen al allemaal noemen aangezien de leerlingen hier waarschijnlijk nieuwsgierig naar zijn na het 
lidstatenspel. Hierna gaat de presentatie verder met de uitbreiding van de Europese Unie van 6 naar de 28 
huidige lidstaten op de onderste tijdlijn. Hier kunt u simpelweg het pad van de presentatie volgen, dat de 
samenvatting in het leerlingenwerkboek volgt. U kunt er uiteraard ook voor kiezen de aandacht alleen te 
richten op de huidige 28 lidstaten en de uitbreiding door de jaren heen terzijde laten. 

3. Inhoudelijke samenvatting na spel 3: wat doet de EU?

Tijdens de inleiding tot het spel hebt u al een afbeelding laten zien van de verschillende beleidsniveaus 
in uw land. Daarna gaat het pad in de presentatie naar “enkele voorbeelden”. De meeste voorbeelden 
zijn reeds genoemd tijdens de oefening. Nu kunt u wat meer uitleg geven bij de EU-voorbeelden. 

1. ENKELE VOORBEELDEN

Bespreek de voorbeelden kort zoals ze behandeld staan in de modulesamenvatting van het 
leerlingenwerkboek. Volg het pad in de presentatie: op elk voorbeeld zal worden ingezoomd. 

2. ENKELE INGRIJPENDE VERANDERINGEN

Opnieuw volgt u het pad in de presentatie. Zo kunt u stap voor stap uitleg geven bij de 
eengemaakte markt, Schengen en de euro. Alle inhoudelijke informatie hierover vindt u terug in het 
leerlingenwerkboek. 
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3. WAAROVER BESLIST DE EU? 

Dit onderdeel van de uitleg begint met de afbeelding van de verschillende beleidsniveaus in uw land. 
Daarna kunt u uitleg geven over de bevoegdheden van de EU.

4. WAARAAN BESTEEDT DE EU HAAR GELD? 

U bespreekt de belangrijkste aspecten van de Europese begroting. Daarbij kunt u gebruikmaken van de 
presentatie en de modulesamenvatting in het werkboek. 

4. Inhoudelijke samenvatting na spel 4: de EU-waarden

Dit spel laat de leerlingen kennis maken met de EU-waarden. De presentatie begint met artikel 
2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin de waarden van de EU zijn vervat. De 
presentatie geeft een opsomming van de acht EU-waarden. Van elk van deze waarden wordt een korte 
samenvatting gegeven, aangevuld met telkens 4 praktische voorbeelden van hoe de EU deze waarden 
in haar beleid inbouwt. Doordat ze het spel hebben gespeeld, kennen de leerlingen al deze waarden 
en de bijbehorende voorbeelden. Doorloop deze presentatie met behulp van het leerlingenwerkboek. 
Verder, in de derde module, vindt u een uitgebreide debatoefening over deze waarden. 

* Conclusie
Wat is de EU? U somt de belangrijkste aspecten van de EU op met behulp van de introductie van de 
tweede module in het leerlingenwerkboek en de inhoud in de presentatie: intensieve samenwerking 
tussen landen; voor de EU-burgers; een beleidsniveau; op basis van waarden; een vredesproject; grote invloed 
op ons dagelijks leven; altijd in evolutie. 

U vergelijkt dit met wat de leerlingen tijdens de inleiding aan het begin van de les hebben gezegd. 
Daarbij kunt u gebruikmaken van wat u op het schoolbord of de flip-over hebt geschreven.

MATERIAAL
- Computer met internet en beamer

- Prezi-presentatie voor module 2

- Modulesamenvatting in het leerlingenwerkboek (alleen door u als docent te gebruiken als 
achtergrondinformatie)

EEN PAAR TIPS VOOR DE PRESENTATIE
- Deze presentatie is heel uitgebreid. Als docent kunt u zelf kiezen welke aspecten u wilt bespreken en 

welke aspecten u buiten beschouwing laat. 

- Werken met Prezi: de presentaties zijn gemaakt met Prezi. Prezi werkt erg intuïtief en is dus 
gebruiksvriendelijk. Een “pad” leidt u stap voor stap door de presentatie. U kunt altijd van het pad 
afwijken door op een item in de presentatie te klikken. De presentatie zoomt dan in op dat specifieke 
onderdeel. Klik hier voor een instructievideo over navigeren door Prezi. Andere instructievideo’s over 
Prezi vindt u op https://prezi.com/support. 

- De presentatie is alleen online beschikbaar. Als u op school geen internettoegang hebt, kunt u de 
presentatie thuis op uw laptop downloaden. Klap vervolgens uw laptop dicht zonder hem uit te 
zetten. Wanneer u vervolgens uw laptop op school weer opent, zal de presentatie daar nog altijd op 
staan. 
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CONCEPT
In de derde module ligt de nadruk op het oefenen van de democratische vaardigheden van leerlingen. 
Daaronder vallen onder meer discussievaardigheden, compromissen leren sluiten en het herkennen 
van correcte informatie. Dit stemt overeen met de derde activiteit in de module “Groeien in actief 
Europees burgerschap”.

De derde module is, net als de tweede, heel belangrijk. Ze bestaat uit twee grote delen, die elk 
gebruikmaken van actieve werkvormen: 

- Het eerste deel gaat aan de hand van een uitgebreid rollenspel dieper in op de werking van 
het Europees Parlement en zijn wetgevende bevoegdheid. Ook de andere instellingen en het 
besluitvormingsproces komen aan de orde. 

- Het tweede deel omvat een uitgebreide debatoefening over de waarden van de EU.

Bij deze module hoort ook een presentatie die de opgedane kennis voor elk onderdeel samenvat. De 
docent neemt deze presentatie na afloop door. In het leerlingenwerkboek is daarnaast een uitvoerige 
samenvatting van de module opgenomen, die als studiemateriaal kan worden gebruikt.

ONDERDELEN EN TIJDSINDICATIE
Deze module bevat maximaal 13 uur aan materiaal waaruit gekozen kan worden. In de onderstaande 
tabel wordt voor alle onderdelen en oefeningen aangegeven wat de minimaal benodigde tijd is. 

ONTWETENDHEID BEWUSTZIJN KENNIS DEMOCRATISCHE
VAARDIGHEDEN 

ACTIEF
 BURGERSCHAP

SENSIBILISEREN INFORMEREN TRAINEN ACTIVEREN

© Ryckevelde vzw, 2010

MODULE 3 OEFEN JE DEMOCRATISCHE 
VAARDIGHEDEN
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1. BESLUITVORMING IN DE EU: 
     IN DE HUID VAN EEN EUROPARLEMENTSLID
Het eerste deel bestaat uit een simulatieoefening/rollenspel, een evaluatie en een presentatie met 
achtergrondinformatie over de EU-instellingen en het besluitvormingsproces. De minimaal benodigde 
tijd voor dit rollenspel en de evaluatie is ongeveer twee uur. 

WERKVORM DUUR ONDERWERP MATERIAAL
Inleiding 5 min. Praktische uitleg van de 

simulatieoefening

Simulatieoefening in 
kleine groepen 

25 min. per thema In de huid van een EP-lid: 
de leerlingen maken in 
kleine groepjes hun eigen 
wetsvoorstel, dat ze baseren op 
een voorstel van de Europese 
Commissie. 

- Spelbord voor elke groep (bijlage VII bij 
de docentenhandleiding)

- Werkblad voor elke groep (bijlage VIII bij 
de docentenhandleiding)

- Set kaarten bij het thema van elke groep 
(bijlage IX bij de docentenhandleiding)

- Wetsvoorstel van de Europese 
Commissie bij het thema van elke groep 
(bijlage X bij de docentenhandleiding).

Klassikale 
simulatieoefening 

15 min. per thema Plenair debat en stemming: de 
groep bespreekt de voorstellen 
en stemt daarover. 

- Schoolbord/flip-over + krijt/markeerstift

- Ingevuld werkblad voor elke groep

Leerlingvraaggesprek 
+ les

25 min. - 2 uur Evaluatie van de oefening: 
de docent bespreekt de 
overeenkomsten en verschillen 
tussen de oefening en de 
realiteit aan de hand van de 
Prezi-presentatie en de inbreng 
van de leerlingen. 

- Computer en beamer

- Prezi-presentatie voor Module 3

Les 30 min. - 1 uur Presentatie: het EU-
besluitvormingsproces en de 
EU-instellingen

- Computer en beamer

- Prezi-presentatie voor Module 3

2. DE WAARDEN VAN DE EU: WAT DENK JIJ?
Dit deel is een uitgebreide debatoefening over de Europese waarden met individuele reflectie (“Wat 
denk ik?”), klassikale discussies (“Wat denken wij?”) en discussies in kleinere groepen (“Hoe ziet de EU 
deze waarden?”). Elk deel kan afzonderlijk worden gedaan, maar ze bouwen ook op elkaar voort.

WERKVORM DUUR ONDERWERP MATERIAAL
Individuele oefening + 
klassikale oefening 

20 min. Wat denk ik? - 1 overzichtskaart van de EU-waarden voor elke 
leerling (in het leerlingenwerkboek)

- Presentatie van module 3

- Computer en beamer 

Klassikale 
debatoefening 

15 min. per 
stelling

Wat denken wij? Plenaire 
discussie over 16 mogelijke 
stellingen

- Presentatie van module 3

- Computer en beamer

Werken in groepen en 
plenaire discussie 

30 min. Hoe ziet de EU deze 
waarden?

Werken in groepen en 
plenaire discussie over hoe 
de EU deze waarden in de 
praktijk brengt 

- Presentatie van module 3

- Computer en beamer

- Voor elke groep: de vier spelkaarten van 
“hun” waarde uit module 2 (bijlage V bij de 
docentenhandleiding). Op deze kaarten staat 
een specifieke EU-maatregel of -praktijk die bij 
“hun” waarde hoort. 

- Voor elke groep: één groepswerkblad “Hoe 
ziet de EU deze waarden?” (bijlage XI bij de 
docentenhandleiding).
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DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES
ATTITUDE 

- De betrokkenheid van leerlingen bij het besluitvormingsproces van de EU wordt versterkt. 
- De leerlingen leren invulling geven aan de waarden van de EU. 
- De leerlingen ontwikkelen een open houding. 
- De leerlingen ontwikkelen een algemene kritische houding: ze vormen zich een mening over 

de Europese actualiteit.

KENNIS
- De leerlingen kennen en begrijpen (een vereenvoudigde versie van) het besluitvormingsproces 

van de EU. 
- De leerlingen begrijpen de rol van het Europees Parlement in dit proces. 
- De leerlingen weten dat het Europees Parlement concrete onderwerpen behandelt die van 

invloed zijn op hun dagelijks leven en ze begrijpen dat de EP-leden die deze beslissingen 
nemen, mensen van vlees en bloed zijn. 

- De leerlingen weten meer over de besproken thema’s, zoals beleid inzake 
consumentenbescherming, asiel en milieu. 

VAARDIGHEDEN
- Tijdens de hele oefening verbeteren de leerlingen hun democratische vaardigheden: ze leren 

hoe ze rekening moeten houden met de mening van anderen, hoe ze hun eigen mening 
moeten vormen, hoe ze moeten overleggen en hoe ze compromissen moeten sluiten. 

- De leerlingen leren hoe ze hun voorstel moeten presenteren en hoe ze moeten praten voor 
een groep. 

MODULE 3: STAP VOOR STAP

1. BESLUITVORMING IN DE EU: 
IN DE HUID VAN EEN EUROPARLEMENTSLID
Het eerste deel van deze derde module begint met een simulatieoefening waarin de leerlingen 
zichzelf verplaatsen in de huid van een EP-lid (lid van het Europees Parlement). Eerst ontwikkelen 
de leerlingen in kleinere groepjes hun eigen wet op basis van een wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. Ze gebruiken daarbij een bordspel met themakaarten. Elke groep werkt rond een 
specifiek onderwerp en vormt een thematische commissie. De groepen moeten bij het maken van 
hun eigen wet rekening houden met de verschillende standpunten van de Raad van Ministers en 
belanghebbenden. 
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De docent kiest uit tien thema’s, die verschillen in moeilijkheidsgraad. 

Vervolgens stelt elke groep zijn wetsvoorstel voor aan de rest van de klas, waarna de klas erover stemt: 
keuren hun klasgenoten – die de plenaire vergadering van het Europees Parlement symboliseren – het 
wetsvoorstel goed of verwerpen ze het?

De simulatieoefening wordt na afloop uitgebreid geëvalueerd: wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen tussen deze oefening en hoe het er in het echt aan toe gaat in het Europees parlement? De 
docent bespreekt deze overeenkomsten en verschillen aan de hand van de Prezi-presentatie, met input 
van de leerlingen. 

Tot slot is er een interactieve les waarin de docent het Europese besluitvormingsproces en de 
belangrijkste EU-instellingen bespreekt.

In het leerlingenwerkboek staat een samenvatting voor de leerlingen. U kunt deze samenvatting aan 
de leerlingen geven als achtergrondinformatie of als cursus. Het is niet de bedoeling dat de tekst zelf in 
de klas wordt overlopen. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige 
en correcte weergave van de realiteit en evenmin worden de daadwerkelijke standpunten van het 
Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor 
weergegeven. Het doel van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor 
de gemaakte keuzen. 

INLEIDING 
Leg kort aan de leerlingen uit dat ze zich vanaf nu in de huid van een Europarlementslid bevinden en 
dat ze in die hoedanigheid hun eigen wet zullen maken. Leg hun ook uit dat ze hun wet aan de rest 
van de klas zullen moeten voorstellen en dat de klas erover zal stemmen. U kunt zelf de onderwerpen 
uitkiezen waaraan de leerlingen zullen werken, maar u kunt ook hen laten kiezen. 

SIMULATIEOEFENING: IN DE HUID VAN EEN 
EUROPARLEMENTSLID  

1. Werken in thematische commissies

SETTING
De klas wordt verdeeld in groepen van 4 of 5 leerlingen. Elke groep krijgt een thema waarmee ze aan 
de slag gaat. Elke groep zit aan een tafel met alle materiaal. Idealiter staan alle tafels al klaar voordat de 
leerlingen de klas binnenkomen. 

Elke groep beschikt over een thematisch wetsvoorstel van de Europese Commissie. Op de tafel van de 
groep liggen ook een werkblad, een spelbord en de kaarten die bij het thema horen. 

De kaarten worden op het spelbord gelegd met de blinde kant naar boven en de hoeken waarop de 
nummers of symbolen staan, omgevouwen.
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Een themaopstelling ziet er zo uit:

Opmerking: op de afbeelding hierboven is het thema “Roken” te zien. Bij dit specifieke thema horen minder kaarten dan 

bij sommige andere thema’s. Daarom ligt er geen kaart op het middelste vierkant in de linkerkolom. Bij sommige thema’s 

is er wel een kaart voor dat vak. 

VERLOOP 
Elke groep volgt de instructies op het werkblad: de groep begint met kaart nummer 1. Eén leerling 
in de groep draait de kaart om en leest hardop voor wat erop staat. Vervolgens voert de groep de 
opdrachten uit die op de kaart staan. Daarna gaan ze verder met kaart 2 en vervolgens met de kaarten 
3 en 4. Ze maken aantekeningen op het werkblad. 

De kaarten bevatten ofwel een opdracht, ofwel extra informatie in de vorm van het standpunt van de 
Raad van Ministers, lobbygroepen of andere belanghebbenden. Stap voor stap maken de leerlingen 
hun eigen “Europese wet”. De laatste opdracht houdt in dat ze hun “Europese wet” in de klas voorstellen 
aan de andere leerlingen.

De oefening is gebaseerd op het zelfstandige groepswerk van de leerlingen: samen werken ze in 
kleinere groepen aan een “Europese wet” op basis van de input die ze tijdens de oefening krijgen. De 
tijdsindicatie staat vermeld op de kaarten. 

MATERIAAL
- Een klaslokaal met voldoende ruimte, waarin de tafels van tevoren voor elke groep zijn 

klaargezet.

- Een spelbord voor elke groep (bijlage VII bij de docentenhandleiding). Dit spelbord is voor alle 
thema’s hetzelfde en geeft een vereenvoudigde versie van het besluitvormingsproces weer.

- Een werkblad dat al klaarligt op elke tafel (bijlage VIII bij de docentenhandleiding). Het werkblad 
is voor alle thema’s hetzelfde.

- Een wetsvoorstel van de Europese Commissie, dat aansluit bij het gekozen onderwerp, voor 
elke groep. Er kan uit tien thema’s worden gekozen (bijlage IX bij de docentenhandleiding). Elk 
thema heeft een eigen wetsvoorstel en eigen kaarten om op het spelbord te leggen.

- Een set kaarten, behorend bij het gekozen thema, voor elke groep (bijlage X bij de 
docentenhandleiding). Er kan uit tien thema’s worden gekozen. U knipt de kaarten vooraf uit. 
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ENKELE TIPS
- Loop door de klas en help de groepen als ze er niet uitkomen. 

- Elke groep werkt bij voorkeur aan een ander thema. Op die manier kan elke groep een volledig 
ander wetsvoorstel aan de klas voorleggen. U kunt er als docent echter ook voor kiezen alle 
groepen aan hetzelfde thema te laten werken of één thema toe te wijzen aan twee groepen 
enz. U kent uw leerlingen het best, dus u weet wat voor hen het beste werkt. 

2. Presentatie in de klas en stemming 

SETTING
De leerlingen blijven zitten in hun eigen thematische commissie. Vooraan in de klas is op een 
schoolbord of flip-over de volgende tabel te zien:

THEMA STEMMEN VOOR STEMMEN TEGEN ONTHOUDINGEN

Bijv. "Roken"

Bijv. "Vluchtelingen"

In de eerste kolom schrijft u de thema’s die in uw klas worden besproken. 

VERLOOP 
Elke themagroep krijgt maximaal 2 minuten om haar voorstel te presenteren. Dat doet de groep aan 
de hand van het ingevulde werkblad. Daarna krijgen de andere leerlingen tijd om vragen te stellen. 
Vervolgens gaat u direct over tot de stemming. Iedereen stemt door zijn of haar hand op te steken. 
De leerlingen in de thematische commissie die het voorstel presenteert, mogen ook stemmen. U als 
docent zegt het volgende:

- “Steek je hand op als je het eens bent met dit voorstel.” U noteert het aantal in de kolom 
“Stemmen voor” van het betreffende thema.

- “Steek je hand op als je het niet eens bent met dit voorstel.” U noteert het aantal in de kolom 
“Stemmen tegen” van het betreffende thema. 

- “Steek je hand op als je je onthoudt.” U noteert het aantal in de kolom “Onthoudingen” van het 
betreffende thema. 

Na de stemming sluit u ofwel af met: “Dit wetsvoorstel is aangenomen (bij meerderheid van stemmen), 
gefeliciteerd” OFWEL “Dit wetsvoorstel is verworpen (bij meerderheid van stemmen)”. Er is een 
meerderheid wanneer de helft + 1 van de leerlingen voor of tegen een voorstel stemmen. Degenen 
die zich van stemming hebben onthouden, worden niet meegeteld. Als er evenveel stemmen voor als 
tegen zijn, stelt u voor de stemming op te schorten. Op die manier wordt geen besluit genomen over 
het voorstel.

U herhaalt dit voor elke thematische commissie. 
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MATERIAAL
- Schoolbord/flip-over + krijt/markeerstift om de tabel van tevoren over te nemen (zie Setting)

- Het ingevulde werkblad van elke groep

ENKELE TIPS
- Het aantal verschillende commissies/onderwerpen in de klas bepaalt hoeveel tijd er nodig is 

voor de oefening (zie Onderdelen en tijdsindicatie). 

- Hoe kleiner de groepen, hoe groter de betrokkenheid van elke afzonderlijke leerling. Houd bij 
het vaststellen van het aantal groepen in de klas rekening met zowel de tijdsindicatie als de 
persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen. 

3. De tien thema’s
Er kan uit tien thema’s/onderwerpen worden gekozen. De thema’s zijn gerangschikt van gemakkelijk 
naar moeilijk. Hieronder staan de thema’s en het bijhorende wetsvoorstel van de Commissie. In de 
bijlages kunt u zowel de wetsvoorstellen als de themakaarten voor elk onderwerp vinden. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige 
en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de daadwerkelijke standpunten van het 
Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor 
weergegeven. Het doel van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor 
de gemaakte keuzen. 

MOEILIJK-
HEIDS-
GRAAD

THEMA WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE

* 1. ROKEN IN DE EU Om te voorkomen dat jongeren gaan roken, stelt de Europese 
Commissie voor ...

Artikel 1: ... gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten te 
verplichten, zoals in eerdere EU-wetten is besloten.

Artikel 2: ... dat pakjes van verschillende fabrikanten voortaan hetzelfde 
ontwerp moeten hebben. Alle pakjes moeten wit zijn en er mag maar 
één lettertype worden gebruikt voor zowel het merk als de fabrikant. 
Er mogen geen andere logo’s op het pakje staan.

Artikel 3: ... dat in de hele EU geen tabaksproducten mogen worden 
verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
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* 2. MAXIMUM-
VOLUME VAN 
PERSOONLIJKE 
MUZIEKSPELERS

Om te voorkomen dat miljoenen Europeanen gehoorverlies lijden, 
stelt de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1: ... dat het standaard maximumvolume van alle persoonlijke 
muziekspelers (zoals iPods) en mobiele telefoons niet hoger mag zijn 
dan 80 decibel.* Deze maatregel zal gelden voor alle apparaten die in 
de Europese Unie worden verkocht. 

Artikel 2: ... dat gebruikers het volume op hun muziekspelers nog 
steeds zelf, op eigen risico, kunnen verhogen. Als ze dat doen, zal de 
volgende waarschuwing op het scherm verschijnen: “Luisteren naar 
luide muziek kan permanente gehoorschade veroorzaken.” 

* Decibelschaal (decibel = dB)
- 30 dB = Zacht (bijv. fluisteren)
- 70-75 dB = Gemiddeld (bijv. een stofzuiger)
- 85-90 dB = Erg hard, risico op schade (bijv. luid geschreeuw)
- 110-120 dB = Storend hard, risico op schade (bijv. nachtclub)
- Vanaf 170 dB = Pijnlijk hard, beschadigend (bijv. sirene)

10 decibel meer betekent dat het geluid tien keer zo hard wordt als 
daarvoor.

* 3. EUROPESE 
DEMOCRATIE

Om de burgers van de Europese Unie beter te betrekken bij de EU en 
te zorgen voor een juist beeld van de EU, stelt de Europese Commissie 
voor ...

Artikel 1. ... dat alle lidstaten de stemplicht invoeren voor 
de verkiezingen van het Europees Parlement. Zo zullen alle 
burgers verplicht worden erover na te denken wie zij als hun 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement kiezen.

Artikel 2. ... een agentschap op te richten dat onjuiste informatie over 
de EU opspoort (bijv. informatie die bedoeld is om twijfel te zaaien en 
de EU te verzwakken). Dit agentschap weerlegt ook de opgespoorde 
valse informatie en straft, zo mogelijk, de auteurs ervan.

* 4. BESCHERMING 
VAN DIEREN TEGEN 
DIERPROEVEN

Om te voorkomen dat dieren onnodig lijden, stelt de Europese 
Commissie voor ...

Artikel 1. ... dierproeven alleen toe te staan voor het ontwikkelen 
en testen van geneesmiddelen. Onnodige dierproeven of extra 
laboratoriumdieren moeten te allen tijde worden vermeden. 

Artikel 2. ... dierproeven altijd te verbieden voor het testen van 
cosmetica* en ook voor de afzonderlijke ingrediënten daarvan.

Artikel 3. ... de invoer in de EU van cosmetische producten die op 
dieren zijn getest, te verbieden. 
*Cosmetica: bad- en doucheproducten, make-up, deodorant, parfum, haar- en 
huidverzorgingsproducten, mondhygiëne, nagelverzorging, scheerproducten, zeep en 
zonnebrandproducten. 

** 5. WERKEN IN 
EEN ANDERE EU-
LIDSTAAT – VRIJ 
VERKEER VAN 
PERSONEN

Om ervoor te zorgen dat alle burgers van de EU gelijke rechten 
hebben en om de interne markt van de EU te verbeteren, stelt de 
Europese Commissie voor ...

Artikel 1: ... dat iedere EU-burger in eender welke andere EU-lidstaat 
mag werken zonder daarvoor een werkvergunning nodig te hebben. 

Artikel 2: ... dat iedere EU-burger die in een andere EU-lidstaat werkt 
dezelfde verloning en arbeidsvoorwaarden krijgt als de burgers van 
dat land.

Artikel 3: ... dat een EU burger die in een andere EU-lidstaat werkt, 
belasting betaalt aan zijn/haar gastland.
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** 6. EEN EU-LEGER? Om ervoor te zorgen dat de EU meer macht heeft in de wereld, stelt 
de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1: ... een Europees leger op te richten. 

Artikel 2: ... dit leger in te zetten tijdens humanitaire rampen, zoals 
droogte en overstromingen, zowel binnen als buiten de EU. Het kan 
ook tussenbeide komen in conflicten buiten de EU, bijv. in Syrië. 

** 7. DE EU EN 
DE KLIMAAT-
OPWARMING 

Om te voorkomen dat de globale temperatuur meer stijgt dan de 
kritische grens van 2 °C stelt de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1. ... dat ten minste 50 % van de gebruikte energie in de EU vóór 
2030 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne- en windenergie. Tegen 2050 moet dit 100 % zijn. 

Artikel 2. ... dat de EU op internationale klimaatconferenties het 
voortouw neemt en andere landen in de wereld ervan overtuigt actie 
te ondernemen.

*** 8. VLUCHTELINGEN 
IN EUROPA 

Om de huidige en toekomstige komst van migranten en asielzoekers 
in de EU in goede banen te leiden en te zorgen voor een eerlijke 
verdeling van de kosten, stelt de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1: ... dat iedere EU-lidstaat asielzoekers* opvang verleent 
volgens de Europese minimumeisen: iedere asielzoeker heeft tijdens 
de behandeling van zijn/haar aanvraag recht op voedsel, onderdak, 
onderwijs, gezondheidszorg en toegang tot werk. 

Artikel 2: ... dat er een plan voor permanente hervestiging van 
asielzoekers in de hele EU komt. Op die manier levert ieder land een 
gelijke inspanning. 

Artikel 3: ... de bepaling van het aantal asielzoekers per land te baseren 
op verschillende criteria: 

- het bruto nationaal product (bnp) van elk land; 
- bevolking; 
- werkloosheidscijfers; 
- inspanningen die al worden ondernomen om vluchtelingen uit 

oorlogsgebieden onderdak te bieden en te hervestigen. 

Artikel 4: ... een grootschalige Europese reddingsmissie op te zetten 
voor migranten* in nood op de Middellandse Zee om te voorkomen 
dat er opnieuw doden vallen. Iedere EU-lidstaat is verplicht aan deze 
missie bij te dragen volgens zijn bnp.
* Sleutelbegrippen:
Migrant: iemand die wegtrekt uit zijn/haar land van oorsprong om welke reden dan 
ook. Dit is de overkoepelende term. 
Vluchteling: een vluchteling is een specifiek soort migrant: iemand die gedwongen is 
zijn of haar land te ontvluchten wegens vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling 
heeft gegronde vrees voor vervolging wegens zijn of haar ras, godsdienst, nationaliteit, 
zijn of haar politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
Asielzoeker: iemand die asiel aanvraagt in een derde land: het recht om als vluchteling 
te worden erkend en om rechtsbescherming en materiële hulp te ontvangen. Zolang 
hun aanvraag in behandeling is, worden deze personen “asielzoekers” genoemd.
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*** 9. DE EU EN 
KINDERARBEID

Om de waarden van de EU, zoals respect voor de menselijke 
waardigheid, zowel binnen als buiten de grenzen van de Europese 
Unie te bevorderen en om te zorgen voor eerlijkere concurrentie met 
landen buiten de EU, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1. ... dat de oorsprong van producten en de oorsprong van 
onderdelen van producten die in de EU worden verkocht altijd 
duidelijk moeten zijn (= transparantie van de productieketen).

Artikel 2. ... dat producten waaraan kinderen hebben gewerkt, zij het 
aan de afwerking, zij het aan de grondstoffen, niet mogen worden 
verkocht in de EU.

Artikel 3. ... dat de EU een orgaan opricht dat in de hele productieketen 
controleert of er sprake is van kinderarbeid. Alleen importeurs 
die kunnen bewijzen dat er bij de productie geen gebruik van 
kinderarbeid is gemaakt, mogen hun producten in de EU verkopen.

*** 10. ONZE PRIVACY 
ONLINE

Om de privacy van haar burgers online beter te beschermen, stelt de 
Europese Commissie voor ...

Artikel 1: ... gebruikers het recht te geven hun volledige profiel en alle 
gegevens, of delen van hun profiel of bepaalde gegevens, te laten 
verwijderen wanneer ze daarom vragen. Het internetbedrijf moet 
deze gegevens volledig van het internet verwijderen en mag ze niet 
archiveren. Dit is “het recht om te worden vergeten”.

Artikel 2: ... dat webapplicaties altijd toestemming moeten vragen 
voordat ze gegevens (foto’s, zoekgedrag, persoonsgegevens 
enzovoort) van gebruikers doorverkopen aan andere bedrijven.

Artikel 3: ... dat bedrijven die de regels overtreden een boete kunnen 
krijgen van 5% van de totale jaarlijkse wereldwijde winst van het bedrijf. 

De kaarten die bij elk thema horen, zijn te vinden in Bijlage X: “In de huid van een Europarlementslid”: 
themakaarten. 

EVALUATIE VAN DE OEFENING: OVEREENKOMSTEN EN 
VERSCHILLEN MET DE REALITEIT

SETTING
U bespreekt, met behulp van het eerste deel van de Prezi-presentatie voor module 3, de 
overeenkomsten en verschillen tussen wat de leerlingen zojuist gedaan hebben en hoe de dingen 
in het echt werken. De leerlingen blijven ofwel in hun kleinere groepen of gaan terug naar waar ze 
gewoonlijk in de klas zitten. U zorgt gewoon dat alle leerlingen de presentatie kunnen zien. 

VERLOOP 
Allereerst vraagt u naar hun ervaringen: “Hoe was het om je te verplaatsen in de huid van een 
Europarlementslid?” Mogelijke antwoorden zijn dat ze het moeilijk vonden besluiten te nemen terwijl 
er zoveel belangen op het spel staan of dat ze het leuk vonden de macht te hebben om beslissingen te 
nemen. Vraag de leerlingen wie dezelfde of tegenovergestelde ervaringen heeft. (“Wie heeft het ook zo 
ervaren? Wie vond juist het tegenovergestelde?”) 
Hierna gaat u verder naar de evaluatie van de oefening. 
Om te beginnen, licht u de context toe: vertel de leerlingen dat wat ze zojuist gedaan hebben vanzelf-
sprekend op bepaalde vlakken verschilt van wat er in het echt gebeurt. U legt uit dat er zowel wat de 
vorm als de inhoud betreft een aantal verschillen zijn. Tegelijkertijd zijn een aantal dingen ook hetzelfde 
(het gaat dan ook om een simulatie). Deze verschillen en overeenkomsten worden in de Prezi-
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presentatie weergegeven door middel van een tabel:

Een eerste vraag die u aan de leerlingen zou kunnen 
stellen, is bijvoorbeeld: “Welke aspecten van de oefening 
waren volgens jou vergelijkbaar wat betreft de vorm of 
de inhoud?” Eerst legt u alle overeenkomsten uit aan de 
hand van wat de leerlingen hebben aangegeven. U 
voegt de overeenkomsten toe die ze niet zelf hebben 
genoemd. 

Vervolgens vraagt u: “Wat denk je dat er in werkelijkheid 
anders gaat?”, waarna u de belangrijkste verschillen 

bespreekt aan de hand van wat de leerlingen aangeven. U vult opnieuw aan met wat zij zelf niet 
hebben genoemd.  U zoomt daarbij in op de elementen die u bespreekt (in de presentatie). Dit deel 
van de presentatie is niet stap voor stap vastgelegd, zodat u flexibel kunt inspelen op de opmerkingen 
en bevindingen van de leerlingen.

OVEREENKOMSTEN VERSCHILLEN
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VORM Thematische commissies in het Europees 
Parlement: het Parlement behandelt heel 
uiteenlopende onderwerpen. Daarom is 
het logisch dat EP-leden zich in een aantal 
onderwerpen specialiseren. Net zoals jullie in 
verschillende thematische groepen verdeeld 
waren, heeft het Europees Parlement ongeveer 
twintig vaste thematische commissies. Binnen 
deze commissies maken EP-leden zich eerst 
vertrouwd met het onderwerp en bespreken 
ze het voordat ze het aan de rest van het 
Parlement presenteren, net zoals jullie hebben 
gedaan. Naast de vaste commissies kunnen er 
ook ad-hoc-commissies zijn.

Lobbygroepen: EP-leden worden vaak 
benaderd door lobbygroepen, net zoals jullie 
tijdens de oefening. 

Stemmen door handopsteking: vaak wordt 
in het Parlement over voorstellen gestemd 
door middel van handopsteking, omdat dat 
over het algemeen sneller gaat. Soms stemmen 
EP-leden elektronisch (= hoofdelijke stemming), 
bijvoorbeeld wanneer het Parlement sterk 
verdeeld is over een onderwerp en de uitslag 
van de stemming niet in één oogopslag 
duidelijk is. Een fractie kan ook (van tevoren) 
om een elektronische stemming vragen en 
de eindstemming over een verslag wordt ook 
meestal elektronisch gedaan. Op die manier 
kunnen burgers volgen welke EP-leden voor- of 
tegengestemd hebben of zich van stemming 
hebben onthouden.

Stemmen bij meerderheid: in het Europees 
Parlement is de regel ook dat de meerderheid 
de helft + 1 van de uitgebrachte stemmen is.

Verschillende fracties: tijdens deze 
oefening hadden jullie geen politieke 
kleur. In werkelijkheid zijn er acht fracties 
in het Europees Parlement. In de plenaire 
vergadering zitten de EP-leden bij elkaar in 
hun respectieve fracties, van links naar rechts. 
Elke fractie heeft een fractievoorzitter. 

Gedeelde wetgevingsbevoegdheid: 
de oefening zou je de indruk kunnen 
geven dat alleen het Europees Parlement 
wetgevingsbevoegdheid heeft in de EU en 
dus alle besluiten neemt. In werkelijkheid 
deelt het Parlement deze bevoegdheid 
echter met de Raad van Ministers. Een 
voorstel van de Commissie gaat eerst naar 
het Europees Parlement, dan naar de Raad 
van Ministers en blijft heen en weer gaan 
tussen deze twee instellingen. (Zie verder in 
de presentatie voor informatie over hoe een 
EU-wet tot stand komt.)

Ingewikkelder: 
- Tijdens de oefening waren we maar met 

een kleine groep. In het Europees Parlement 
wordt gedebatteerd en gestemd met 
(maximaal) 751 EP-leden. 

- Wij hebben allemaal in dezelfde taal 
gediscussieerd. In het Parlement mag 
iedereen spreken in een van de 24 officiële 
talen. Alles wordt vervolgens vertaald naar 
de andere officiële talen van de EU. 
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INHOUD Argumenten: de argumenten die jullie tijdens 
de oefening aanvoerden, zijn vergelijkbaar 
met de argumenten die in Europese debatten 
worden gebruikt. 

Ingewikkelder:

- De onderwerpen zijn vaak technischer. Het 
kan bijvoorbeeld gaan over de grootte van 
de mazen in visnetten. Dit brengt allerlei 
wetenschappelijk onderzoek met zich mee 
naar welke vissoorten je met elke soort net 
kunt vangen enz. 

- De wetsvoorstellen waarover het Parlement 
stemt, zijn veel gedetailleerder. Elk detail 
wordt besproken en zo nodig aangepast. 

Tot slot is er één punt dat zowel bij de overeenkomsten als bij de verschillen hoort: de 
onderwerpen zelf: 

- De onderwerpen kunnen als een gelijkenis worden beschouwd, omdat dit allemaal 
onderwerpen zijn waarmee het Europees Parlement zich bezighoudt of zich in het verleden 
heeft beziggehouden. 

- De onderwerpen zijn ook een verschil, omdat de werkelijke voorstellen en standpunten van 
de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers verschillend zijn. 

Na afloop zoomt u in op de onderwerpen die de klas heeft besproken. Met behulp van de 
samenvatting van de module voor de leerlingen in het leerlingenwerkboek en de informatie in de 
Prezi-presentatie voor module 3 bespreekt u kort de huidige stand van zaken en de rol van de EU met 
betrekking tot elk thema. In het hoofdstuk “Rollenspel: in de huid van een Europarlementslid” in het 
leerlingenwerkboek vindt u een kort overzicht van de stand van zaken. Het heeft dezelfde opbouw als 
de presentatie en u kunt het dus gebruiken als achtergrond bij het lesgeven. 

Het is heel belangrijk om per gehanteerd onderwerp de huidige, werkelijke, stand van zaken te 
bespreken, zodat de leerlingen de les verlaten met een correct beeld van de werkelijkheid. 

MATERIAAL
- Computer en beamer

-  Prezi-presentatie voor module 3 (stappen 3-12)

- Hoofdstuk: “Rollenspel: in de huid van een Europarlementslid” in het leerlingenwerkboek 
(gebruik dit voor uzelf als achtergrondinformatie)

TIPS 
In deze video wordt in minder dan zes minuten uitgelegd hoe het Europees Parlement werkt: www.
europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament (u kunt de taal 
aanpassen in de linkerbovenhoek van de pagina). Als u na de oefening nog voldoende tijd hebt, kunt u 
deze video laten zien. Na het bekijken van de video kunt u de overeenkomsten en verschillen tussen de 
oefening en de werkelijkheid bespreken met de leerlingen. 
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PRESENTATIE: DE INSTELLINGEN EN HET  
BESLUITVORMINGSPROCES  

SETTING
Voor deze presentatie kunnen de leerlingen ofwel blijven zitten waar ze zaten tijdens de evaluatie van 
de simulatieoefening ofwel teruggaan naar hun eigen plaatsen. De bedoeling is dat de leerlingen de 
presentatie gemakkelijk kunnen volgen. 

VERLOOP 
Gebruik in dit deel de Prezi-presentatie om de instellingen te bespreken en sluit af met het 
besluitvormingsproces. 

Het meeste van wat u tijdens de presentatie bespreekt, staat ook in de hoofdstukken “De EU-
instellingen” en “Hoe EU-wetgeving tot stand komt” in het leerlingenwerkboek. U kunt deze tekst bij de 
hand houden terwijl u ingaat op de instellingen. 

Een paar opmerkingen:

- Het is niet de bedoeling dat de leerlingen deze tekst tijdens de presentatie voor zich hebben; de 
tekst dient in dit stadium als achtergrondinformatie voor de docent. 

- Voor educatieve doeleinden is veel van de informatie over de instellingen en met name het 
besluitvormingsproces vereenvoudigd. Alleen de “essentiële” aspecten worden uitgelegd. In deze 
docentenhandleiding geven we extra achtergrondinformatie zodat u, als u dat wilt, dieper kunt 
ingaan op het besluitvormingsproces. 

1. De EU-instellingen 

INLEIDING: OVERZICHT

Leg eerst uit dat er veel verschillende organen, agentschappen en raden zijn in de EU, maar 
dat bepaalde instellingen van essentieel belang zijn voor de Europese Unie en voor het 
besluitvormingsproces in het bijzonder. Noem de instellingen waarover u het zult hebben: het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie/de Raad van Ministers, de 
Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank (ECB). Elk van deze 
instellingen heeft haar eigen bestaansreden en haar eigen manier van functioneren. 

STAP 1: HET EUROPEES PARLEMENT

Geef uitleg zoals dat in het leerlingenwerkboek wordt gedaan. Daar waar de presentatie ingaat op wie 
er in het Europees Parlement zitten, vindt u een link naar alle EP-leden van uw land. Neem even de tijd 
om hen voor te stellen en vraag de leerlingen wie zij kennen. 

Bespreek in het gedeelte over de werking van het Parlement de verschillende thematische 
parlementaire commissies. Als ze de simulatieoefening hebben gedaan, zeg dan tegen uw leerlingen 
dat ook zij in kleine thematische groepen hebben gewerkt. Het werken in kleinere groepen maakt een 
efficiënter functioneren van het Europees Parlement mogelijk. 

Daarna gaat u meer in detail in op de verschillende fracties in het Europees Parlement. De 
afbeelding toont de zetelverdeling tussen de verschillende fracties in het Parlement, gebaseerd op de 
verkiezingsuitslagen van 2014.
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Leg uit aan de leerlingen dat de plaats waar de EP-leden in het Europees Parlement zitten niet 
afhankelijk is van hun nationaliteit maar van hun politieke kleur. Tijdens de oefening hadden de 
leerlingen geen politieke kleur.

Op dit moment zijn er acht fracties in het Europees Parlement, die meer dan honderd nationale 
partijen uit de hele EU vertegenwoordigen. Bespreek de Europese fracties van groot naar klein. Het 
aantal fracties in het Europees Parlement staat niet vast. De fractie Europa van Naties en Vrijheid is 
bijvoorbeeld pas in 2015 gevormd. Sommige EP-leden zijn van geen enkele fractie lid en in dat geval 
maken zij deel uit van de “niet-fractiegebonden leden”.

Ieder onderwerp wordt voorafgaand aan de plenaire stemming in iedere fractie besproken. Tijdens 
deze discussies wordt het standpunt van de fractie bepaald: is de fractie voor of tegen een bepaalde 
kwestie? Het is echter belangrijk te weten dat een EP-lid niet verplicht is het standpunt van zijn/haar 
fractie te volgen. Het is tijdens plenaire vergaderingen niet ongebruikelijk dat leden van dezelfde fractie 
verschillend stemmen over hetzelfde onderwerp. 

Het belang van fracties in het Europees Parlement:

- De fractie krijgt een budget waarmee ze extra medewerkers kan aanwerven. 

- Alleen EP-leden die lid zijn van een fractie kunnen een functie vervullen binnen een van 
de Parlementaire commissies. Om rapporteur van een commissie te worden (degene die 
verantwoordelijk is voor een bepaald wetgevingsverslag), moet je bijvoorbeeld lid zijn van een 
fractie. 

- De fracties kunnen invloed uitoefenen op de agenda voor de parlementaire vergaderingen. 

- Hoe groter de fractie, hoe beter de functies die ze bekleden in het Parlement. Ze hebben ook 
meer spreektijd in het Europees Parlement. 

Om een fractie te vormen in het Europees Parlement moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

-  Je hebt 25 leden nodig. 

-  In een fractie moet minimaal een kwart van de lidstaten vertegenwoordigd zijn (op dit moment 
komt dat neer op minimaal zeven landen).

-  Een EP-lid kan slechts lid zijn van één fractie. 

Meer informatie over de werking van het parlement vindt u op http://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/nl/organisation-and-rules/organisation.

Nadat u uitleg hebt gegeven over het “wie”, “wat” en “hoe” vraagt u de leerlingen in welke stad het 
Europees Parlement vergadert. Laat hun vervolgens een afbeelding zien van de grote vergaderzaal 
en leg uit dat het Parlement officieel zijn zetel heeft in Straatsburg (Frankrijk) maar dat de EP-leden 
ook bijeenkomen in Brussel en dat het secretariaat gevestigd is in Luxemburg. De kwestie van de 
maandelijkse verhuis, waarbij alle EP-leden voor één week per maand naar Straatsburg reizen en de rest 
van de tijd in Brussel werken, is al jaren controversieel. 

Ter informatie: zes Europese fracties voeren gezamenlijk campagne voor één zetel voor het Parlement: www.
singleseat.eu. Op deze website kunt u een aantal feiten en cijfers vinden over de maandelijkse verhuis. 

STAP 2: DE EUROPESE RAAD

Geef de uitleg van het leerlingenwerkboek. Vraag de leerlingen wie er ons land vertegenwoordigt en 
wijs deze persoon aan op de “familiefoto”. Geef hierna uitleg over de taken en werking van de Europese 
Raad. Wijs er tot slot op dat de Europese Raad in Brussel zetelt.
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STAP 3: DE RAAD VAN DE EU OF DE RAAD VAN MINISTERS

Geef de uitleg van het leerlingenwerkboek. Nadat u uitleg hebt gegeven over het “wie”, “wat” en “hoe” 
vraagt u de leerlingen in welke stad de Raad van Ministers volgens hen vergadert. Wijs erop dat de 
Raad van Ministers zijn zetel heeft in Brussel, in hetzelfde gebouw als de Europese Raad.

Opmerking: de Europese Raad ≠ de Raad van de EU ≠ de Raad van Europa
Er zijn veel raden in Europa; zoveel is duidelijk. Maar ook al lijken de namen heel erg op elkaar, ze zijn 
allemaal een andere instelling of organisatie. 

De Europese Raad en de Raad van de EU (= de Raad van Ministers) zijn allebei EU-instellingen, zoals 
hierboven beschreven is. De Raad van Europa is echter een afzonderlijke internationale organisatie 
waarvan 47 Europese landen lid zijn. De Raad van Europa heeft zijn zetel in Straatsburg en houdt 
zich voornamelijk bezig met de bescherming van de mensenrechten en de versterking van de 
Europese identiteit. De Raad van Europa is de moederorganisatie van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (zie opmerking over het Europees Hof van Justitie). Meer informatie over de 
Raad van Europa vindt u op http://www.coe.int/. 

STAP 4: DE EUROPESE COMMISSIE

Geef de uitleg van het leerlingenwerkboek. Noem duidelijk de commissaris uit uw eigen land wanneer 
u uitlegt wie er in de Europese Commissie zetelt. Vraag de leerlingen of ze weten wat zijn/haar 
portefeuille is en geef hun achteraf het antwoord. Noem ook de voorzitter, Jean-Claude Juncker. U kunt 
zo nodig afwijken van de stapsgewijze opbouw van de presentatie en inzoomen op de groepsfoto van 
de huidige Europese Commissie. U legt uit aan de leerlingen dat deze instelling in feite de “regering” 
van de EU is. Neem vervolgens de taken en werking door. De hoofdzetel van de Europese Commissie is 
eveneens in Brussel. 

STAP 5: HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Geef de uitleg van het leerlingenwerkboek. Leg bij het gedeelte over de taken uit dat deze instelling 
de scheidsrechter is tussen de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie. Het Europees Hof van 
Justitie speelt ook een belangrijke rol bij het interpreteren van Europese regelgeving. Deze instelling 
is dus een belangrijke schakel in het besluitvormingsproces van de EU. Het Europees Hof van Justitie 
heeft zijn zetel in Luxemburg. 

Opmerking: het Europees Hof van Justitie mag niet worden verward met het Europees Hof  
voor de Rechten van de Mens. Dit laatste is GEEN instelling van de EU en is gevestigd in 
Straatsburg. Alle EU-lidstaten zijn echter ook lid van de Raad van Europa, die de moeder-
organisatie is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Personen, groepen, 
organisaties en landen kunnen een klacht indienen tegen een lidstaat van de Raad van Europa 
wanneer deze lidstaat mogelijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
geschonden heeft. 

STAP 6: DE EUROPESE CENTRALE BANK

Geef de uitleg van het leerlingenwerkboek. De ECB heeft zijn zetel in Frankfurt (Duitsland). Op de 
website van de ECB vindt u onder het kopje “Voor het onderwijs” educatieve materialen, games en 
video’s over de ECB:

www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.nl.html
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2. Hoe EU-wetgeving tot stand komt

VEREENVOUDIGD:
Het hoofdstuk in het leerlingenwerkboek bevat een vereenvoudigde versie van de “gewone 
wetgevingsprocedure”. In deze procedure doet de Europese Commissie wetsvoorstellen (initiatiefrecht) 
en hebben de Raad van Ministers en het Europees Parlement de wetgevingsbevoegdheid. De laatste 
twee hebben een gelijke stem. Met andere woorden, zowel de Raad van Ministers als het Europees 
Parlement kan een wetsvoorstel tegenhouden. Pas wanneer beide instellingen het eens zijn over een 
compromis komt nieuwe wetgeving tot stand. 

HET VOLLEDIGE BEELD:
In werkelijkheid is de gewone wetgevingsprocedure natuurlijk gecompliceerder, met een eerste, 
tweede en soms zelfs derde “lezing” door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Een visuele 
weergave en gedetailleerde uitleg over de procedure vindt u hier:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/powers-and-procedures.

Naast de gewone wetgevingsprocedure, die in de meerderheid van de gevallen gebruikt wordt, 
zijn er ook “bijzondere wetgevingsprocedures”. Dat is in wezen een overkoepelende term voor 
alle wetgevingsprocedures die afwijken van de gewone. In de Europese Verdragen staat voor 
welke beleidsdomeinen een bijzondere wetgevingsprocedure nodig is. In elk van deze bijzondere 
wetgevingsprocedures is vastgelegd welke rollen de verschillende EU-instellingen binnen het 
besluitvormingsproces vervullen: wie voorstellen kan doen, wie er besluit en hoe er gestemd moet worden. 

MATERIAAL
-  Computer en beamer

-  Prezi-presentatie voor module 3, (stappen 13-49)

- Hoofdstukken: “De EU-instellingen” en “Hoe EU-wetgeving tot stand komt” uit het 
leerlingenwerkboek (alleen voor de docent, als achtergrondinformatie over de instellingen en 
het besluitvormingsproces) 

EEN PAAR TIPS VOOR DE PRESENTATIE
-  Deze presentatie is heel uitgebreid. Als docent kiest u zelf welke aspecten u bespreekt en welke 

aspecten u buiten beschouwing laat. 

- Werken met Prezi: de presentaties zijn gemaakt met Prezi, dat intuïtief en dus 
gebruiksvriendelijk werkt. Een “pad” leidt u stap voor stap door de presentatie. U kunt altijd van 
het pad afwijken door op een item in de presentatie te klikken. De presentatie zoomt dan in op 
dat specifieke onderdeel. Klik hier voor een instructievideo over navigeren door Prezi. Andere 
instructievideo’s over Prezi vindt u op https://prezi.com/support. 

- De presentatie is alleen online beschikbaar. Als u op school geen internettoegang hebt, kunt u 
de presentatie thuis op uw laptop downloaden. Klap vervolgens uw laptop dicht zonder hem 
uit te zetten. Wanneer u vervolgens uw laptop op school weer opent, zal de presentatie daar 
nog altijd op staan. 
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2. DE WAARDEN VAN DE EU:  
  WAT DENK JIJ?

INLEIDING
Het gaat hier om een uitgebreide debatoefening over Europese waarden dat bestaat uit drie 
onderdelen: Individuele reflectie (“Wat denk ik?”), klassikale discussies (“Wat denken wij?”) en discussies 
in kleinere groepen (“Hoe ziet de EU deze waarden?”). Elk deel kan afzonderlijk worden gedaan, maar ze 
bouwen ook op elkaar voort. 

EERSTE DEEL: WAT DENK IK?

SETTING
De leerlingen doen een individuele oefening en krijgen ook klassikaal uitleg. Ze moeten de presentatie 
kunnen zien en aan een tafel zitten.

VERLOOP
In dit deel reikt de docent aan iedere leerling een persoonlijk waardenoverzicht uit. Dit is een 
persoonlijk document dat alleen voor de leerling is bedoeld. Op het waardenoverzicht staan de 
waarden van de EU al aangegeven, met een beknopte definitie.

1. Geef aan of je het persoonlijk eens bent met de waarden.

De docent vraagt de leerlingen (individueel) na te denken over elk van de waarden en hun beknopte 
definities:  “Stel jezelf de vraag: “Sta ik persoonlijk achter deze waarden?” Met andere woorden, ben 
je het (persoonlijk) ermee eens dat iedereen vrij en gelijkwaardig moet zijn, in een democratie moet 
leven, zich aan de rechtsstaat moet houden, de menselijke waardigheid en mensenrechten moet 
eerbiedigen, verdraagzaam moet zijn en solidariteit moet tonen? Denk erover na en omcirkel “eens” of 
“oneens” naast elke waarde, afhankelijk van wat je vindt.” 

2. Rangschik de waarden naar hoe belangrijk jij ze vindt.

In de kolom “Prioriteiten voor de EU” op het waardenoverzicht zetten de leerlingen de waarden in volgorde 
van hoe belangrijk deze volgens hen zouden moeten zijn voor de EU (1 = het belangrijkst, 8 = het minst 
belangrijk). Dit is een individuele oefening, die voor elke leerling een andere uitkomst zal hebben. 
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3. Dilemma’s

Als alle leerlingen klaar zijn met hun persoonlijke rangschikking legt de docent hun een aantal 
dilemma’s voor die te maken hebben met de waarden in concrete situaties. 

- De docent legt het dilemma uit en illustreert het aan de hand van de presentatie.

- De leerlingen wordt gevraagd welke waarde volgens hen in deze specifieke situatie het zwaarst 
weegt. 

Na elk dilemma vraagt de docent de leerlingen te controleren of hun antwoord overeenstemt met de 
rangschikking die ze eerder hebben gemaakt.

Dilemma’s:

1.  Vrijheid van meningsuiting versus gelijkheid/eerbiediging van de menselijke 
waardigheid

 Moet haat zaaien worden verboden? Haatzaaiende boodschappen zijn uitingen die een 
persoon of groep aanvallen, bedreigen of beledigen op basis van nationale herkomst, etniciteit, 
kleur, godsdienst, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid of handicap. 

 Hier botst de waarde “vrijheid” (vrijheid van meningsuiting, wat ook een mensenrecht is) 
met de waarden “gelijkheid” en “eerbiediging van de menselijke waardigheid” omdat wat er 
gezegd wordt, aanzet tot haat, geweld en discriminatie, gericht tegen een persoon, groep of 
gemeenschap.

2.  Vrijheid versus solidariteit

 Alle EU-lidstaten leggen hun burgers belastingen op om, naast vele andere publieke diensten, 
een socialezekerheidsstelsel te bekostigen waarin de welvaart voor een deel wordt herverdeeld. 
Werklozen en zieken ontvangen bijvoorbeeld een uitkering en/of arme gezinnen betalen 
minder voor onderwijs. Als burger ben je verplicht je belastingen te betalen; je bent niet vrij 
ervoor te kiezen geen belasting te betalen.

3.  Pluralisme/verdraagzaamheid (het recht om je (geloofs)opvattingen in de praktijk te 
brengen) versus gelijkheid/non-discriminatie

 Een man weigert een vrouwelijke ambtenaar een hand te geven nadat zij hem en zijn vrouw 
op het stadhuis getrouwd heeft. De vrouwelijke ambtenaar voelt zich gediscrimineerd; de man 
beroept zich op zijn recht om zijn geloof in de praktijk te brengen (pluralisme).

Conclusie: De docent vraagt de leerlingen of hun antwoorden altijd overeenstemden met hun 
oorspronkelijke rangschikking. Dat zal waarschijnlijk niet voor alle leerlingen het geval zijn. De docent 
concludeert dat het soms moeilijk is vast te houden aan bepaalde waarden en dat onze Europese 
samenlevingen daar ook mee worstelen. Veel van de stellingen in het volgende deel 2: “Wat denken 
wij?” bevatten ook dergelijke conflicten.

MATERIAAL
-  Prezi-presentatie voor module 3

-  Computer en beamer

-  Persoonlijk waardenoverzicht voor iedere leerling (te vinden in het leerlingenwerkboek). 
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TWEEDE DEEL: WAT DENKEN WIJ?
Het doel van dit deel is invulling te geven aan de betekenis van (een aantal van) de waarden om ze 
concreter te maken. Voor elke waarde, zijn er twee stellingen. De docent kiest hieruit zelf twee tot vier 
stellingen om in de klas te bespreken, volgens de interesse van de leerlingen. 

OPMERKING: de stellingen zijn bedoeld om een discussie uit te lokken over de waarde. Ze zijn geen 
oordeel over de waarde. 

SETTING
De opstelling moet uitnodigen tot een klassikale discussie en de leerlingen moeten ook de 
geprojecteerde stellingen kunnen zien.

VERLOOP
Verloop van het debat, voor elke stelling:

1. Eerste stemming

“Lees de stelling. Denk er even over na en bepaal voor jezelf of je het ermee eens bent of niet. Er is geen 
“tussenweg”; je moet kiezen.” Een paar belangrijke opmerkingen:

- Dit is slechts een intuïtieve stemming waarna het onderwerp diepgaander zal worden 
besproken.

- Er is geen “goed” of “fout” antwoord. 

- De stellingen zijn alleen maar bedoeld om een discussie uit te lokken; ze geven geen mening 
weer.

De docent telt de stemmen en noteert ze.

2. Plenaire discussie

De docent vraagt de leerlingen die tijdens de stemming tot de minderheid behoorden opnieuw 
hun hand op te steken. Vervolgens vraagt de docent iemand om uit te leggen waarom hij of zij het 
met de stelling eens of oneens is, bijv. “Wie was het met deze stelling eens? Kun je nogmaals je hand 
opsteken? Kan iemand me vertellen waarom hij of zij het er wel of niet mee eens is?” (Door eerst 
iemand uit de “minderheidsgroep” te kiezen, kunnen reacties worden uitgelokt van de leerlingen die 
het tegenovergestelde hebben gestemd. Op die manier wordt het debat gestimuleerd.)

De docent geeft het woord aan één leerling (of wijst zo nodig iemand aan), die de groepsdiscussie 
opent. Daarna vraagt de docent aan de groep wie het eens/oneens is met de persoon die het woord 
heeft gevoerd. De docent leidt de discussie dus in goede banen.

Misschien zijn er vragen over de stelling. De docent verduidelijkt (waar mogelijk) wat er met de stelling 
wordt bedoeld. Het kan zijn dat hij of zij ook weer moet benadrukken dat de stellingen alleen maar 
bedoeld zijn om debat uit te lokken, en dat er geen juiste of foute kant is. 

3. Tweede stemming (optioneel)

De docent kan ervoor kiezen opnieuw te stemmen. Hij of zij telt de stemmen en vergelijkt de uitslag 
met die van de eerdere stemming. Zijn sommige leerlingen van mening veranderd?
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4. Conclusie

Na de stellingen vraagt de docent de leerlingen te controleren of hun antwoorden overeenstemmen 
met wat ze op hun waardenoverzicht (uit deel 1 “Wat denk ik?”) hebben aangegeven: staan ze nog 
steeds achter deze waarde? Zouden ze de rangorde wijzigen? 

MATERIAAL
-  Prezi-presentatie voor module 3. U zoomt zelf in op de stellingen van uw keuze door er op te 

klikken.

-  Computer en beamer

ENKELE TIPS OM HET DEBAT TE MODEREREN
- Begin met een uitleg over de basisregels van de discussie: “luister naar elkaar; wacht met praten 

tot het jouw beurt is; blijf beleefd; wijk niet af van het onderwerp; blijf niet te lang aan het 
woord en geef anderen ook de kans om iets te zeggen.”  Dit laat u toe om tijdens het debat 
terug naar deze regels te verwijzen. 

- Geef uw eigen mening niet; wees zo neutraal mogelijk.

- Probeer zoveel mogelijk verschillende leerlingen aan het woord te laten. 

- Wanneer er niet onmiddellijk een reactie uit de groep komt, herformuleert u de vraag of 
stelling, of speelt u advocaat van de duivel door provocatieve vragen te stellen.

- Als één leerling de discussie domineert, probeer hem of haar dan te onderbreken, vat beleefd 
samen wat hij of zij gezegd heeft en geef het woord aan een andere leerling, bijvoorbeeld door 
te vragen welke leerlingen het eens of oneens zijn met wat zojuist is gezegd. 

- Als leerlingen van het onderwerp afdwalen, onderbreekt u hen en vraagt u hen om bij het 
hoofdonderwerp te blijven. Dit lijkt misschien onbeleefd, maar andere leerlingen zijn u wellicht 
dankbaar. 

INHOUD
De 16 stellingen om uit te kiezen: 

DEMOCRATIE

1.  “Een referendum is altijd een goede manier om burgers inspraak te geven.”

 De vraag is of een referendum iets goeds is voor een democratie. Een referendum heeft de 
beperking dat mensen gewoonlijk moeten kiezen tussen “ja” en “nee” en dat er geen ruimte is 
voor alternatieven. In Zwitserland (geen EU-lidstaat) werd mensen bijvoorbeeld gevraagd “voor” 
of “tegen” een nieuwe tunnel te stemmen. Maar er waren nog veel meer alternatieven, zoals 
andere wegen, andere locaties voor deze tunnel enzovoort. 

2.  “Echte democratie kan alleen werken op lokaal niveau.”

 Met deze stelling wordt leerlingen gevraagd of ze geloven dat democratie kan werken in 
grotere samenlevingen, waar je de politici niet persoonlijk kent en niet gemakkelijk rechtstreeks 
kunt benaderen. Dit geldt bij uitstek voor de Europese Unie, die 500 miljoen inwoners heeft. 
Kan een democratie werken op zo een grote schaal?
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VRIJHEID

1.  “Vrijheid betekent dat je geen verantwoordelijkheden hebt.”

 “Verantwoordelijkheden” kan van alles betekenen: verantwoordelijk zijn in de samenleving, 
bijvoorbeeld anderen helpen, je familie helpen, voor je bejaarde ouders of grootouders zorgen, 
voor je kinderen zorgen ... In bredere zin betekent het “burgerschap”, je als “goed” burger 
gedragen, geen wegen vernielen of vervuilen enzovoort. 

 Als iedereen het met de stelling eens is, kunt u advocaat van de duivel spelen door te vragen of 
ze vinden dat iemand die ervoor kiest helemaal niets voor de samenleving te doen recht heeft 
op alle voordelen van een welvaartsstaat – zoals gratis onderwijs, goedkope medische zorg, 
werkloosheidsuitkering enzovoort – die door anderen betaald worden.

2.  “Omdat er vrijheid van meningsuiting is, moeten racistische politieke partijen worden 
toegelaten tot het Europees Parlement.”

 Als een politieke partij standpunten aanhangt die in strijd zijn met de waarden van de EU, 
bijvoorbeeld discriminatie op basis van nationaliteit of ras, betekent dat dan dat ze hun 
opvattingen niet mogen uiten en geen macht mogen uitoefenen?

SOLIDARITEIT

1.  “Een EU-lidstaat die door een financiële crisis wordt getroffen, moet steun krijgen van de andere 
EU-lidstaten.”

 Met deze stelling wordt de leerlingen gevraagd of de landen binnen de EU zich solidair moeten 
tonen met andere lidstaten wanneer die in moeilijkheden verkeren. Moet de EU zo’n soort Unie 
zijn, waarin landen op elkaar kunnen rekenen? 

2.  “Solidariteit betekent dat je belastinggeld gebruikt om ervoor te zorgen dat er voor iedereen 
fatsoenlijke huisvesting, voedsel en onderwijs is.”

 Met deze stelling wordt een discussie uitgelokt over de vraag of je solidariteit moet tonen 
in een samenleving met mensen die we niet kennen. Willen wij de armen helpen door hun 
structureel geld te geven? 

 Sommige leerlingen vinden misschien dat armoede iets is waar iemand persoonlijk 
verantwoordelijk voor is en dat de samenleving daar niet voor moet betalen. Andere 
geschilpunten zouden kunnen zijn dat uitkeringen alleen moeten worden verstrekt aan 
diegenen die ze echt nodig hebben. Als advocaat van de duivel kan de docent vragen wat de 
leerlingen liever zouden hebben: een heel streng systeem waarbij mensen in nood het risico 
lopen buiten de samenleving komen te staan, of een minder streng systeem waarbij het risico 
bestaat dat mensen misbruik van het systeem maken.

GELIJKHEID/NON-DISCRIMINATIE

1.  “Als je gelijkheid nastreeft, is positieve discriminatie noodzakelijk.”

 Positieve discriminatie = de praktijk waarbij bijzondere voordelen worden gegeven aan mensen 
uit groepen die soms oneerlijk worden behandeld of niet goed vertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt, in hogere functies enzovoort. In veel Europese landen, bijvoorbeeld, worden 
werkgevers die iemand met een handicap in dienst nemen daar financieel voor beloond.
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2.  “Iedereen is gelijk, ongeacht hoe rijk hij of zij is.”

 De docent kan wijzen op het verschil tussen de gewenste situatie en de daadwerkelijke situatie. 
Is iedereen gelijk en zou iedereen gelijk behandeld moeten worden? Stel je bijvoorbeeld eens 
voor dat iemand die er arm uitziet en iemand die er rijk uitziet een winkel binnengaan waar 
luxeartikelen worden verkocht. Zullen zij gelijk worden behandeld? 

 De onderliggende vraag hier is of we nog steeds in een klassenmaatschappij leven. Voor de wet 
zijn we allemaal gelijk, maar zijn we dat ook in de praktijk?

DE RECHTSSTAAT/JUSTITIE

1. “Voor sommige misdrijven zou het mogelijk moeten zijn te kiezen tussen een boete en 
gevangenisstraf.”

 Met deze stelling wordt leerlingen gevraagd of ze het “rechtvaardig” zouden vinden als rijkere 
mensen hun straf konden “afkopen”. Het gaat hier in feite om een combinatie van de waarden 
“gelijkheid” en “rechtsstaat”. 

2.  “Terroristen hebben recht op een eerlijk proces, met een goede verdediging.”

 De afbeelding in de presentatie toont Anders Breivik, een Noorse rechts-extremistische terrorist 
die in 2011 aanslagen pleegde in Noorwegen. Op 22 juli 2011 doodde hij acht mensen in Oslo 
en schoot vervolgens op een zomerkamp op het eiland Utøya 69 jongeren dood. In augustus 
2012 werd hij veroordeeld voor massamoord en terrorisme.

 Deze stelling is bedoeld om een discussie uit te lokken over de vraag of mensen zoals hij – die 
overduidelijk betrokken waren bij massamoorden – niet alleen het recht behouden op een 
eerlijk proces, maar ook op verdediging.

EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN

1.  “Een journalist moet worden gestraft wanneer hij of zij nepnieuws schrijft.” 

 Deze stelling gaat over de persvrijheid. Op dit moment hebben alleen dictaturen wetgeving 
op grond waarvan de pers kan worden vervolgd voor wat ze schrijft. Dit kan uiteindelijk tot 
censuur leiden of als gevolg hebben dat de media uit angst voor vervolging geen verslag 
uitbrengen over bepaalde onderwerpen. 

2. “De EU moet geen zaken doen met regimes die de mensenrechten schenden, zelfs als de deal 
goed zou zijn voor de EU.”

 Mag de EU handelsovereenkomsten of andere akkoorden sluiten met regimes waarvan 
geweten is dat ze de mensenrechten schenden? Om migranten te beletten naar de EU 
te komen, sluit de EU bijvoorbeeld akkoorden met Afrikaanse landen die herhaaldelijk de 
mensenrechten schenden. Een ander voorbeeld: sommige deals zijn noodzakelijk om bepaalde 
grondstoffen te krijgen die we in Europa niet hebben, bijvoorbeeld kobalt, dat we in mobiele 
telefoons gebruiken. 
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VERDRAAGZAAMHEID/PLURALISME

1.  “Het dragen van religieuze symbolen, zoals een kruis of een hoofddoek, moet worden 
toegestaan op school en op het werk.” 

 De vraag waar het hier om draait, is of leerlingen vinden dat het toegestaan moet zijn je religie 
op het werk of op school te beoefenen.

2.  “Er is niks mis met haatzaaiende boodschappen online te zetten als dat in besloten/geheime 
groepen gebeurt.”

 Zijn leerlingen dit weleens tegengekomen? Hebben ze dit misschien zelf gedaan? Denken 
ze dat dit schadelijk kan zijn voor bepaalde groepen? Of gaan ze uit van hun vrijheid van 
meningsuiting? 

RESPECT VOOR DE MENSELIJKE WAARDIGHEID 

1.  “Het is de morele plicht van ieder EU-land om vluchtelingen te helpen.”

 Vluchteling = iemand die uit vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, sociale groep of 
politieke overtuiging een internationale grens is overgestoken naar een ander land.

 Opmerking: dit is niet hetzelfde als economische immigranten (mensen die om economische 
redenen migreren). 

 
 De onderliggende vraag hier is: respecteren we de menselijke waardigheid van niet-

Europeanen? Naar aanleiding van deze stelling komen gewoonlijk vraagstukken aan de 
orde zoals: goede integratie, kiezen tussen je eigen volk helpen of vreemdelingen, goede 
bedoelingen van vreemdelingen enzovoort.

 Opmerking: binnen de EU geldt het vrij verkeer van personen, wat betekent dat EU-burgers 
nooit “vluchtelingen” kunnen zijn. Als leerlingen dit naar voren brengen, moet de docent dat 
corrigeren.

2.  “Foltering moet worden toegestaan voor het verkrijgen van informatie om mogelijke nieuwe 
terroristische aanslagen te voorkomen.”

 Foltering is in de EU verboden, ongeacht het doel. Zijn de leerlingen het daarmee eens? Vinden 
ze dat het in sommige gevallen legitiem kan zijn? 

DERDE DEEL: HOE ZIET DE EU DEZE WAARDEN?
In dit deel bespreken de leerlingen in kleinere groepen hoe de EU deze waarden in de praktijk omzet. 
De docent kiest vooraf over welke waarden hij of zij de leerlingen wil laten discussiëren. De docent 
splitst de groep op in kleinere groepen van ongeveer drie tot vier leerlingen. Elke groep krijgt één 
Europese waarde om over te discussiëren, bijvoorbeeld democratie of solidariteit. 

SETTING
De leerlingen werken in kleine groepjes van drie tot vier leerlingen. Daarna volgt een klassikale 
discussie. 
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VERLOOP
1. Inleiding en opsplitsing in groepjes

De docent maakt bekend aan welke waarden de kleinere groepen zullen werken: hij of zij neemt 
de gegeven voorbeelden voor elke waarde die in de kleinere groepen besproken zal worden, 
door en gebruikt daarbij de presentatie en de toelichting bij de waarden in module 2 van 
deze docentenhandleiding (blz. 25-27). Vervolgens deelt de docent de waardenkaarten en het 
groepswerkblad uit. 

2. Groepswerk

Elke groep werkt zelfstandig en bespreekt hoe de EU ‘hun’ waarde tot uiting brengt. De instructies 
op het groepswerkblad dienen als begeleiding van het debat. De groepsdiscussie levert een aantal 
aanbevelingen voor de EU op.
De docent blijft tijdens het groepswerk beschikbaar voor mogelijke vragen en houdt de tijd in het oog. 

3. Plenaire discussie

De docent vraagt de woordvoerder van iedere groep om de aanbevelingen van de groep aan de 
EU kort (één minuut) op te sommen. De woordvoerder herhaalt eerst de waarde waaraan de groep 
gewerkt heeft en geeft vervolgens de aanbevelingen. De anderen luisteren en geven feedback als de 
tijd dat toelaat: zijn ze het er mee eens/oneens, hebben ze nog iets toe te voegen? 
Hierna kan het groepswerk zelf, als proces, geëvalueerd worden, bijvoorbeeld: “Was het moeilijk? Zo ja, 
waarom?”

MATERIAAL
- Prezi-presentatie voor module 3

- Computer en beamer

- Voor elke groep: de vier spelkaarten van iedere gebruikte waarde uit module 2 (bijlage V bij de 
docentenhandleiding). Op deze kaarten staat een specifieke EU-maatregel of -praktijk die bij 
“hun” waarde hoort. 

- Voor elke groep: één groepswerkblad “Hoe ziet de EU deze waarden?” (bijlage XI bij de 
docentenhandleiding).
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CONCEPT
In de vierde module ligt de nadruk op de manier waarop de leerlingen actief als burgers kunnen 
participeren in de EU en hun stem kunnen laten horen. Dit stemt overeen met de laatste activiteit van 
het model “Groeien in actief Europees burgerschap”:

Deze module begint met de klassikale oefening “Verkiezingen in de klas”. Met behulp van de 
onlinetool Mentimeter stemmen de leerlingen op de politieke partij van hun keuze. Er wordt anoniem 
gestemd en de resultaten zijn meteen zichtbaar. Vervolgens extrapoleert u als docent het stemgedrag 
van de klas naar het stemgedrag van uw eigen land en van de hele EU. 

Voor de QR-code oefening, “Jouw stem in de EU”, wordt de klas in groepen van twee of drie 
leerlingen verdeeld. Iedere groep doet een aantal opdrachten over het laten horen van hun stem op 
Europees niveau. Bij deze opdrachten horen onlinebronnen die de leerlingen opzoeken via QR-codes 
of links. Wanneer de opdrachten zijn voltooid, bespreken de leerlingen de resultaten in een klassikale 
discussie. 

In het leerlingenwerkboek staat een samenvatting van deze module. Deze geeft een overzicht van de 
verworven kennis en kan worden gebruikt als studiemateriaal en als achtergrond bij de presentatie van 
deze module. 

ONDERDELEN EN TIJDSINDICATIE
De vierde module kan, afhankelijk van hoe u hem gebruikt, in zijn geheel 1-4 uur in beslag nemen. In de 
onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd er voor elk onderdeel minimaal nodig is.

ONTWETENDHEID BEWUSTZIJN KENNIS DEMOCRATISCHE
VAARDIGHEDEN 

ACTIEF 
BURGERSCHAP

SENSIBILISEREN INFORMEREN TRAINEN ACTIVEREN

© Ryckevelde vzw, 2010

MODULE 4  
JOUW STEM IN DE EU
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WERKVORM DUUR ONDERWERP MATERIAAL
Oefening: 
verkiezingen in de 
klas

15 min Verkiezingen in de klas waarbij de 
leerlingen online anoniem stemmen 
op de partij van hun keuze

- Computer met internetverbinding, beamer

- Smartphones van de leerlingen 

- Voldoende extra tablets/ computers voor de 
leerlingen zonder smartphone

- Uw eigen kopie van de Mentimeter tool 

Extrapolatie van de 
klasuitslag naar de 
realiteit

15 min Verkiezingen in de klas: extrapolatie 
naar de vorige verkiezingsuitslag 
nationaal en Europees

- Prezi-presentatie voor Module 4

- Computer en beamer

- Uitslag van de verkiezingen in de klas

Oefening met QR-
codes: jouw stem in 
de EU 

20 min Jouw stem in de EU: De leerlingen 
ontdekken verschillende 
mogelijkheden om te participeren 
in de EU aan de hand van 
internetopdrachten.

- LeerlingenWerkblad (Bijlage XII in de 
lerarenhandleiding)

- Voldoende smartphones/ tablets/computers 
met internetverbinding

Klassikale 
bespreking

10 min Klassikale bespreking van de 
(belangrijkste) antwoorden.

- Ingevulde werkbladen 

- Oplossingen in deze lerarenhandleiding 

DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES

ATTITUDE
-  De leerlingen zien het belang in van het stemmen in de Europese verkiezingen en van 

participatie in het algemeen. 

-  De leerlingen zijn zich bewust van hun democratische rechten en plichten en maken zich die 
eigen.

-  De leerlingen worden actieve Europese burgers die met overtuiging hun stem uitbrengen in 
lokale, nationale en Europese verkiezingen.

-  De leerlingen brengen een goed onderbouwde en weloverwogen stem uit en moedigen hun 
leeftijdsgenoten aan hetzelfde te doen. 

KENNIS
-  De leerlingen weten hoe ze hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement kiezen; ze 

kennen de verschillende fracties in het Parlement en weten welke politieke partijen bij welke 
fracties horen. 

-  De leerlingen weten waar de politieke partijen in hun land voor staan. 

-  De leerlingen maken kennis met verschillende mogelijkheden waarmee ze hun stem op EU-
niveau kunnen laten horen.

VAARDIGHEDEN
-  Door de tools te gebruiken, ontwikkelen de leerlingen de nodige vaardigheden om hun stem 

te laten horen op EU-niveau. 
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MODULE 4: STAP VOOR STAP

OEFENING: VERKIEZINGEN IN DE KLAS
INLEIDING
Leg aan de leerlingen uit dat er elke vijf jaar verkiezingen voor het Europees Parlement zijn, waarbij alle 
Europeanen die ouder zijn dan 18 jaar mogen stemmen (in Oostenrijk is de minimumleeftijd 16 jaar). 
De recentste verkiezingen werden in mei 2014 gehouden. Vertel de leerlingen dat we eerst voor onze 
eigen nationale politieke partijen stemmen en dat deze partijen vertegenwoordigers naar het Europees 
Parlement te sturen. De gekozen vertegenwoordigers zetelen in het Parlement in grote Europese 
politieke families of fracties. 
Laat de leerlingen de online-Mentimeter-tool zien (zie “Materiaal”) en leg uit dat ze nu in de klas 
kunnen stemmen op een partij van hun keuze. De partijen op de keuzelijst zijn de partijen die hebben 
deelgenomen aan de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement. 

Idealiter bespreekt u in het kort waar elk van de nationale partijen voor staat. U kunt daarvoor diverse 
indicatoren en assen gebruiken, bijvoorbeeld progressief tegenover conservatief, standpunten over 
de economie (liberaal tegenover socialistisch), standpunten over het milieu, migratiebeleid enzovoort. 
Het is heel belangrijk dat u dit zo neutraal mogelijk doet. Voor de leerlingen is dit vaak heel nieuwe 
informatie die ze nodig hebben om een “verstandige” stem te kunnen uitbrengen.

1. ONLINE STEMMEN MET DE MENTIMETER-TOOL

SETTING
Iedere leerling heeft een eigen smartphone, tablet of computer met internetverbinding. De 
Mentimeter-peiling wordt vooraan in de klas geprojecteerd zodat alle leerlingen haar kunnen zien. 

VERLOOP 
Zorg ervoor dat de stemming anoniem is door de resultaten in eerste instantie te verbergen (zie “Enkele 
tips”). Om te stemmen gaan de leerlingen naar www.menti.com. Daar voeren ze de code in die in uw 
presentatie wordt gegeven. Deze code is uniek en alleen bedoeld voor uw leerlingen. Rechts onderaan 
ziet u het aantal uitgebrachte stemmen. Zo kunt u nagaan of iedere leerling heeft gestemd. Wanneer 
alle stemmen zijn uitgebracht, laat u de verkiezingsuitslag zien. Welke partij heeft de meeste stemmen? 

MATERIAAL
- Computer en beamer 

- Internetaansluiting

- Mentimeter-tool voor uw land op uw eigen Mentimeter-account. Hiervoor gaat u eerst naar 
www.mentimeter.com. U maakt uw eigen account aan (uw eigen login en wachtwoord). Dit 

58  /  MODULE 4 EUROPE@SCHOOL

www.menti.com
www.mentimeter.com


is gratis. Kopieer vervolgens de Mentimeter naar uw eigen, persoonlijke account: Nederlands 
kiescollege: www.mentimeter.com/s/925f5bd11669ecbc33d7a42e1c122379/969ed9a715b8 

 Frans kiescollege: www.mentimeter.com/s/6b56aecd3ecf1a2c299421158f0ac8fa/980038428de8 
 Duitstalig kiescollege: www.mentimeter.com/s/51d9066c975bd442d1aa755bb85ba7f6/

ee06c1252427 

OPMERKING: gebruik NIET de al bestaande Mentimeter waarnaar hierboven verwezen wordt. Gebruik 
deze UITSLUITEND om een kopie te maken in uw eigen account. Als u eenmaal de al bestaande 
Mentimeter gekopieerd hebt, kunt u deze beheren en naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld 
politieke partijen toevoegen als de lijst onvolledig is of partijen wissen die niet langer relevant zijn voor 
de Europese verkiezingen. U kunt ook teruggaan naar de uitslagen of deze wissen.

ENKELE TIPS
- Mentimeter geeft u de mogelijkheid de resultaten te verbergen tot iedereen gestemd heeft. 

Dit wordt ten sterkste aanbevolen omdat dit een grotere mate van anonimiteit tijdens de 
stemming garandeert. U kunt deze optie kiezen in de Presenteer-modus, in de linkerkolom, 
onder “Verberg uitslagen”. Wanneer u weet dat alle leerlingen hebben gestemd, klikt u op “Toon 
uitslagen”. De verkiezingsuitslagen worden geprojecteerd (zie afbeelding).

- Test thuis uw exemplaar van de Mentimeter en stem met een tweede apparaat (smartphone, 
tablet of computer). U kunt deze teststemmen wissen voordat u de Mentimeter in de klas laat 
zien, via “Uitslag wissen” in de Presenteer-modus.

2. EXTRAPOLATIE NAAR DE REALITEIT

SETTING
De leerlingen blijven na de stemming zitten en kijken naar de projectie.

VERLOOP 
Vergelijk in drie stappen de verkiezingsuitslagen van de klas met die van de recentste verkiezingen in 
2014.

1.  Probeer ten eerste vast te stellen hoeveel zetels elke partij zou krijgen op basis van de verkiezingen 
in de klas: Leg uit dat er voor het Europees Parlement 21 zetels te verdelen zijn voor België, 
waarvan 12 binnen de Nederlandstalige kieskring, 8 binnen de Franstalige kieskring en 1 binnen 
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de Duitstalige kieskring. Bereken zo goed mogelijk hoeveel zetels de partijen zouden hebben 
gewonnen op basis van uw verkiezingsuitslagen (bijvoorbeeld: bij 24 leerlingen in de klas 
betekenen twee stemmen één zetel voor de Nederlandstalige kieskring).

2.  Bekijk ten tweede de verkiezingsuitslagen van uw land in 2014. Daartoe zoomt u in op uw 
kiescollege in de Prezi-presentatie voor module 4. Vergelijk de uitslagen van de klas met de 
daadwerkelijke uitslagen: zijn ze vergelijkbaar of niet? Bespreek de feitelijke zetelverdeling in uw 
land. Maak daarbij duidelijk welke nationale partij bij welke Europese fractie hoort. 

3.  Bespreek ten derde de huidige samenstelling van het Europees Parlement die het gevolg is van de 
verkiezingen van 2014. Gebruik daarvoor de Prezi-presentatie voor module 4. Bespreek de Europese 
fracties van de grootste naar de kleinste. 

 Leg de leerlingen uit dat er maximaal 751 EP-leden zijn (750 + de voorzitter) maar dat dit aantal 
tijdelijk kan afwijken, bijvoorbeeld omdat een EP-lid zijn functie neerlegt of ontslagen wordt. 
Daarnaast zal het Europees Parlement minder leden hebben als het VK de EU verlaat (zie voor meer 
informatie het hoofdstuk “Europees Parlement” in module 2 van het leerlingenwerkboek).

 Op basis van de extrapolatie zal duidelijk zijn dat waar de EP-leden zitten niet afhankelijk is van hun 
nationaliteit maar van hun politieke voorkeur. 

Op dit moment zijn er acht fracties in het Europees Parlement, die meer dan honderd nationale partijen 
uit de hele EU vertegenwoordigen. Bespreek de Europese fracties van de grootste naar de kleinste. 
Het aantal fracties in het Europees Parlement staat niet vast. De fractie Europa van Naties en Vrijheid is 
bijvoorbeeld pas in 2015 gevormd. Sommige EP-leden zijn van geen enkele fractie lid en in dat geval 
maken zij deel uit van de “niet-fractiegebonden leden”.

Ieder onderwerp wordt voorafgaand aan de stemming in iedere fractie besproken. Tijdens deze 
discussies wordt het standpunt van de fractie bepaald: is de fractie voor of tegen een bepaald voorstel? 
Het is echter belangrijk te weten dat een EP-lid niet verplicht is het standpunt van zijn/haar fractie 
te volgen. Het is tijdens plenaire vergaderingen niet ongebruikelijk dat leden van dezelfde fractie 
verschillend stemmen over hetzelfde onderwerp. 

Het belang van fracties in het Europees Parlement:

- De fractie krijgt een budget waarmee ze extra medewerkers kan aantrekken. 

- Alleen EP-leden die lid zijn van een fractie kunnen een functie vervullen binnen een van de  
Parlementaire commissies. Om rapporteur van een commissie te worden (degene die ver ant-
woordelijk is voor een bepaald wetgevingsverslag), moet je bijvoorbeeld lid zijn van een fractie. 

- De fracties kunnen invloed uitoefenen op de agenda voor de parlementaire vergaderingen. 

- Hoe groter de fractie, hoe beter de functies die ze bekleden in het Parlement. Ze hebben ook 
meer spreektijd in het Europees Parlement. 

Om een fractie te vormen in het Europees Parlement moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Je hebt 25 leden nodig om een fractie te vormen. 

- In een fractie moet minimaal een kwart van de lidstaten vertegenwoordigd zijn (op dit moment 
komt dat neer op minimaal zeven landen).

- Een EP-lid kan slechts lid zijn van één fractie. 
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Aanvullende informatie over de werking van (fracties in) het Europees Parlement vindt u op www.
europarltv.europa.eu/programme/others/strength-in-unity-parliaments-political-families. U kunt deze 
video ook in de klas laten zien in plaats van alles zelf uit te leggen. In de Prezi-presentatie vindt u de link 
naar de video onder “Werking van de fracties in het Europees Parlement”. NB: toen deze video gemaakt 
werd (2014) waren er slechts zeven fracties. Nu zijn dat er acht.

MATERIAAL
- Computer en beamer

- Mentimeter met de uitslag van de verkiezingen in de klas (zie vorige deel)

- Prezi-presentatie voor module 4

- Samenvatting van de module in het leerlingenwerkboek (als achtergrondinformatie voor de 
docent)

ENKELE TIPS
- Werken met Prezi: de presentaties zijn gemaakt met Prezi, dat intuïtief en dus gebruiksvriendelijk 

werkt. Een “pad” leidt u stap voor stap door de presentatie. U kunt altijd van het pad afwijken door op 
een item in de presentatie te klikken. De presentatie zoomt dan in op dat specifieke onderdeel. Klik 
hier voor een instructievideo over navigeren door Prezi. Andere instructievideo’s over Prezi vindt u op 
https://prezi.com/support. 

- De presentatie is alleen online. Als u op school geen internettoegang hebt, kunt u de presentatie 
thuis op uw laptop downloaden. Klap vervolgens uw laptop dicht zonder hem uit te zetten. Wanneer 
u vervolgens uw laptop op school weer opent, zal de presentatie daar nog altijd op staan. 

QR-CODE OEFENING: JOUW STEM IN DE EU
1. DE OPDRACHT

SETTING
De leerlingen zitten in groepjes van bij voorkeur twee en maximaal drie leerlingen. Elke groep gebruikt 
een smartphone of tablet. Zo nodig kunnen leerlingen gebruikmaken van een computer in het 
computerlokaal van de school. In dat geval zal ook het werkblad online moeten worden gezet. Alle 
apparaten moeten een internetverbinding hebben. Elke groep leerlingen krijgt een werkblad om de 
antwoorden op te schrijven. 

VERLOOP
Leg de leerlingen kort uit dat ze nu verschillende mogelijkheden om te participeren zullen ontdekken 
en dat ze hun antwoorden op het werkblad moeten schrijven.
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MATERIAAL
- Voor elke groep leerlingen een uitgeprint werkblad: “Jouw stem in de EU” (Annex XII).

- Een mobiel apparaat/computer voor elke groep leerlingen, met internetverbinding.

ENKELE TIPS
- U kunt als u dat wilt van tevoren een aantal opdrachten selecteren. Markeer de selectie in dat 

geval op het werkblad, zodat de leerlingen weten welke opdrachten ze moeten doen. 

- Houd de tijd bij. Zorg ervoor dat de leerlingen weten dat ze maximaal twintig minuten hebben 
om de opdrachten uit te voeren. 

- Het afspelen van sommige video’s in de internetopdrachten lijkt in bepaalde browsers meer 
problemen te geven. Deze worden verholpen door Google Chrome te gebruiken.

2. KLASSIKALE BESPREKING

SETTING
Zet de leerlingen bij elkaar in hun respectieve groepjes. Zorg ervoor dat de leerlingen elkaar allemaal 
kunnen zien zodat er een klassikale discussie kan ontstaan. 

VERLOOP 
Bespreek kort de antwoorden in de klas zodat alles voor alle leerlingen duidelijk is. 

MATERIAAL
- Ingevulde werkbladen voor iedere groep

ENKELE TIPS
-  Leg de nadruk vooral op de eigen ervaringen van de leerlingen en niet zozeer op de “concrete” 

antwoorden. 

OPLOSSINGEN VAN DE INTERNETOPDRACHTEN

1. Het Europees Parlement: jij beslist
Opdracht 1: wie stemt er? 

1.1. Opkomst door de jaren heen
-  42.6%
-  Er is een dalende trend. Tussen 2009 en 2014 bleef de opkomst min of meer stabiel.
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1.2. Opkomst per lidstaat in 2014
-  76,5%
-  89,64%, dit is de hoogste opkomst in de hele EU, waarschijnlijk omdat België een van de 

weinige landen in Europa is waar stemmen verplicht is.

Opdracht 2: waarom stemmen?

Mogelijke argumenten zijn: 
- Om mijn plicht als burger te doen.
- Om de politieke partij waarmee ik mij verbonden voel, te steunen.
- Omdat ik me een burger van de EU voel.
- Omdat de EU over veel onderwerpen besluiten neemt; daarom is het belangrijk om te stemmen.
- Omdat ik mijn stem wil laten horen.
- Omdat onze democratie belangrijk is en we ons stemrecht moeten gebruiken.

Opdracht 3: onze vertegenwoordigers
-  Frankrijk: 74 EP-leden
-  Oostenrijk: 18 EP-leden

Opdracht 4: volg ze op
-  EP-lid: van hun keuze
-  Hangt af van hun keuze
-  Hangt af van hun keuze; mogelijke antwoorden zijn: is bij het stemmen (niet) loyaal aan het 

standpunt van de fractie; is vaak aanwezig/afwezig tijdens vergaderingen enzovoort. 
 

2. Debatteer mee
Opdracht 1: Europees burgerinitiatief

- Het Europees burgerinitiatief biedt EU-burgers de kans hun eigen wetsvoorstellen in te dienen. Je hebt 
daarvoor ten minste 1 miljoen handtekeningen uit zeven verschillende EU-landen nodig. 

- Eigen keuze
- 3 (medio 2017; dit zou nog kunnen veranderen)

Opdracht 2: Debatteren over Europa

-  Eigen keuze

Opdracht 3: Contacteer jouw vertegenwoordigers in het Europees Parlement rechtstreeks
- voornaam.achternaam@europarl.europa.eu
-  Hangt af van hun keuze

Opdracht 4: Word Europees vrijwilliger of stagiair
-   Hangt af van hun keuze
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BRONNEN
ALGEMEEN
- Website van het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/portal/nl 
- Brochure over het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/NL_EP%20brochure.pdf
- Infografieken van het Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/infographics 
- Officiële website van de Europese Unie: http://europa.eu/index_nl.htm
- Website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu 
- Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/ 

MODULE 2
- “Sterckx, D. et al., “Zo werkt Europa na Lissabon”, UGA Continuga nv, 2010
- Geschiedenis: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_nl
- EU-verdragen: https://europa.eu/european-union/law/treaties_nl
- Film over Schengen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo
- Waarden en het EP: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/20150201PVL00002/Home
- Handelsovereenkomsten: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
- Infografiek “Empowering women in the EU and beyond” (Vrouwen in de EU en daarbuiten in hun kracht zetten): http://www.europarl.europa.

eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

MODULE 3
- https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf
- https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html
- http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html
- http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
- http://www.bbc.com/news/health-21294537
- http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
- http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
- http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
- http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
- http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
- http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_militaire_uitgaven
- http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
- http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_nl.htm
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
- http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
- http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
- http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
- http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
- http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
- http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
- http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/NL_EP%20brochure.pdf 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_NL.pdf 
- http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
- https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
- https://www.stopfake.org/nl/over-ons/ 
- http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
- http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/fake-news-how-to-counter-misinformation
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone
- http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017
- https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8
- Factcheckwebsites: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/?utm_

term=.a0f184584b49 , http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/

MODULE 4
- http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html
- http://www.votewatch.eu/
- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl
- http://www.debatingeurope.eu/
- Postelectorale analyse 2014: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_nl.pdf 
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Hoeveel lidstaten heeft de EU momenteel? 

Wanneer startten de eerste landen met de 
Europese samenwerking? (een tijdsperiode 
of een decennium is juist genoeg; er hoeft 
geen specifiek jaar te worden genoemd.) 

Waarom werd de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht?  

Welke historische gebeurtenis vond er in 
1989 plaats in Europa? 

Hoeveel procent van alle energie in de 
EU moet tegen 2020 afkomstig zijn van 
hernieuwbare bronnen? (windenergie, 
zonne-energie enz.)

De landen die de huidige Europese Unie 
hebben opgericht, zijn Frankrijk, Duitsland, 
België, Nederland, Luxemburg en ...?

Voor welke Europese instelling trekken de 
Europese burgers om de 5 jaar naar de 
stembus? (rechtstreekse verkiezingen)

Welke Europese stad is de zetel van de 
meeste Europese instellingen en wordt vaak 
“de hoofdstad van Europa” genoemd? 

In welke taal spreken de EU-parlements-
leden in het Europees Parlement?

Welke land kwam in 2013 als laatste bij de 
EU en is daarmee de jongste lidstaat?

28

Na de Tweede Wereldoorlog/in de jaren vijftig (beide 
antwoorden zijn juist) 

Om toekomstige oorlogen te voorkomen / voor de 
vrede 

De val van de Berlijnse Muur / het einde van de 
verdeling tussen West- en Oost-Europa / het einde van 
de Koude Oorlog

20%

Italië

Het Europees Parlement

Brussel

Iedereen kan zijn of haar eigen taal spreken (een van 
de 24 officiële talen in de EU). 

Kroatië
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Met welke munt betalen we in de meeste 
EU-landen? 

Op welke dag vieren we de Dag van Europa? 
(dag + maand)

Wie is de huidige (2014-2019) voorzitter van 
de Europese Raad? 

Je zou de Europese Commissie kunnen 
vergelijken met de ... van een land, omdat zij 
de uitvoerende macht heeft. 

Wat is het Europese noodnummer dat je in 
de hele EU kunt bellen? 

Hoe heet het Europees petitierecht, 
waarmee burgers een wetsvoorstel op de 
Europese agenda kunnen zetten? 

Hoe heet het Europese programma waarbij 
studenten even in een ander Europees land 
kunnen studeren?

Wie is de huidige (2014-2019) voorzitter van 
de Europese Commissie?

Hoe heet de Europese zone waarbinnen je 
vrij kan reizen, zonder identiteitscontrole aan 
de grenzen? (open grenzen) 

Welke EU-lidstaat heeft de meeste inwoners? 

De euro

9 mei

(Donald) Tusk

Regering

112

Het Europees burgerinitiatief

Het Erasmus+-programma (“Erasmus+”)

(Jean-Claude) Juncker

De Schengenzone / Schengen

Duitsland (ongeveer 82 miljoen)
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Welke EU-lidstaat heeft het laagste aantal 
inwoners en is de kleinste EU-lidstaat? 

In welk jaar kwamen de eerste euromunten 
en –biljetten in omloop?

Elke lidstaat heeft een aantal leden in 
het Europees Parlement, volgens de 
grootte van zijn bevolking. Hoeveel 
europarlementsleden heeft België op dit 
moment?

Welke Europese lidstaat heeft dezelfde naam 
als zijn hoofdstad? 

Elke lidstaat draagt een commissaris voor de 
Europese Commissie voor. Wie is de huidige 
Belgische eurocommissaris? (2014-2019)

Malta (ongeveer 450 000 inwoners)

2002

21

(Groothertogdom) Luxemburg

Marianne Thyssen
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België

Luxemburg

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Spanje
Portugal

Verenigd 
Koninkrijk

Finland

Polen

Kroatië
Italië

Zwitserland
Hongarije

Slovenië

Oostenrijk

Tsjechië

Slowakije

MaltaMarokko Algerije Tunesië

Roemenië

Moldavië

Servië

KosovoMontenegro

Albanië

Bosnië & 
Herzegovina

Bulgarije

Turkije

Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië

Cyprus

Griekenland

Letland

Litouwen

Belarus

Oekraïne

Estland Rusland

Zweden

Denemarken
Ierland

IJsland

Noorwegen

KAART VAN EUROPA

MODULE 2: SPEL EU-LIDSTATEN

Zoek de EU-lidstaten
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België

Nederland

Luxemburg

Frankrijk

Duitsland

Italië

Ierland

Denemarken

Verenigd Koninkrijk

Griekenland
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Portugal

Finland

Spanje

Oostenrijk

Zweden

Estland

Litouwen

Letland

Polen

Republiek Tsjechië

K
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Slowakije

Slovenië

Hongarije

Malta

Cyprus

Bulgarije

Kroatië

Roemenië

Noorwegen

Zwitserland
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IJsland

Servië

Turkije

Montenegro

Albanië

Oekraïne

Rusland

Liechtenstein

Marokko

Voormalige 
Joegoslavische 
Republiek 
Macedonië
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C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A

OPLOSSING:

WERKBLAD
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DEMOCRATIE

DEMOCRATIE

VRIJHEID

DEMOCRATIE

VRIJHEID

VRIJHEID

DEMOCRATIE

VRIJHEID

SOLIDARITEIT

Het Europees Parlement is betrokken 
bij verkiezingswaarnemingen in 
landen buiten de EU, zoals Egypte 
of Oekraïne, om zo vrije en eerlijke 
verkiezingen te waarborgen.

EU-burgers zijn vrij om in elke EU-
lidstaat te werken zonder dat ze een 
werkvergunning nodig hebben.

EU-burgers die in een ander EU-land 
wonen, hebben het recht te stemmen 
of zich verkiesbaar te stellen bij de 
gemeentelijke en Europese verkiezingen 
in het land waar zij wonen. Een Griekse 
vrouw die in Berlijn woont, kan daar 
bijvoorbeeld tot burgemeester 
worden verkozen. 

De EU-burgers kiezen iedere vijf jaar 
rechtstreeks hun vertegenwoordigers 
in het Europees Parlement. 

De volgende verkiezingen zijn in 
2019.

© European Union 2017 – Bron: EP

© European Union 2014 – Bron: EP

© European Union 2011 – Bron: EP

© European Union 2014 – Bron: EP

Alle EU-burgers mogen vrij door de 
EU reizen.

In de EU mag je zeggen wat je wilt 
zonder bang te moeten zijn om in de 
gevangenis te belanden. Dit is het recht 
op vrijheid van meningsuiting. Alleen 
haatzaaiende uitspraken waarin wordt 
opgeroepen andere (groepen) mensen 
kwaad te doen, zijn verboden.

Het Europees burgerinitiatief: als 
één miljoen burgers in ten minste 
zeven verschillende landen een 
burgerinitiatief ondertekenen, 
kunnen zij de Europese Commissie 
vragen een wetsvoorstel in te dienen.

Bedrijven mogen alleen onder 
zeer strikte voorwaarden 
persoonsgegevens verzamelen. 
Dit is het recht op privacy en 
gegevensbescherming.

De minder welvarende regio’s van de 
EU ontvangen extra financiële steun.

© European Union 2011 – Bron: EP
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SOLIDARITEIT

GELIJKHEID/NON-DISCRIMINATIE

GELIJKHEID/NON-DISCRIMINATIE

SOLIDARITEIT

GELIJKHEID/NON-DISCRIMINATIE

DE RECHTSSTAAT/GERECHTIGHEID

SOLIDARITEIT

GELIJKHEID/NON-DISCRIMINATIE

DE RECHTSSTAAT/GERECHTIGHEID

De EU-lidstaten hebben afgesproken 
elkaar te helpen wanneer een van de 
lidstaten slachtoffer wordt van een 
terroristische aanslag, een natuurramp 
of een door de mens veroorzaakte ramp. 
Hierop werd voor het eerst beroep 
gedaan na de aanslagen in Parijs in 2015.

EU-burgers die in een andere EU-
lidstaat studeren, betalen hetzelfde 
collegegeld als studenten uit dat 
land. Als een Italiaanse student 
bijvoorbeeld in Parijs studeert, 
betaalt deze exact hetzelfde als 
een Franse student.

Ieder jaar viert het Europees 
Parlement de Internationale 
Vrouwendag (8 maart) ter 
bevordering van de gendergelijkheid.

Het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering helpt mensen een 
nieuwe baan te vinden of een opleiding 
te volgen wanneer ze hun baan zijn 
kwijtgeraakt door de globalisering, 
vb. doordat het bedrijf waar ze voor 
werkten naar een lagelonenland is 
verhuisd.

Bij de geboorte of adoptie van een 
kind hebben zowel de vader als 
de moeder recht op minstens vier 
maanden ouderschapsverlof om 
voor het kind te zorgen.

In de EU hebben zowel slachtoffers 
als verdachten recht op een eerlijk 
proces.

Verdachten worden als onschuldig 
beschouwd tot het tegendeel is 
bewezen.

De EU en haar lidstaten zijn 
samen de grootste donor van 
ontwikkelingshulp ter wereld.

In de EU mogen mensen niet 
worden afgewezen voor een baan 
of worden ontslagen vanwege hun 
seksuele geaardheid.

Slachtoffers en verdachten van 
een misdrijf of ongeluk moeten 
informatie over de juridische 
procedure krijgen in een taal die zij 
begrijpen. Dit wordt betaald door de 
lidstaat waar het proces plaatsvindt.

© European Union, 2014 – Bron: EC

© European Union 2017 – Bron: EP © European Union 2017 – Bron: EP

© Antonio Gravante
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DE RECHTSSTAAT/GERECHTIGHEID

EERBIEDIGING VAN DE  
MENSENRECHTEN

VERDRAAGZAAMHEID/ 
PLURALISME

DE RECHTSSTAAT/GERECHTIGHEID

EERBIEDIGING VAN DE  
MENSENRECHTEN

VERDRAAGZAAMHEID/ 
PLURALISME

EERBIEDIGING VAN DE  
MENSENRECHTEN

EERBIEDIGING VAN DE  
MENSENRECHTEN

VERDRAAGZAAMHEID/ 
PLURALISME

Een EU-lidstaat die de rechtsstaat 
niet respecteert, krijgt eerst een 
waarschuwing en vervolgens een 
sanctie, of kan tijdelijk van het 
EU-besluitvormingsproces worden 
uitgesloten. 

De EU heeft een speciale 
vertegenwoordiger voor de 
mensenrechten. Het is zijn rol het 
mensenrechtenbeleid van de EU in 
het buitenland uit te dragen.

Je hebt de vrijheid om zelf invulling 
aan je religie of geloofsovertuiging te 
geven of deze te veranderen.

EU-lidstaten moeten de EU-
regelgeving en -voorschriften 
naleven. Als zij dat niet doen, kunnen 
zij voor het Hof van Justitie van de EU 
worden gedaagd. 

Het Europees Parlement debatteert 
eenmaal per maand over flagrante 
schendingen van de mensenrechten 
overal ter wereld. Op deze 
manier vraagt het aandacht voor 
schendingen van de  
mensenrechten. 

De EU gaf steun aan een project 
van Roma- en niet-Roma-
journalisten waarbij ze samen 25 
kortfilms maakten over Roma-
gemeenschappen. Het doel was 
stereotiepe denkbeelden over Roma 
in de pers aan te pakken.

Het Europees Parlement reikt de 
Sacharovprijs uit aan mensen die 
een uitzonderlijke bijdrage hebben 
geleverd aan de bescherming van de 
mensenrechten.

Alle EU-lidstaten moeten het 
Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens ondertekenen en 
naleven. 

De EU-lidstaten moeten 
haatdragende boodschappen, op 
basis van ras, geslacht, religie of 
nationaliteit, in televisie-uitzendingen 
bestrijden. 

© European Union, 2013 – Bron: EP

© European Union 2017 – Bron: EP
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VERDRAAGZAAMHEID/ 
PLURALISME

RESPECT VOOR DE MENSELIJKE 
WAARDIGHEID

RESPECT VOOR DE MENSELIJKE 
WAARDIGHEID

RESPECT VOOR DE MENSELIJKE 
WAARDIGHEID

RESPECT VOOR DE MENSELIJKE 
WAARDIGHEID

De media moeten de samenleving 
laten zien in al haar facetten. De 
Monitor voor mediapluralisme van 
de EU controleert of dit ook echt het 
geval is.

Alle asielzoekers in de EU hebben 
tijdens hun hele asielprocedure recht 
op onderdak, voedsel en sanitaire 
voorzieningen.

De doodstraf is in alle EU-lidstaten 
verboden.

Kinderarbeid, slavernij en 
arbeidsuitbuiting zijn in de EU 
verboden.

Foltering is in alle EU-lidstaten 
verboden.
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In de EU is er vrijheid van meningsuiting. 
Enkel haatdragende boodschappen zijn niet 
toegestaan.

Bedrijven kunnen onze gegevens 
verzamelen zonder dat ze daarvoor onze 
toestemming nodig hebben.

Elke tien jaar kiezen de EU-burgers 
rechtstreeks de vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement.

Als EU-burger die in een ander EU-land 
verblijft, heb je het recht om in je verblijf-
plaats te gaan stemmen en/of om verkozen 
te worden voor het Europees Parlement.

Als er een kind wordt geboren garandeert 
de EU dat zowel de vader als de moeder 
drie maanden ouderschapsverlof krijgen.

Je kunt alleen in een andere lidstaat werken 
als je een werkvergunning hebt.

EU-burgers kunnen vrij door de gehele EU 
reizen.

Voor een geldig Europees burgerinitiatief 
heb je 2 miljoen handtekeningen nodig. 

Het Europees Parlement treedt op als 
waarnemer bij verkiezingen in landen 
buiten de EU om vrije en eerlijke 
verkiezingen te bevorderen.

In de EU zijn burgers beschermd tegen 
afwijzing voor een baan of ontslag omwille 
van hun seksuele geaardheid.

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

NIET WAAR

 Bedrijven hebben niet het recht om persoonlijke 
gegevens te verzamelen, behalve  

onder strikte voorwaarden.

NIET WAAR 

We kiezen de EP-leden elke vijf jaar,  
niet elke tien jaar. 

NIET WAAR 

De EU waarborgt ten minste vier maanden 
ouderschapsverlof, niet drie. 

NIET WAAR 

Alle EU-burgers zijn vrij om in elke EU-lidstaat te 
werken zonder dat ze een werkvergunning  

nodig hebben.

NIET WAAR 

Je hebt geen 2 miljoen, maar 1 miljoen 
handtekeningen nodig

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 
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WAAR
NIET 

WAAR
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Als een EU-burger studeert in een ander EU-
land, betaalt hij/zij 10 % extra ten opzichte 
van een nationale student.

Slachtoffers van een misdaad of ongeval 
moeten over de gerechtelijke procedure 
worden geïnformeerd in een taal die zij 
begrijpen. Verdachten hebben dit recht niet. 

Als een EU-lidstaat de rechtsstaat niet 
respecteert, wordt deze lidstaat de EU 
uitgegooid. 

De minder welvarende regio’s in de EU 
ontvangen extra financiële steun.

Als er een terroristische aanval plaatsvindt in 
een EU-lidstaat, helpen de andere lidstaten 
het getroffen land.

Als een EU-lidstaat de EU-wetgeving niet 
naleeft, kan hij worden veroordeeld door 
het Europese Hof van Justitie.

Elke EU-lidstaat moet het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens hebben 
ondertekend. 

Alle slachtoffers en verdachten hebben in 
de EU recht op een eerlijk proces.

De VS zijn de grootste donor van 
ontwikkelingshulp ter wereld. 

Het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering helpt bedrijven die een 
vestiging hebben in EU-lidstaten.

NIET WAAR 

EU-burgers betalen hetzelfde collegegeld als nationale 
studenten.

NIET WAAR 

Zowel slachtoffers als verdachten hebben het recht te 
worden geïnformeerd in een taal die zij begrijpen.

NIET WAAR 

Het land krijgt eerst een waarschuwing en vervolgens 
een sanctie, of het kan tijdelijk van het EU-besluit-

vormings  proces worden uitgesloten.

NIET WAAR 

De EU en haar lidstaten zijn gezamenlijk de grootste 
donor van ontwikkelingshulp.

NIET WAAR 
Het Fonds helpt mensen een nieuwe baan te zoeken 

als zij hun baan hebben verloren als gevolg van de 
globalisering, bijv. als hun werkgever is verhuisd  

naar een lagelonenland.

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR
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In de EU kun je niet van religie veranderen. 

Haatdragende boodschappen in 
televisieprogramma’s worden in sommige 
landen geaccepteerd.

Alle asielzoekers in de EU hebben recht 
op onderdak, voedsel en sanitaire 
voorzieningen tijdens hun asielprocedure.

Foltering is in alle EU-lidstaten verboden.

De Sacharov-prijs wordt toegekend aan 
personen die samenwerking binnen de EU 
bevorderen.

De Monitor voor mediapluralisme van de 
EU waarborgt dat de media in de EU de 
samenleving in al haar facetten tonen.

In sommige EU-lidstaten is de doodstraf nog 
altijd toegestaan.

Kinderarbeid is niet wenselijk, maar het 
is nog altijd toegestaan in sommige EU-
landen.

Het Europees Parlement houdt elk jaar 
een debat over schendingen van de 
mensenrechten.

De EU heeft een speciale vertegenwoordiger 
voor de mensenrechten.

NIET WAAR 

Iedereen kan zelf invulling geven aan zijn of haar religie 
of overtuiging of deze veranderen.

NIET WAAR 

Haatdragende boodschappen op grond van ras, 
geslacht, religie of nationaliteit moeten in alle televisie-

uitzendingen in alle EU-lidstaten worden bestreden.

NIET WAAR 

De Sacharov-prijs wordt toegekend aan personen die 
de mensenrechten verdedigen.

NIET WAAR 

De doodstraf is in alle EU-lidstaten verboden.

NIET WAAR
 

Kinderarbeid is in alle EU-lidstaten verboden.

NIET WAAR 

Het Europees Parlement debatteert elke maand over 
de mensenrechten, niet elk jaar.

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
NIET 

WAAR

WAAR
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WAAR

WAAR

WAAR

WAAR

WAAR
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EUROPESE COMMISSIE
- 28 commissarissen
- Vergelijkbaar met de regering van een land
- Vertegenwoordigt de EU

EUROPEES PARLEMENT
- Maximaal 751 EP-leden
- Wetgevende macht
- Vertegenwoordigt de EU-burgers

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
- 28 ministers
- Wetgevende macht
- Vertegenwoordigt de lidstaten
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WERKBLAD

IN DE HUID VAN EEN EUROPARLEMENTSLID

VERLOOP
Vanaf nu zit je in de huid van een Europarlementslid (EP-lid). Je bent rechtstreeks in het Europees 
Parlement gekozen door de burgers van de Europese Unie. Zij rekenen erop dat jij wetsvoorstellen 
amendeert (= wijzigt), goedkeurt of verwerpt. 

Op het spelbord liggen kaarten met de blinde kant naar boven. De kaarten zijn genummerd. Begin 
met kaart 1: één lid van de groep draait deze kaart om en leest hardop voor wat er op de achterkant 
geschreven staat. Daarna voert de groep de opdrachten uit. 

Na kaart 1 ga je verder met kaart 2, 3 en 4, in die volgorde. Houd je aan de tijd die op de kaart staat 
aangegeven. Gebruik dit werkblad om te noteren. 

VERANDERINGEN GEVRAAGD DOOR DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Schrijf de gevraagde veranderingen (amendementen) hieronder in het kort op (kaart 2).

VERANDERINGEN DOOR HET EUROPEES PARLEMENT
Schrijf hieronder je eigen veranderingen (amendementen) van het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie op. Dit is je nieuwe wet. Hou hierbij rekening met zowel de wijzigingen waar de Raad van 
de Europese Unie om vraagt (kaart 2) als de informatie die verschillende belanghebbenden hebben 
gegeven (kaart 3). 

Som de argumenten/redenen op waarom jullie, als leden van het Europees Parlement, vinden dat de 
wet die jullie zojuist hebben gemaakt de beste oplossing biedt (kaart 4). 

1.

2.

3.
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1. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“ROKEN IN DE EU”

2. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“MAXIMUMVOLUME VAN PERSOONLIJKE  
MUZIEKSPELERS”

Om te voorkomen dat jongeren gaan roken, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1:  ... gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten te verplichten, zoals in eerdere EU-
wetten is besloten.

Artikel 2: ... dat pakjes van verschillende fabrikanten voortaan hetzelfde ontwerp moeten hebben. Alle 
pakjes moeten wit zijn en er mag maar één lettertype worden gebruikt voor zowel het merk 
als de fabrikant. Er mogen geen andere logo’s op het pakje staan.

Artikel 3:  ... dat in de hele EU geen tabaksproducten mogen worden verkocht aan personen jonger dan 
18 jaar.

Om te voorkomen dat miljoenen Europeanen gehoorverlies lijden, stelt de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1: ... dat het standaard maximumvolume van alle persoonlijke muziekspelers (zoals iPods) en 
mobiele telefoons niet hoger mag zijn dan 80 decibel.* Deze maatregel zal gelden voor alle 
apparaten die in de Europese Unie worden verkocht. 

Artikel 2:  ... dat gebruikers het volume op hun muziekspelers nog steeds zelf, op eigen risico, kunnen 
verhogen. Als ze dat doen, zal de volgende waarschuwing op het scherm verschijnen: 
“Luisteren naar luide muziek kan permanente gehoorschade veroorzaken.” 

* Decibelschaal (decibel = dB)
- 30 dB = Zacht (bijv. fluisteren)
- 70-75 dB = Gemiddeld (bijv. een stofzuiger)
- 85-90 dB = Erg hard, risico op schade (bijv. luid geschreeuw)
- 110-120 dB = Storend hard, risico op schade (bijv. nachtclub)
- Vanaf 170 dB = Pijnlijk hard, beschadigend (bijv. sirene)

10 decibel meer betekent dat het geluid tien keer zo hard wordt als daarvoor.

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 



3. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“EUROPESE DEMOCRATIE”

4. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“BESCHERMING VAN DIEREN TEGEN  
DIERPROEVEN”

Om de burgers van de Europese Unie beter te betrekken bij de EU en te zorgen voor een juist beeld 
van de EU, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1.  ... dat alle lidstaten de stemplicht invoeren voor de verkiezingen van het Europees 
Parlement. Zo zullen alle burgers verplicht worden erover na te denken wie zij als hun 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement kiezen.

Artikel 2.  ... een agentschap op te richten dat onjuiste informatie over de EU opspoort (bijv. informatie 
die bedoeld is om twijfel te zaaien en de EU te verzwakken). Dit agentschap weerlegt ook de 
opgespoorde valse informatie en straft, zo mogelijk, de auteurs ervan.

Om te voorkomen dat dieren onnodig lijden, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1.  ... dierproeven alleen toe te staan voor het ontwikkelen en testen van geneesmiddelen. 
Onnodige dierproeven of extra laboratoriumdieren moeten te allen tijde worden vermeden. 

Artikel 2.  ... dierproeven altijd te verbieden voor het testen van cosmetica* en ook voor de afzonderlijke 
ingrediënten daarvan.

Artikel 3.  ... de invoer in de EU van cosmetische producten die op dieren zijn getest, te verbieden. 

* Cosmetica: bad- en doucheproducten, make-up, deodorant, parfum, haar- en 
huidverzorgingsproducten, mondhygiëne, nagelverzorging, scheerproducten, zeep en 
zonnebrandproducten. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 



5. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“WERKEN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT –  
VRIJ VERKEER VAN PERSONEN”

6. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“EEN EUROPEES LEGER?”

Om ervoor te zorgen dat alle burgers van de EU gelijke rechten hebben en om de interne markt van de 
EU te verbeteren, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1:  ... dat iedere EU-burger in eender welke andere EU-lidstaat mag werken zonder daarvoor een 
werkvergunning nodig te hebben. 

Artikel 2:  ... dat iedere EU-burger die in een andere EU-lidstaat werkt dezelfde verloning en 
arbeidsvoorwaarden krijgt als de burgers van dat land.

Artikel 3:  ... dat een EU burger die in een andere EU-lidstaat werkt, belasting betaalt aan zijn/haar 
gastland.

Om ervoor te zorgen dat de EU meer macht heeft in de wereld, stelt de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1: ... een Europees leger op te richten. 

Artikel 2:  ... dit leger in te zetten tijdens humanitaire rampen, zoals droogte en overstromingen, zowel 
binnen als buiten de EU. Het kan ook tussenbeide komen in conflicten buiten de EU, bijv. in 
Syrië. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 



7. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“DE EU EN DE KLIMAATOPWARMING ”

8. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“VLUCHTELINGEN IN EUROPA ”

Om te voorkomen dat de wereldwijde temperatuur meer stijgt dan de kritische grens van 2 °C stelt de 
Europese Commissie voor ... 

Artikel 1.  ... dat ten minste 50 % van de gebruikte energie in de EU vóór 2030 afkomstig moet zijn van 
hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Tegen 2050 moet dit 100 % zijn. 

Artikel 2. ... dat de EU op internationale klimaatconferenties het voortouw neemt en andere landen in 
de wereld ervan overtuigt actie te ondernemen.

Om de huidige en toekomstige komst van migranten en asielzoekers in de EU in goede banen te leiden 
en te zorgen voor een eerlijke verdeling van de kosten, stelt de Europese Commissie voor ... 

Artikel 1: ... dat iedere EU-lidstaat asielzoekers* opvang verleent volgens de Europese minimumeisen: 
iedere asielzoeker heeft tijdens de behandeling van zijn/haar aanvraag recht op voedsel, 
onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en toegang tot werk. 

Artikel 2: ... dat er een plan voor permanente hervestiging van asielzoekers in de hele EU komt. Op die 
manier levert ieder land een gelijke inspanning. 

Artikel 3: ... de bepaling van het aantal asielzoekers per land te baseren op verschillende criteria: 
- het bruto nationaal product (bnp) van elk land; 
- bevolking; 
- werkloosheidscijfers; 
- inspanningen die al worden ondernomen om vluchtelingen uit oorlogsgebieden onderdak 

te bieden en te hervestigen. 

Artikel 4: ... een grootschalige Europese reddingsmissie op te zetten voor migranten* in nood op de 
Middellandse Zee om te voorkomen dat er opnieuw doden vallen. Iedere EU-lidstaat is 
verplicht aan deze missie bij te dragen volgens zijn bnp.

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 

* SLEUTELBEGRIPPEN:
Migrant: iemand die wegtrekt uit zijn/haar land van oorsprong om welke reden dan ook. Dit is de overkoepelende term. 
Vluchteling: een vluchteling is een specifiek soort migrant: iemand die gedwongen is zijn of haar land te ontvluchten wegens vervolging, oorlog of geweld. Een 
vluchteling heeft gegronde vrees voor vervolging wegens zijn of haar ras, godsdienst, nationaliteit, zijn of haar politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde 
sociale groep.
Asielzoeker: iemand die asiel aanvraagt in een derde land: het recht om als vluchteling te worden erkend en om rechtsbescherming en materiële hulp te ontvangen. 
Zolang hun aanvraag in behandeling is, worden deze personen “asielzoekers” genoemd.



9. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“DE EU EN KINDERARBEID”

10. WETSVOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE  
“ONZE PRIVACY ONLINE”

Om de waarden van de EU, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, zowel binnen als buiten de 
grenzen van de Europese Unie te bevorderen en om te zorgen voor eerlijkere concurrentie met landen 
buiten de EU, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1.  ... dat de oorsprong van producten en de oorsprong van onderdelen van producten die in de 
EU worden verkocht altijd duidelijk moeten zijn (= transparantie van de productieketen).

Artikel 2.  ... dat producten waaraan kinderen hebben gewerkt, zij het aan de afwerking, zij het aan de 
grondstoffen, niet mogen worden verkocht in de EU.

Artikel 3.  ... dat de EU een orgaan opricht dat in de hele productieketen controleert of er sprake is van 
kinderarbeid. Alleen importeurs die kunnen bewijzen dat er bij de productie geen gebruik 
van kinderarbeid is gemaakt, mogen hun producten in de EU verkopen.

Om de privacy van haar burgers online beter te beschermen, stelt de Europese Commissie voor ...

Artikel 1:  ... gebruikers het recht te geven hun volledige profiel en alle gegevens, of delen van 
hun profiel of bepaalde gegevens, te laten verwijderen wanneer ze daarom vragen. Het 
internetbedrijf moet deze gegevens volledig van het internet verwijderen en mag ze niet 
archiveren. Dit is “het recht om te worden vergeten”.

Artikel 2:  ... dat webapplicaties altijd toestemming moeten vragen voordat ze gegevens (foto’s, 
zoekgedrag, persoonsgegevens enzovoort) van gebruikers doorverkopen aan andere 
bedrijven.

Artikel 3:  ... dat bedrijven die de regels overtreden een boete kunnen krijgen van 5% van de totale 
jaarlijkse wereldwijde winst van het bedrijf. 

 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 

Afwijzing van aansprakelijkheid: noch de vorm, noch de inhoud van deze oefening biedt een volledige en exacte weergave van de realiteit en evenmin worden de 
daadwerkelijke standpunten van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de lobbygroepen erdoor weergegeven. Het doel 
van deze simulatieoefening is louter educatief, wat de enige werkelijke basis is voor de gemaakte keuzen. 
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

De Raad van Ministers is het niet helemaal eens met het 
voorstel van de Europese Commissie. Wij zouden graag 
de volgende wijzigingen zien:

 Artikel 2: Het logo van sigarettenmerken mag op de 
verpakkingen worden getoond.

Artikel 3: Alleen de lidstaten mogen de leeftijdsgrens 
voor het kopen van tabaksproducten bepalen. De EU 
mag dat niet.

 Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Jongeren worden door de tabaksindustrie 
beschouwd als de “vervangende rokers”: ze 
moeten de plaats innemen van alle mensen die 
overlijden aan de gevolgen van roken. Daarom 
dringen wij er bij het Europees Parlement op aan 
de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak op te 
trekken naar 21 jaar in plaats van 18 jaar. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

• Eén op de vier Europeanen rookt. 

• 80 % van de mensen die roken, begint daar voor zijn 
18e mee.

• Twee op de drie rokers overlijden aan de gevolgen 
van roken. 

• Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 6 miljoen 
mensen als gevolg van roken. 

• Miljoenen rokers lijden aan ziekten die verband 
houden met roken, zoals kanker. 

• De EU schat dat roken de Europese gezondheidszorg 
jaarlijks ongeveer 25 miljard euro kost. 

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

STICHTING TER PREVENTIE VAN 
ROKEN ONDER JONGEREN

FEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

Wij zijn erg blij met dit nieuwe voorstel. We 
willen voorkomen dat mensen gaan roken 
en denken dat neutrale verpakkingen roken 
veel minder aantrekkelijk zullen maken. We 
waarderen het ook dat er geen logo’s meer op 
de verpakking zouden staan. Wij moedigen het 
Europees Parlement aan ervoor te zorgen dat dit 
wetsvoorstel zo krachtig mogelijk blijft.

Wij, de tabaksindustrie, zijn niet tevreden met het 
nieuwe voorstel van de Europese Commissie. Wij vragen 
het Europees Parlement het te verwerpen. Wij leverden 
al veel inspanningen: tabaksreclame is verboden en er 
staan al grote waarschuwingen op de verpakking. 

Vergeet niet dat de overheid dankzij de tabaksindustrie 
jaarlijks meer dan 100 miljard euro verdient aan 
belastinginkomsten. Er werken ook veel mensen bij ons. 
Deze wet zou een verliest van 175 000 banen in de EU 
betekenen.

STICHTING TEGEN KANKER TABAKSINDUSTRIE

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 1:
ROKEN IN DE EU
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

•  50 tot 100 miljoen mensen in de EU luisteren 
dagelijks naar hun draagbare muziekspeler. 5 tot 10 
% van hen loopt risico op gehoorschade door te lang 
naar te luide muziek te luisteren.

•  Te lang naar te luide muziek luisteren, kan tinnitus 
veroorzaken (een hoge, piepende toon horen). 1 op 
de 5 mensen heeft daar al last van. 

•  Wat is veilig? Bij 80 dB kun je maximaal 40 uur per 
week luisteren. Bij 89 dB is het maximum 5 uur per 
week.

•  Oortjes zijn zelfs nog gevaarlijker, omdat ze het geluid 
dieper het oor in brengen.

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

JONGERENFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

Uit onderzoek van ‘Actie tegen Gehoorverlies’ 
blijkt dat 40 % van de jongeren het 
maximumvolume zou overschrijden als dat 
mogelijk was. Vooral wanneer je in een drukke 
straat loopt of in een lawaaiige trein of bus zit, ben 
je geneigd het volume te verhogen. Op die manier 
zullen veel jongeren hun gehoor nog steeds 
beschadigen. Daarom vragen we het Europees 
Parlement het voor gebruikers onmogelijk te 
maken het maximumvolume te verhogen.

Het lijdt geen twijfel dat wij de goede 
gezondheid van onze klanten belangrijk vinden. 
Wij zijn zonder meer bereid met de Europese 
Unie samen te werken. De klanten zullen echter 
niet blij zijn met dit maximumvolume. We vragen 
het Europees Parlement daarom dit artikel in 
te trekken. In plaats daarvan zou de EU een 
informatiecampagne kunnen starten om mensen 
aan te moedigen hun muziekspeler op een veilige 
manier te gebruiken.

ORGANISATIES VOOR 
GEHOORVERLIES

ELEKTRONICABEDRIJVEN

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 2:
MAXIMUMVOLUME VAN  

PERSOONLIJKE MUZIEKSPELERS

De Raad van Ministers is blij met het voorstel van 
de Commissie omdat het de oren van de gebruikers 
beschermt. Toch stellen we de volgende wijzigingen voor:

Artikel 1: Een standaard maximumvolume van 85 dB in 
plaats van 80 dB.

Artikel 2: Er hoeft geen waarschuwing op het scherm 
van het apparaat te komen, maar alleen in de gebruikers-
handleiding.

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het werkblad. 
(2 minuten)

Wij jongeren vinden dat de EU zich niet moet 
bemoeien met het volume van onze muziek. 
Muziek klinkt vaak beter als het luider staat. Wij 
vragen het Europees Parlement de fabrikanten 
geen maximumvolume op te leggen. Wij denken 
dat een waarschuwing op het scherm een 
beter idee is. Op die manier krijgen we wel de 
informatie, maar beslissen we zelf wat we ermee 
doen.
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

• De opkomst bij de Europese verkiezingen 
daalde van 65% in 1979 naar 42,6% in 2014. 

• Alleen in België, Griekenland en Luxemburg 
geldt stemplicht. In alle andere EU-landen 
hebben de burgers “het recht” om te stemmen. 

• Sommige nieuwsberichten op sociale media 
zijn “nepnieuws”. De East StratCom Task Force 
spoorde in 2016-2017, in de loop van 15 
maanden, 2 500 nepberichten over Europa op. 

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

BURGERSFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

Het zou heel gevaarlijk zijn om het maken van 
nepnieuws strafbaar te stellen, omdat dat de persvrijheid 
ernstig in gevaar brengt. 

Op dit moment valt dat alleen in dictaturen onder het 
strafrecht. Daar worden deze wetten misbruikt om 
kritische journalisten gevangen te zetten.

Aangezien de Europese Unie de universele 
mensenrechten, waaronder de persvrijheid, 
eerbiedigt, moet dit gedeelte uit het wetsvoorstel 
worden geschrapt. In plaats daarvan stellen we een 
kwaliteitslabel voor journalisten voor, zodat mensen 
weten welke bronnen ze kunnen vertrouwen. 

Wij zijn er voorstander van de stemplicht in te voeren, 
omdat daardoor iedereen bij de verkiezingen wordt 
betrokken en de verkiezingsuitslagen de mening van alle 
burgers weerspiegelen. 

Het is van het allerhoogste belang ervoor te zorgen 
dat vooral jongeren gaan stemmen, want in de vorige 
Europese verkiezingen bracht vooral de oudere generatie 
zijn stem uit. 

Dit kan de verkiezingsuitslagen vertekenen, zoals we 
hebben gezien na het referendum over de brexit: de 
meerderheid van de jongeren in het VK was tegen het 
verlaten van de EU, maar weinigen brachten hun stem uit.

VERENIGING VAN  
JOURNALISTEN

DENKTANK VOOR  
DEMOCRATIE

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 3:
EUROPESE DEMOCRATIE

De Raad van Ministers benadrukt dat het de lidstaten 
zijn die besluiten of stemmen wel of niet verplicht is 
en dringt erop aan de vrijheid van meningsuiting te 
eerbiedigen. De Raad vraagt de volgende wijzigingen:

Artikel 1. De Europese Commissie kan de lidstaten 
alleen maar aanmoedigen stemplicht in te voeren. De 
uiteindelijke beslissing is aan de lidstaten. 

Artikel 2. Schrap de woorden “en straft, zo mogelijk, de 
auteurs ervan”.

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Wij vinden niet dat je mensen moet verplichten 
om te stemmen. Wanneer volwassenen ervoor 
kiezen niet te stemmen omdat ze de verkiezingen 
niet belangrijk vinden of omdat ze geen stem 
willen uitbrengen, dan is dat hun recht. Als ze het 
belangrijk vinden, zullen ze stemmen. 

Bovendien is het misschien beter dat alleen die 
mensen stemmen die echt geïnteresseerd zijn 
in de EU-verkiezingen. Dat zijn waarschijnlijk 
degenen die het best op de hoogte zijn. 



1

32

4

1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

Wetenschappers waarschuwen het 
Europees Parlement niet te ver te gaan, omdat 
laboratoriumdieren altijd een bepaald doel dienen:  

·  Kennis vergaren over mensen en dieren 
(wetenschappelijk onderzoek)

·  Geneesmiddelen ontwikkelen en produceren om de 
gezondheid van mens en dier te verbeteren en te 
beschermen 

·  De veiligheid van producten testen

·  Leren hoe mensen en dieren moeten worden 
behandeld (onderwijs)

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

ONAFHANKELIJKE DENKTANK

BURGERPROTESTWETENSCHAPPERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

We zijn blij om, na vele jaren campagnevoeren, 
te zien dat de Europese Commissie ook beseft dat 
er genoeg alternatieven zijn die dierproeven voor 
cosmetica overbodig maken, zoals het werken 
met kunsthuid of verwijderde huid van varkens of 
mensen. 

Wij vragen het Europees Parlement het voorstel 
niet af te zwakken, maar juist een verbod toe 
te voegen op dierproeven voor huishoudelijke 
producten, zoals vaatwasmiddelen en 
ramenreinigers. 

Wij begrijpen het standpunt van de Europese 
Commissie, maar zouden willen wijzen op bepaalde 
gevaren. Als de EU de regels voor dierproeven verandert, 
zal dat radicale gevolgen hebben te opzichte van de 
Aziatische en Amerikaanse wetenschap. Zij blijven 
dierproeven gebruiken en stellen die in sommige 
gevallen zelfs verplicht, terwijl wij in Europa niet veel 
alternatieven hebben. We zijn bang dat als gevolg 
daarvan in onze sector veel banen verloren zullen gaan. 
We zijn echter tevreden over artikel 3, omdat dat ervoor 
zorgt dat bedrijven buiten de EU zich aan dezelfde regels 
moeten houden als de Europese cosmeticabedrijven. 

MENSEN VOOR DIEREN FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 4:
BESCHERMING VAN DIEREN  

TEGEN DIERPROEVEN

De Raad van Ministers maakt zich zorgen over 
mogelijke gezondheidsrisico’s. Daarom stellen wij 
de volgende wijzigingen voor:

Artikel 2. Dierproeven voor cosmetica zijn 
alleen toegestaan voor het testen van nieuwe 
ingrediënten waarvan we niet weten wat de 
gezondheidsrisico’s zijn. 

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Hoe belangrijk het ook is dat dieren een goed leven 
hebben, het menselijk welzijn zal altijd belangrijker 
zijn dan dieren. Onderzoek naar gevaarlijke menselijke 
ziekten is van het allerhoogste belang en als 
wetenschappers dieren kunnen gebruiken om ziekten 
te verlichten of te genezen, moet dat door de wet 
worden toegestaan. Dat geldt ook voor cosmetica: deze 
producten moeten veilig zijn voor menselijk gebruik. 
Deze testen worden uitgevoerd op dieren omdat het 
onmogelijk is ze op mensen uit te voeren. 

Het gebruik van laboratoriumdieren is 
onaanvaardbaar. Daarom pleiten wij voor 
een volledig verbod op het gebruik van 
laboratoriumdieren in de hele EU, zelfs voor 
medische doeleinden. 

Dieren zijn wezens met gevoelens en ze verdienen 
een goed leven, net als mensen. Dieren kunnen 
zichzelf niet verdedigen, dus moet de Europese 
Unie dat voor hen doen. 
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

•  Maar ongeveer 3% van alle Europeanen 
woonde in 2014 in een andere lidstaat dan 
zijn of haar eigen lidstaat.

•  Er zijn in de EU 2 miljoen openstaande 
vacatures.

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

BURGERPROTESTFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

Wij vakbonden komen op voor de belangen van 
onze werknemers. We zijn voorzichtig optimistisch 
over dit voorstel. Het is goed dat voor alle EU-
burgers dezelfde lonen en arbeidsvoorwaarden 
gelden. Op die manier blijven rechten die 
werknemers eerder hebben opgebouwd, 
onaangetast. We willen echter wel wijzen op 
mogelijke communicatieproblemen tussen 
werknemers: er worden in Europa immers veel 
verschillende talen gesproken.

Wij zijn erg blij met dit voorstel van de Europese 
Commissie. Het is voor ons veel gemakkelijker om 
geschikte werknemers te vinden als we buiten de 
landsgrenzen kunnen zoeken. We hopen ook dat 
de EU mensen zal aanmoedigen werk te zoeken in 
andere lidstaten en dat de EU steunmaatregelen 
zal treffen voor burgers die dat doen. Gelijke lonen 
en arbeidsvoorwaarden hoeven voor ons niet per 
se.

 

VAKBONDEN ONDERNEMINGEN

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 5:
WERKEN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT 

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

De Raad van Ministers is tevreden over dit voorstel. 
Om EU-burgers aan te moedigen in andere EU-
lidstaten te gaan werken, beveelt de Raad aan een 
EU-organisatie op te richten die EU-burgers helpt 
bij het zoeken naar werk in andere lidstaten en bij 
de praktische regelingen.

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Wij vinden dat de Europese Commissie te 
ver is gegaan. Er zijn genoeg werklozen in ons 
eigen land, dus waarom zouden mensen uit 
het buitenland ook de mogelijkheid moeten 
hebben hier te komen werken? Dat zet onze 
nationale lonen onder druk. We vinden ook dat 
er extra voorwaarden moeten worden gesteld 
voordat iemand hier kan komen werken. Hij of 
zij zou bijvoorbeeld de taal moeten leren en een 
integratiecursus moeten volgen. 



1

32

4

1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

•  De VS hebben wereldwijd het grootste 
budget voor defensie: 610 miljard dollar (in 
2014). Op de tweede plaats staat China (216 
miljard dollar) en op de derde plaats staat 
Rusland (84,5 miljard dollar).

•    Als de EU-lidstaten hun budgetten voor 
defensie zouden samenvoegen, zouden we de 
op een na grootste zijn, vóór China.

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

ONAFHANKELIJKE DENKTANK

BURGERPROTESTFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

In Libië en Afghanistan verslechterde de situatie na 
militaire interventie. Wapens kunnen conflicten niet 
oplossen. Wij willen dat de EU ervan afziet te investeren 
in een Europees leger. De mensen willen het leger 
niet, er is geen budget en belangrijker nog: er is geen 
strategisch plan voor waar, wanneer en hoe dit leger zou 
moeten worden ingezet. 

Een andere kwestie is: welke taal zou er in dit leger 
worden gesproken? Engels? Frans? Of een van de  
andere officiële talen van de EU? 

Wij zijn voorstander van een nieuw Europees 
leger naast de bestaande nationale legers. De 
veiligheid van de Europese Unie moet boven 
alles gaan. De EU moet dringend haar eigen 
defensiebeleid ontwikkelen in plaats van erop 
te rekenen dat de VS ons helpt als we worden 
aangevallen. We vragen het Europees Parlement 
extra geld beschikbaar te stellen voor dit leger. Het 
is in ons gemeenschappelijk belang.
 

NETWERK VAN VREDES- 
ORGANISATIES

DEFENSIE-INDUSTRIE

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 6:
EEN EUROPEES LEGER?

De Raad van Ministers herinnert de Europese 
Commissie eraan dat de lidstaten onafhankelijk 
besluiten over hun buitenlands en defensiebeleid. Daarom 
stelt de Raad de volgende wijzigingen voor:

Aanvulling op artikel 1: Dit Europese leger bestaat naast de 
nationale legers en vervangt deze niet.

Aanvulling op artikel 3: Iedere lidstaat besluit zelfstandig 
over zijn bijdrage aan het EU-leger, zowel wat betreft de 
mensen als de middelen (geld, tanks, vliegtuigen enz.). 

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het werkblad. 
(2 minuten)

De EU verliest op dit moment in hoog tempo haar 
macht en invloed. Als je een EU-buitenlandbeleid hebt, is 
het van essentieel belang om ook een EU-defensiebeleid 
te hebben. Alleen als de EU effectieve middelen heeft 
om haar buitenlands beleid kracht bij te zetten, zal onze 
geloofwaardigheid op het wereldtoneel toenemen. 
Bovendien veroorzaakt de versnippering van middelen 
en mensen tussen de verschillende lidstaten inefficiëntie: 
een bundeling van krachten zou over de hele linie winst 
opleveren voor hetzelfde geld. 

Wij willen niet dat de EU betrokken raakt bij 
internationale conflicten, want dat is een risico 
voor onze veiligheid hier in Europa. De kans dat er 
in grote Europese steden terroristische aanslagen 
worden gepleegd, zal erdoor toenemen. 

Verder willen wij dat als er een EU-leger wordt 
opgericht, dit alleen wordt ingezet voor 
humanitaire missies.
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie wet 
voor de andere Parlementsleden (jullie klasgenoten). 
Gebruik hiervoor het werkblad en ga als volgt te werk: 
(3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

•  De aarde is sinds de industriële revolutie al 1°C 
warmer geworden. Het is 99% zeker dat menselijke 
activiteit, namelijk de uitstoot van broeikasgassen, 
daarvan de oorzaak is. 

•  Bij een stijging van 2°C zullen we niet langer in staat 
zijn de gevolgen te beheersen (overstromingen, zware 
stormen, stijging van de zeespiegel enzovoort).

•  Meer dan 80% van de uitstoot van broeikasgassen in 
de EU is een rechtstreeks gevolg van energieverbruik 
en -productie.

• De EU is verantwoordelijk voor 11% van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

BURGERPROTESTVN-PANEL VOOR 
KLIMAATWETENSCHAPPERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

We zijn blij met dit voorstel en vragen het 
Europees Parlement niet te zwichten voor de 
olielobby. Voorbeelden uit de Scandinavische 
landen tonen dat het investeren in een groene 
economie ook veel werkgelegenheid schept. 

Daar komt bij dat investeringen in duurzame 
producten zichzelf in de loop van de tijd 
terugverdienen: de rest van de wereld zal moeten 
volgen en tegen die tijd hebben onze Europese 
bedrijven alle knowhow, die ze vervolgens kunnen 
verkopen. 
 

Volgens ons eigen onderzoek staat het nog niet 
vast dat broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide) 
het klimaat opwarmen. 

Bovendien is de zogenaamde sector hernieuwbare 
energie er nog niet helemaal klaar voor. Het is 
dan ook onmogelijk om tegen 2050 uitsluitend 
te vertrouwen op hernieuwbare energie. Daarom 
dringen we er bij de Europese Unie op aan geen 
overhaaste maatregelen te nemen. 

DE KLIMAATACTIE OLIE- EN KOLENBEDRIJVEN

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 7:
DE EU EN DE KLIMAATOPWARMING 

De Raad van Ministers is blij dat de Europese Commissie 
de klimaatopwarming serieus neemt. Niettemin verzoekt 
hij om de volgende wijzigingen:

Artikel 2. 30% van de hernieuwbare energiebronnen 
tegen 2030. Stel alleen maatregelen vast voor 2050 als 
de VS en China sterkere maatregelen vaststellen. 

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Wij vinden het onaanvaardbaar dat onze 
regeringen geen sterkere maatregelen treffen 
tegen de klimaatopwarming. We zijn voorzichtig 
optimistisch over het voorstel en hopen dat het 
Europees Parlement er alles aan zal doen om het 
niet af te zwakken. 

Wanneer niet ingegrepen wordt, zal dat voor 
iedereen ernstige gevolgen hebben en ons 
jaarlijks 934 miljoen euro kosten. En weer zullen 
het de burgers zijn die de rekening betalen, niet 
de bedrijven. 
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie 
wet voor de andere Parlementsleden (jullie 
klasgenoten). Gebruik hiervoor het werkblad en ga als 
volgt te werk: (3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

• Wereldwijd zijn 65,6 miljoen mensen van huis 
en haard verdreven (2016). Nooit eerder was dit 
aantal zo hoog.

• 17% van alle vluchtelingen wereldwijd wordt 
opgevangen in Europa (2017).

• Redenen om te vluchten zijn onder meer: oorlog 
(Syrië, Somalië), chaos (Afghanistan, Libië) en 
terrorisme (Nigeria, Eritrea).

• Tussen 2014 en oktober 2017 stierven 20 172 mensen 
in hun poging de Middellandse Zee over te steken.

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

BURGERPROTESTFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

Als de EU echt vindt dat mensenrechten ertoe doen, 
dan moet de EU in actie komen en mensenlevens 
redden, in plaats van mensen op zee te laten verdrinken. 
We vragen het Europees Parlement dit voorstel te 
steunen, omdat een Europese aanpak absoluut 
noodzakelijk is. We dringen er ook op aan dat de EU 
legale mogelijkheden schept om in de EU asiel aan te 
vragen. Op dit moment is het zo dat mensen alleen een 
asielvraag kunnen indienen als ze het grondgebied van 
de EU hebben bereikt, wat hen dwingt om de EU illegaal 
binnen te komen en onnodige risico’s te nemen.

Onze schepen en vissersboten worden bedreigd 
omdat mensensmokkelaars stiekem migranten op 
onze boten smokkelen. Daardoor loopt de handel 
vertraging op en raakt ons personeel getraumatiseerd. 
We zijn blij met de Europese aanpak en we hopen dat 
de EU ook iets tegen mensensmokkelaars gaat doen. 
Daarnaast hopen we dat de EU actie onderneemt 
om te voorkomen dat mensen naar de EU komen. Dit 
kan bijvoorbeeld door de situatie in de landen van 
oorsprong te verbeteren. Dat zou meteen ook goed zijn 
voor de handel.

 

AMNESTY  
INTERNATIONAL

VERVOERSBEDRIJVEN EN 
REDERIJEN

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 8:
VLUCHTELINGEN IN EUROPA 

De Raad van Ministers is van mening dat de lidstaten 
zelfstandig over dit onderwerp moeten besluiten. De 
Raad wenst de volgende wijzigingen:

Artikel 2: De lidstaten hebben het laatste woord als 
het erom gaat of ze wel of niet meedoen met het 
hervestigingsplan.

Artikel 3: De lidstaten besluiten zelfstandig hoeveel 
vluchtelingen zij zullen opnemen.

Artikel 4: Ieder land bepaalt uiteindelijk zelf zijn bijdrage.

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Onze landen kunnen niet alle asielzoekers 
opvangen. Daar hebben we noch de ruimte, 
noch het geld voor. De enige manier om onze 
welvaart te behouden, is niemand van buiten 
de EU binnen te laten. Wij eisen dat iedere 
lidstaat zelfstandig kan beslissen hoe hij omgaat 
met asielzoekers en hoeveel asielzoekers hij wil 
opnemen. De EU mag de lidstaten niets opleggen.
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie 
wet voor de andere Parlementsleden (jullie 
klasgenoten). Gebruik hiervoor het werkblad en ga als 
volgt te werk: (3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

•  Wereldwijd werken ongeveer 150 miljoen 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar in 
ellendige omstandigheden. Vaak kunnen ze daardoor 
niet naar school. 

•  Slechts één op de vijf kindarbeiders wordt betaald, en 
als ze al betaald krijgen, is het gewoonlijk te weinig. 

•  Kinderen werken meestal in de landbouw, maar ook in 
fabrieken en weverijen. 

•  Kinderarbeid komt vaak voor in Afrika (32%), Azië 
(61%) en Latijns-Amerika (7%).

•  Als kinderarbeid wereldwijd verboden zou worden, 
zou dat leiden tot een economische groei van 20%.

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

BURGERPROTESTFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

Unicef benadrukt dat een verbod op producten 
gemaakt door kinderen niet voldoende is om 
kinderarbeid de wereld uit te helpen. De EU moet ook 
maatregelen nemen om de onderliggende oorzaken van 
kinderarbeid, zoals armoede, aan te pakken. Zo’n verbod 
kan op de korte termijn namelijk schadelijk zijn voor de 
betrokken gezinnen. 

We vragen het Europees Parlement om maatregelen op 
het gebied van onderwijs toe te voegen en projecten 
te financieren die kinderarbeid terugdringen, rekening 
houdend met de situatie ter plaatse. 

Wij hebben ons uiterste best gedaan, en doen 
dat nog steeds, om te controleren of in onze 
productieketens sprake is van kinderarbeid. Maar 
je kunt de arbeidsomstandigheden in veel van die 
landen niet vergelijken met die van ons. Bovendien 
vragen de Europese consumenten om goedkope 
textielproducten. Het is dus ook in hun voordeel. We 
moeten concurrentieel blijven, anders gaan we failliet en 
hebben die gezinnen niet langer een inkomen. 

We vragen het Europees Parlement te vertrouwen op 
het zelfregulerend vermogen van de sector om de ergste 
vormen van uitbuiting uit te bannen. 

UNICEF KLEDINGMULTINATIONALS

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 9:
DE EU EN KINDERARBEID

De Raad vraagt de volgende wijzigingen:

Artikel 2. Alleen producten waarbij gebruikgemaakt 
is van de ergste vormen van kinderarbeid, zoals 
kindslavernij en zware lichamelijke arbeid met mogelijke 
gezondheidsrisico’s, kunnen worden geweigerd. 

Artikel 3. De Raad stelt voor een systeem van vrijwillige 
zelfcertificering in te voeren. De importeurs geven dan 
zelf aan dat ze in de hele productieketen geen gebruik 
maken van kinderarbeid.

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het 
werkblad. (2 minuten)

Kinderarbeid valt nooit te rechtvaardigen en 
is niet meer van deze tijd. Kinderen moeten alle 
mogelijke kansen krijgen om naar school te gaan 
en zichzelf te ontplooien. Tijdens de industriële 
revolutie beweerden lokale ondernemingen ook 
dat ze voor hun productie afhankelijk waren van 
kinderarbeid. Bedrijven zullen altijd een excuus 
vinden om zoveel mogelijk winst te maken. 

Wij vragen het Europees Parlement de wetgeving 
absoluut niet af te zwakken en geld beschikbaar te 
stellen voor strengere inspecties. 

ONTWIKKELINGSLANDEN

Deze maatregel is uitgesproken protectionisme 
van de EU. Jullie moeten je niet bemoeien met de 
sociale wetgeving in onze landen; dat is onze zaak. 
Wij houden zowel rekening met de persoonlijke 
situatie van de kinderen als met de redenen 
waarom ze soms moeten of willen werken. Soms 
zijn er bijvoorbeeld wezen die het geld nodig 
hebben. 

Bovendien is deze wet in strijd met de regels van 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
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1. Lees het wetsvoorstel van de Europese 
Commissie. (1 minuut)

2. Bespreek het voorstel kort in de groep: waar 
gaat het over? Vraag zo nodig de docent om 
extra informatie. (1 minuut)

3. Ieder lid van de groep neemt even de tijd om 
erover na te denken of hij of zij het eens is met 
het voorstel. Daarna vertelt iedereen om de 
beurt aan de andere groepsleden wat zijn of 
haar standpunt is. 

Jullie hebben nu een eigen, aangepaste 
wet. Nu moeten jullie hiervoor steun 
verzamelen in het hele Europees Parlement. 
Bereid een korte voorstelling voor van jullie 
wet voor de andere Parlementsleden (jullie 
klasgenoten). Gebruik hiervoor het werkblad en ga als 
volgt te werk: (3 min)

1.  Lees het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
Europese Commissie voor.

2.  Vertel aan je medeleerlingen welke veranderingen de 
Raad wilde.

3. Lees jullie nieuwe wet voor.

4.  Geef 2 à 3 redenen / argumenten waarom jullie dit 
goed vinden voor de EU-burgers. Schrijf deze vooraf 
op het werkblad. 

•  In 2008 waren er 800 Android-apps. Begin 2015 
waren er al 1,5 miljoen en in 2017 waren het er 3,5 
miljoen.

•  Meer dan 65% van de volwassenen in de EU heeft een 
smartphone. 

•  In 2016 maakte 71% van de EU-bevolking dagelijks 
gebruik van internet. In 2006 was dat maar 31 %.

•  Onder andere Facebook, Google en Instagram 
verkopen geplaatste foto’s en video’s of 
persoonsgegevens van gebruikers aan bedrijven. 

EUROPESE  
COMMISSIE

DE RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE

BURGERPROTESTFEITEN EN  
CIJFERS

HET EUROPEES  
PARLEMENT

We kennen allemaal gevallen van pesten via sociale 
media of mensen die worden achtervolgd door 
ongewenste informatie op internet. Gênante foto’s of 
video’s die iemand anders tegen jouw wil online zet, 
kunnen je voor de rest van je leven achtervolgen. 

Een op de drie werkgevers zoekt via Google naar 
informatie over toekomstige werknemers. Wat als zo’n 
werkgever toevallig die afbeeldingen tegenkomt?

Daarom zijn wij absoluut voorstander van het “recht om 
te worden vergeten”. Iedereen verdient een tweede kans. 

 

“Gratis” bestaat niet. Als we de gegevens van onze 
gebruikers niet langer voor marketingdoeleinden 
kunnen verkopen, zullen mensen moeten gaan betalen 
voor onze diensten. We kunnen onze diensten enkel 
gratis aanbieden, omdat we samenwerken met bedrijven 
en organisaties.

Daarnaast druist het “recht om te worden vergeten” in 
tegen de openheid van het internet. Het komt neer op 
censuur. We vragen het Europees Parlement dit voorstel 
in de prullenbak te gooien. 

VERENIGING TEGEN  
CYBERPESTEN

DE SOFTWARE-ALLIANTIE

Nu zijn jullie, als parlementsleden, aan zet. Jullie mogen 
dit wetsvoorstel aanpassen zoals jullie vinden dat 
het moet zijn: Wat is het beste voor de burgers van 
Europa? MAAR: Jullie moeten rekening houden met de 
mening van de Raad van de EU (zie 2.) en de Europese 
Commissie (wetsvoorstel). Je luistert ook best naar de 
mening van belanghebbenden. 

Ga als volgt te werk:

1.  Elke leerling draait om beurten een kaart om van 
een belangengroep en leest hardop voor wat er op 
staat. Dit zijn de kaartjes met symbolen op. Je doet 
dit tot al deze kaarten op zijn. (2 min)

2.  Leg deze kaarten open op tafel, zodat alle informatie 
voor iedereen te zien is.

3.  Bespreek als groep artikel per artikel van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel. Begin bij artikel 1: 
wie gaat er mee akkoord, wie niet? Gebruik de 
informatie uit de kaartjes om je argumenten beter 
te maken. Doe daarna hetzelfde voor de volgende 
artikels. (6 minuten)

4.  Probeer als groep tot een aangepast wetsontwerp 
te komen. Je kan artikels veranderen, verwijderen of 
nieuwe artikels toevoegen. Schrijf jullie nieuwe wet 
op het werkblad. (6 minuten)

THEMA 10:
ONZE PRIVACY ONLINE

De Raad vraagt de volgende wijzigingen:

Artikel 1. Sommige beelden en video’s moeten volledig 
worden gewist. Andere kunnen in een archief worden 
opgeslagen. 

Artikel 2. Als een gebruiker toestemming geeft voor het 
verkopen van zijn gegevens door in te stemmen met de 
gebruiksvoorwaarden, hoeft de webapplicatie niet om 
toestemming te blijven vragen.

Artikel 3. Schrap dit artikel.

Schrijf deze wijzigingen (amendementen) op het werkblad. 
(2 minuten)

Het is tijd dat de Europese Unie ons beschermt 
tegen spionage door bedrijven en regeringen 
die uit zijn op geld of macht. Wij willen niet dat Big 
Brother ons dagelijks leven in kaart brengt. 

BESCHERM ONZE PRIVACY!

INLICHTINGENDIENSTEN

Het bijhouden van gegevens helpt ons misdaden 
te bestrijden. Het “recht om te worden vergeten” 
staat haaks op dit doel, omdat het criminelen 
in staat stelt bewijsmateriaal te wissen. Op die 
manier kunnen ze hun straf ontlopen. Dat willen 
we toch zeker niet? Als je niets verkeerds doet, heb 
je niets te verbergen. 
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WERKBLAD

MODULE 3



WERKBLAD

DEBATOEFENING “EU-WAARDEN” - HOE ZIET DE EU DEZE WAARDEN?

Stap 1: Stel een voorzitter aan (1 minuut)
De groep wijst één persoon aan die de groep door de instructies op dit werkblad zal leiden en de 
resultaten zal opschrijven. 

Stap 2: Groepsdiscussie over de interpretatie door de EU (5 minuten)
De voorzitter herhaalt de concrete voorbeelden die worden genoemd op de kaartjes van de waarde 
die de groep bespreekt. De voorzitter vraagt alle leerlingen in de groep: “Vinden jullie dat de EU deze 
waarde op een goede manier in de praktijk brengt?” 

De groep kan verder gaan dan de vier voorbeelden op de kaartjes en discussiëren over de manier 
waarop de EU volgens hen deze waarde vorm geeft in haar beleid in het algemeen. De voorzitter zorgt 
ervoor dat alle leden van de groep aan bod komen in de discussie. 

Stap 3: Aanbevelingen voor de EU (14 minuten)
De voorzitter stelt de volgende vraag: “Hoe zou de EU deze waarde beter kunnen invullen in haar 
beleid?”

Het doel van deze vraag is erover na te denken – op een positieve manier – hoe de EU verbeterd zou 
kunnen worden. Het is belangrijk de (finale) aanbevelingen op te schrijven, na de groepsdiscussie.

Stap 4: Stel een woordvoerder aan
De groep spreekt af wie de woordvoerder wordt. Hij of zij stelt de aanbevelingen van de groep voor aan 
de hele klas.
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WERKBLAD

MODULE 4: JOUW STEM IN DE EU

1. HET EUROPEES PARLEMENT:  
JIJ BESLIST

1. Wie stemt er?
De meeste landen hebben stemrecht, geen stemplicht. Dit betekent dat niet alle EU-burgers stemmen 
als er Europese verkiezingen worden gehouden. Ze kunnen ervoor kiezen geen stem uit te brengen. 

1.1. Bekijk de grafiek met de opkomst voor de Europese verkiezingen sinds 1979: 

- Welk percentage van de volwassen EU-burgers heeft gestemd tijdens de verkiezingen van 2014? 

%

- Wat gebeurde er met de opkomst door de jaren heen? 

1.2. Bekijk de grafiek met de opkomst voor de Europese verkiezingen van 22-25 mei 2014 in de 28 lidstaten::

- Het EU-gemiddelde verhult dat er een aantal grote verschillen tussen de lidstaten zijn. Hoe 

groot is het verschil tussen het land met de hoogste en het land met de laagste opkomst (in 

procentpunten)? %



- Hoeveel procent van de burgers in jouw land heeft gestemd? %.  

Is dit boven of onder het EU-gemiddelde? 

2. Waarom stemmen?
De recentste verkiezingen voor het Europees Parlement werden gehouden in 2014. De volgende 
verkiezingen zijn in het voorjaar van 2019 en misschien ga ook jij dan stemmen. 

Bekijk een van deze video’s die bedoeld zijn om mensen te stimuleren om te gaan stemmen (in de 
aanloop naar de vorige verkiezingen in 2014). 

FILM 1: “We zijn niet sexy en dat weten we” (je 
kunt rechtsonder de ondertiteling aanzetten 
in het Nederlands)

FILM 2: Actie. Reactie. Impact 
Officiële clip van het Europees Parlement. (NL) 

- Bespreek in je groep: waarom is het belangrijk je stem uit te brengen? Schrijf twee of meer 
argumenten op. 

1.

2.

3. Onze vertegenwoordigers
Wie vertegenwoordigt ons in het Europees Parlement? Bekijk de Interactieve kaart 
op de website van het Europees Parlement (NL) en schrijf op:

- Hoeveel EP-leden stuurt Frankrijk naar het Europees Parlement?  

- Hoeveel EP-leden stuurt Oostenrijk naar het Europees Parlement? 

Bron: 2014 post-election survey, TNS in cooperation with Het Europees Parlement

https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lz5Qg3GU8dM
https://www.youtube.com/watch?v=v4PvZSGbd8E
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html


4. Volg ze op
Alles wat de leden van het Europees Parlement tijdens hun functie doen, is 
openbaar: hoe ze stemmen in de plenaire vergadering, hoe vaak ze aanwezig zijn en 
de wijzigingen die ze voorstellen voor wetgeving. VoteWatch Europe is een website 
(alleen in het Engels) die al deze informatie verzamelt en presenteert. 

- Ga naar VoteWatch Europe en zoek naar een EP-lid van jouw keuze. Dat gaat het gemakkelijkst via 
het zoekvenster op de site.  Naam van jouw EP-lid:

- Schrijf op: hoe loyaal is deze persoon aan zijn of haar fractie? (EN: “loyalty to political group”) Deze 
score wordt berekend aan de hand van het aantal keren dat een EP-lid in overeenstemming met 

het standpunt van zijn of haar fractie stemt.   %

- Bekijk het stemgedrag van jouw EP-lid (in het Engels: “All votes”, kolom onderaan). Zijn er dingen die 
je opvallen?

2. DEBATTEER MEE
Ook tussen verkiezingen in zijn er mogelijkheden om je stem in het Europese debat te laten horen en 
een actieve Europese burger te zijn. Een paar van die mogelijkheden ontdek je in de onderstaande 
opdrachten.

1. Europees burgerinitiatief
Ga naar de officiële website van het Europees burgerinitiatief. 

- Wat is het minimumaantal handtekeningen dat vereist is in jouw land (sinds 1 juli 
2017)? Je kunt deze informatie vinden onder “Wat u moet weten”: : 

 

- Ga naar “Een burgerinitiatief zoeken”. Klik op “Lopende initiatieven”. Welk initiatief vind je het 
interessantst en waarom? Schrijf het op. 

http://www.votewatch.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl


- Kijk eens bij “Succesvolle initiatieven”. Hoeveel burgerinitiatieven hebben tot nu toe een reactie 
gekregen van de Europese Commissie? 

2. Debatteren over Europa
Op www.debatingeurope.eu kun je debatteren met andere Europeanen of met 
Europese en/of internationale leiders (in het Engels en Duits).

- Ga naar  www.debatingeurope.eu. Ga naar “Debates” en blader door de onderwerpen waarover je 
op dit moment kunt debatteren. Welk debat lijkt je het interessantst en waarom? 

3. Contacteer jouw vertegenwoordigers in het Europees Parlement 
Je kunt de leden van het Europees Parlement ook rechtstreeks aanspreken. Op deze 
website vind je een overzicht van de Belgische EP-leden, hun contactgegevens en 
hun websites.

- Zoek het e-mailadres op van een EP-lid van jouw keuze. Schrijf het op:  

4. Word Europees vrijwilliger of stagiair
 Er zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen in een 
van de Europese instellingen of organen. Op de Europese jongerensite https://
europa.eu/youth staan alle mogelijkheden voor jongeren in heel Europa op een 
rijtje. 

- Ga naar de Europese jongerensite. Blader door de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, stages, 
seizoenswerk, werken als au pair enzovoort. Bespreek met de andere leerlingen in je groep: welke 
van deze mogelijkheden spreekt je het meest aan? Noteer voor elke leerling in je groep aan welke 
actie/activiteit hij of zij de voorkeur geeft: 

-

-

-

http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/belgische-ep-leden
http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/belgische-ep-leden
https://europa.eu/youth
https://europa.eu/youth

