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Europa, 
toch bEst bElangrijk!

1. CONTACTADVERTENTIES
Welk land zoekt welk land? in deze speelse werkvorm komen  
leerlingen in aanraking met de diversiteit in Europa. hierbij  
kunt u leerlingen wijzen op (voor)oordelen en stereotypen. 
u kunt leerlingen de opdracht geven om in hun contact-
advertentie aandacht te besteden aan de vraag of een land  
lid van de Europese unie is. 

VOORBEELD:
‘Een zonzeker en sinds 1974 verdeeld eiland met gunstig 
belastingklimaat, waar je met de euro kunt betalen en aan de 
linkerkant van de weg moet rijden zoekt een rechtsminnend 
Eu-land met een rijke geschiedenis, waar je zomers een groot 
festival en een beroemd ondiep meer kunt bezoeken.’   

OPDRACHT
laat de leerlingen in tweetallen samenwerken. geef elk tweetal 
een briefje met daarop de naam van het land dat ze zelf zijn en 
een briefje met het land waarmee ze contact willen leggen. De 
leerlingen moeten een aantrekkelijke en niet al te gemakkelijke 
omschrijving maken. hiervoor mogen ze hun mobiele telefoon 
gebruiken. De naam van het land en de hoofdstad of de taal 
mogen ze niet in hun contactadvertentie noemen. laat de 
leerlingen hun contactadvertentie presenteren. De andere 
leerlingen moeten raden om welke landen het gaat. 
2. OVER DE LIJN
Waar gaan de komende verkiezingen op 22 mei over? Via 
de werkvorm stemmen met je voeten worden uw leerlingen 
gestimuleerd om na te denken over actuele thema’s in de 
Europese politiek.

VOORBEELDSTELLINGEN:
•	 De Europese unie moet zeggenschap krijgen over de 

sociale wetgeving in de lidstaten.
•	 hulp aan arme landen moet een taak zijn van afzon- 

derlijke lidstaten, niet van de Europese unie als geheel.
•	 Een nederlands homohuwelijk moet ook in andere  

Eu-landen gelden.

OPDRACHT
laat uw leerlingen over enkele stellingen uit de Europese 
stemWijzer stemmen door naar het vak eens of oneens te 
lopen. Vertel de leerlingen na elke stelling welke positie 
de nederlandse partijen die meedoen aan de Europese 
verkiezingen hebben ingenomen. op de website van proDemos 
vindt u een powerpoint met stellingen en kunt u in een oog-
opslag zien wat de politieke partijen van deze stellingen 
vinden. 

3. VAN PROBLEEM NAAR OPLOSSING
Veel providers brengen hoge tarieven in rekening voor het 
bellen in het buitenland. in de Europese unie is nog geen 
sprake van één markt voor mobiel bellen en internetten. Elk 
land heeft eigen regels en dat leidt tot verschillende tarieven 
voor dezelfde diensten. hoe wordt dit probleem in de Europese 
unie opgelost? leerlingen plaatsen de verschillende stappen 
om in de Europese unie van probleem naar oplossing te 
komen in goede volgorde.  
 
OPDRACHT
Deel de zeven kaarten willekeurig uit aan leerlingen. Vraag 
de leerling met de eerste kaart (er is een probleem) om naar 
voren te komen. schets het probleem: mensen schrikken van 
hun telefoonrekening als ze thuiskomen van een bezoek aan 
het buitenland. nodig nu ook de leerling met de zevende kaart 
(het probleem is opgelost) uit om naar voren te komen. tussen 
deze twee kaarten horen de vijf overige kaarten. nodig de leer-
lingen met deze kaarten uit. in welke volgorde moeten zij gaan 
staan? laat de hele klas actief meedenken. u

Het benodigde materiaal vindt u op www.prodemos.nl/
lesmateriaal onder het kopje ‘Europese Unie’.  

Ingrid Faas is projectmedewerker bij ProDemos, Huis voor 

democratie en rechtsstaat in Den Haag.

‘Europa’ is voor de meeste docenten niet het meest populaire onderwerp.  
De Europese instellingen blijven lastig. niet alleen voor leerlingen, ook voor veel docenten blijft 

het nadenken. Was de raad van Europa nu onderdeel van de Europese unie of was dat  
de Europese raad? herkenbaar? hieronder vindt u enkele suggesties om in uw lessen 

op een aantrekkelijke manier aandacht aan de Europese unie te besteden. 

I N g R I D  F A A S 
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SCHOLIERENVERKIEZINGEN
hoe zou het Europees parlement eruit zien als uw leerlingen het voor het zeggen hebben? Van donderdag 15 mei tot 
en met woensdag 21 mei zijn er ook weer scholierenverkiezingen. Docenten kunnen hun school gratis aanmelden via 
www.scholierenverkiezingen.nl/leraren. na aanmelding krijgt u een inlogcode voor de website met digitale oproep-
kaarten. De avond voor de echte verkiezingen kunt u de uitslagen opzoeken en vergelijken met de landelijke uitslag 
of met die van scholen in uw regio. Europa. leuker kunnen we het niet maken,wel gemakkelijker! 

OPLOSSING:


