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De EU in Nederland
Dit is een overzichtsboekje met alle beschikbare (online) les
materialen over Europa. Het boekje kent twee kanten: deze kant
is voor docenten in het primair onderwijs, draait u het boekje om
dan leest u het deel voor docenten in het voortgezet onderwijs.
De EU in Nederland
Nederland is een van de stichters van de Europese Unie. In 1951
richtte Nederland samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië
en Luxemburg de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.
Deze vorm van Europese integratie was de voorloper van de
Europese Unie. Sindsdien heeft Nederland hard meegewerkt aan
de verdere opbouw en uitbouw van de EU o.a. door het Verdrag
van Maastricht in 1992 en het Verdrag van Amsterdam in 1997.
Wie zijn wij?
De Vertegenwoordiging is het bureau van de Europese Commissie
in Nederland. Onze rol is om:
• Je uit te leggen hoe het beleid van de EU op jou van invloed is.
•	Een informatiebron te zijn over EU-gerelateerde thema’s voor
alle Nederlanders, bedrijven, journalisten, de overheid, etc.
•	Persvoorlichting te geven in Nederland over de ontwikkelingen
in het beleid van de EU.
• Namens de Europese Commissie te spreken in Nederland.
•	Aan de Commissie in Brussel te rapporteren over belangrijke
politieke, economische en sociale ontwikkelingen in Nederland.
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Europa in het onderwijs
Europa in het onderwijs
De Europese Unie komt pas in groep 7 aan bod, maar ook voor die
tijd komen kinderen ermee in aanraking. Onderwerpen als de euro,
open grenzen of discussies over windmolens en kolencentrales
halen dagelijks het nieuws. Hoe leg je aan hen uit wat er in Europa
gebeurt en waarom de EU belangrijk is?
Om de (verplichte) lessen over Europa even aansprekend als
effectief in te vullen heeft de Europese Commissie een breed scala
aan veelal gratis (online) lesmateriaal ontwikkeld. In dit boekje
vindt u een overzicht hiervan. Hiermee wordt elke les een klein
reisje door het intrigerende Europa.
Via de bon in het midden kunt u uw bestelling doorgeven.
U kunt het lesmateriaal ook bestellen op www.eu.nl/onderwijs.
Breng een bezoek aan Den Haag
Naast het aanbod van onderwijsmateriaal, kunt u ook het Huis van
Europa bezoeken voor een educatief programma voor basis
schoolleerlingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Stuur ons
een email of bel ons op het onderstaande telefoonnummer om
een afspraak te maken.
Hebt u vragen, onderwijs suggesties of opmerkingen dan kunt u
bellen of mailen naar de Europese Commissie Vertegenwoordiging
in Nederland:
Tel. 070-3135 300,
E-mail: comm-nl-den-haag@ec.europa.eu.
Pinterest: @EUinNL
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Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

TTO-Scholen
Merendeel van ons lesmateriaal
is ook geschikt voor TTO-scholen.
(Nederlands /Engels en deels
in alle 24 EU talen).
Europees kinderpaspoort
Ally de Alien neemt kinderen
mee op reis door Europa in
het kinderpaspoortje. Dit
d.m.v. eenvoudige informatie
over Europa en de EU-landen.
Het biedt kinderen een kijkje
in de culturen en gewoonten
van verschillende EU-landen.
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of te
downloaden als pdf via
www.eu.nl/onderwijs

PASPOORT

EUROPESE UNIE
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Leerhoek
Op zoek naar inspirerend
lesmateriaal over de Europese
Unie? Voor leerkrachten bevat
deze website diverse online
materialen. Of u uw leerlingen
nu wilt uitleggen hoe de EU is
ontstaan, hoe de EU werkt,
of het EU-beleid tot in detail
wilt bespreken: hier vindt u
genoeg inspiratie.
Leeftijd: leraren
Kosten: gratis
Vorm: online
www.europa.eu/
learning-corner

Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

Europese Verhalenkoffer
De Europese Verhalenkoffer
is een koffer vol gesproken
verhalen en vragen. De aardige
Klomp van de boer vertelt over
landbouw en de statige Hamer
geeft uitleg over het bestuur
van de EU. Overige onderwerpen:
Europese landen, open grenzen,
milieu, visserij, energie, de euro
en nooit meer oorlog. Bij elk
verhaal hoort een voorwerp.
Wat zal er allemaal uit de
koffer komen? Het materiaal
is geheel aangepast aan de
huidige onderwijsmethoden
voor het primair onderwijs.
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Tijdsduur: +/- 20 minuten per les
Kosten: (veelal) kosteloos
Vorm: online & fysieke koffer,
de uitleenpunten en online
versie staan vermeldt op
www.eu.nl/onderwijs

Online lesmateriaal bij
Donald Duck Europa Special
Leerlingen krijgen door de
verhalen van Donald Duck
op een aansprekende en
laagdrempelige wijze kennis
aangereikt over de samen
werking binnen de Europese
Unie. Met de digitale les
ervaren leerlingen dat
meningsvorming, debat en
respect horen bij een
democratie. Er is ook een
docentenhandleiding
beschikbaar.
Leeftijd: 9 – 12 jaar
Kosten: gratis
Vorm: online lesmateriaal
en een digitale Donald Duck,
te downloaden via
www.eu.nl/onderwijs
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Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

EU-spel
Via het EU-spel leer je
spelenderwijs over de
geschiedenis, het bestuur
van de EU en de lidstaten.
Ontdek welke gevolgen een
besluit van jouw land heeft.
Heb jij als eerste alle vragen
goed en de finish bereikt?
Incl. handleiding en pionnen.
Per spelbord vier spelers en
een spelleider.
Leeftijd: 10 – 15 jaar
Tijdsduur: 30-50 minuten
Kosten: gratis
Vorm: fysiek spelbord te
bestellen of te downloaden
via www.eu.nl/onderwijs

EU

?

43 44 45

Leeftijd: 10 – 15 jaar
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen,
te downloaden als pdf,
of online te spelen als game
via www.eu.nl/onderwijs
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Ontdek Europa!
Ga mee op ontdekkingsreis!
Interessante feiten en kleurige
illustraties geven een levendig
overzicht van Europa. Ook
wordt in het kort uitgelegd
wat de Europese Unie is en
doet.
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Europese Unie
www.eu.nl/onderwijs

Onderwijsmaterialen EU
‘primair onderwijs’

Film ‘Nooit meer Oorlog!’
De video vertelt over de
geschiedenis van Europa.
Van WOII, het Marshallplan,
via de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal,
het opkomend communisme,
oprichting DDR en de koude
oorlog naar het ontstaan van
de EU en grensoverschrijdende
samenwerking. Uitstekend voor
een les over samenwerking
en (Europese) geschiedenis.
Leeftijd: 10 – 15 jaar
Tijdsduur: 14 minuten
Kosten: gratis
Vorm: film beschikbaar via
www.eu.nl/onderwijs

Talen helpen je vooruit
Wanneer we naar het buiten
land reizen en mensen uit
diverse landen ontmoeten,
helpt het als we een vreemde
taal spreken en verstaan.
Talen openen daarnaast ook
deuren naar nieuwe vriend
schappen en nieuwe culturen.
In het boekje en online kun je
Nederlandse zinnen vergelijken
met de andere Europese talen.
Leeftijd: 12 – 15 jaar
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of
downloaden als pdf via
www.eu.nl/onderwijs
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Bestelbon
School:
Vak:
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Email:
Merendeel van ons lesmateriaal is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar.

Primair onderwijs

aantal

Europees kinderpaspoort

Voortgezet onderwijs
Film ‘Nooit meer Oorlog!’**

Leerhoek**

X

EU-spel

Europese Verhalenkoffer*

X

European Parliament

Lesmateriaal Donald Duck**

X

Ambassador School (EPAS)

EU-spel

Kaart Europese Unie

Ontdek Europa!

De EU & Ik
Europese Unie, wat is ze
en wat doet ze doet
Werkbladen Europa Actueel

Film ‘Nooit meer Oorlog!’**

X

Talen helpen je vooruit

aantal
X

Missie Europa bordspel
Rollenspel
EU besluitvorming**

X

Reizen in Europa
* De Verhalenkoffer is te leen, maar de inhoud is ook online beschikbaar.
Kijk op www.eu.nl/onderwijs.
**	Dit product is alleen online te spelen of te downloaden.

Opsturen naar:
Europese Commissie,
Vertegenwoordiging in Nederland,
Postbus 30465,
2500 GL Den Haag
8

Of digitaal naar:
comm-nl-den-haag@ec.europa.eu
Colofon: Dit is een uitgave
van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland.

16

Stuur je les op reis!

De Europese Unie als lesmateriaal
Overzicht
lesmiddelen

ISBN - 978-92-76-42397-3

VO

Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Dit is een overzichtsboekje met alle beschikbare (online) les
materialen over Europa. Het boekje kent twee kanten: deze kant
is voor docenten in het voortgezet onderwijs, draait u het boekje
om dan leest u het deel voor docenten in het primair onderwijs.
De EU in Nederland
Nederland is een van de stichters van de Europese Unie. In 1951
richtte Nederland samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië
en Luxemburg de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.
Deze vorm van Europese integratie was de voorloper van de
Europese Unie. Sindsdien heeft Nederland hard meegewerkt aan
de verdere opbouw en uitbouw van de EU o.a. door het Verdrag
van Maastricht in 1992 en het Verdrag van Amsterdam in 1997.
Wie zijn wij?
De Vertegenwoordiging is het bureau van de Europese Commissie
in Nederland. Onze rol is om:
• Je uit te leggen hoe het beleid van de EU op jou van invloed is.
• Een
	
informatiebron te zijn over EU-gerelateerde thema’s voor
alle Nederlanders, bedrijven, journalisten, de overheid, etc.
• Persvoorlichting
	
te geven in Nederland over de ontwikkelingen
in de beleidsvorming van de EU.
• Namens de Europese Commissie te spreken in Nederland.
• Aan
	
de Commissie in Brussel te rapporteren over belangrijke
politieke, economische en sociale ontwikkelingen in Nederland
Europa in het onderwijs
Europese onderwerpen zijn (bijna) dagelijks in het nieuws.
Wilt u het tijdens de les hebben over klimaatverandering,
gelijke rechten voor iedereen, de EU lidstaten of over de
binnen- en buiten grenzen van Europa en vluchtelingen?
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Om de (verplichte) lessen over Europa even aansprekend als
effectief in te vullen heeft de Europese Commissie een breed
scala aan gratis lesmateriaal ontwikkeld. In dit boekje vindt u
een overzicht hiervan.
Via de bon in het midden kunt u uw bestelling doorgeven.
U kunt het lesmateriaal ook bestellen op: www.eu.nl/onderwijs.
Breng een bezoek aan Den Haag/Brussel of krijg een gastles
De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
en het Liaisonbureau van het Europees Parlement bieden educa
tieve programma’s voor middelbare scholieren en mbo-studenten.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Stuur ons een email of bel
ons op het onderstaande telefoonnummer om een afspraak te
maken.
Het is daarnaast ook mogelijk om Brussel te bezoeken met
leerlingen die minimaal 15 jaar oud zijn. U kunt hiervoor de
volgende website raadplegen: https://europa.eu/!cBCkqv
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen of mailen naar
de Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland:
Tel. 070-3135 300
E-mail: comm-nl-den-haag@ec.europa.eu.
Pinterest: @EUinNL
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’

Leeftijd: 10 – 15 jaar
Tijdsduur: 30-50 minuten
Kosten: gratis
Vorm: fysiek spelbord te
bestellen of te downloaden
via www.eu.nl/onderwijs
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Leeftijd: 10 – 15 jaar
Tijdsduur: 14 minuten
Kosten: gratis
Vorm: film beschikbaar via
www.eu.nl/onderwijs

EU-spel
Via het EU-spel leer je
spelenderwijs over de
geschiedenis, het bestuur van
de EU en de lidstaten. Ontdek
welke gevolgen een besluit
van jouw land heeft. Heb jij
als eerste alle vragen goed
en de finish bereikt?
Incl. handleiding en pionnen.
Per spelbord vier spelers en
een spelleider.
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Film ‘Nooit meer Oorlog!’
De video vertelt over de
geschiedenis van Europa.
Van WOII, het Marshallplan,
via de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal,
het opkomend communisme,
oprichting DDR en de koude
oorlog naar het ontstaan van
de EU en grensoverschrijdende
samenwerking. Uitstekend voor
een les over samenwerking
en (Europese) geschiedenis.
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www.eu.nl/onderwijs

Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’
European Parliament
Ambassador School (EPAS)
Met het EPAS-programma
leren leerlingen hoe de
Europese Unie en in het
specifiek het Europees
Parlement in elkaar zit.
Tijdens het programma
ontwikkelen leerlingen hun
politieke vaardigheden en
leren zij hoe de Europese
democratie werkt, wat hun
rechten zijn als Europees
burger, en hoe zij hun Euro
pese toekomst vorm kunnen
geven. Het lesprogramma is
afgestemd op zowel VMBO,
MBO, als Voortgezet onder
wijs onder- en bovenbouw.

Kaart Europese Unie
Deze A1-poster bevat een
geografische kaart van de
Europese Unie. De kaart
verstrekt informatie over alle
27 lidstaten, zoals de naam
van elk land, de hoofdstad,
de valuta en de bevolkings
grootte.
Leeftijd: 12 jaar en ouder
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of
downloaden via
www.eu.nl/onderwijs

Leeftijd: 12 jaar of ouder
Kosten: gratis
Vorm: diverse lesmodules via
www.europarl.europa.eu/
ambassador-school

AMBASSADOR SCHOOL
5

Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’
De EU & Ik
Ontdek Europa op een leuke
en kleurrijke manier.
Het boekje staat vol met
informatie, illustraties en
feitjes. Inclusief opdrachten.
Uitstekend voor leerlingen in
het middelbaar onderwijs.
Leeftijd: 14 – 18 jaar
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen, online te
downloaden als pdf of een
interactieve website via
www.eu.nl/onderwijs

De Europese Unie,
wat ze is en wat ze doet
Deze gids legt in het kort
uit wat de Europese Unie is
en wat ze doet. Ontdek in
35 onderwerpen hoe de EU
het leven van mensen in
Europa en daarbuiten verbetert.
Daarnaast wordt uitgelegd
hoe besluiten binnen de EU
genomen worden.
Leeftijd: 15 jaar of ouder
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen,
te downloaden als pdf of
een interactieve website
via www.eu.nl/onderwijs

De Europese
Unie

Wat ze is en
wat ze doet
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’
Werkbladen Europa Actueel
De werkbladen Europa
Actueel behandelen actuele
thema’s die spelen in Europa.
In 2020 uitgebracht: Klimaat
verandering; Digitalisering
EU in een Stroomversnelling;
Vaardigheden en Werk;
Mobiliteit; de Circulaire
Economie; jouw Rechten.
Nieuwe thema’s verschijnen
binnenkort.
De werkbladen zijn flexibel
inzetbaar naast de reguliere
methode. Met korte, pakkende
teksten, verwerkings
opdrachten, filmpjes en
cartoons. Inclusief docenten
handleiding.

Missie Europa bordspel
Missie Europa bestaat uit
drie uitdagende bordspellen
waarmee leerlingen
spelenderwijs meer te weten
komen over wat de Europese
Unie voor de inwoners van de
EU betekent. De volgende
thema’s komen aan bod:
Klimaat, Milieu en Duurzame
Energie; Europol en Misdaad
bestrijding; Europese Grenzen.
Per bordspel 2-6 spelers.
Leeftijd: 15 jaar of ouder
Tijdsduur: 45 – 60 minuten
Kosten: gratis
Vorm: Te bestellen via
www.eu.nl/onderwijs

Leeftijd: 15 jaar of ouder
Kosten: gratis
Vorm: online te downloaden
als pdf via
www.eu.nl/onderwijs
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Onderwijsmaterialen EU
‘voortgezet onderwijs’
Rollenspel
EU besluitvorming
Wil je jouw leerlingen kennis
laten maken met de besluit
vormingsprocedures in de EU,
waarbij ze zelf de onderhande
lingen voeren? Dit rollenspel
laat leerlingen beslissen over
wat wel of niet chocolade
genoemd mag worden.
De leerlingen zullen de plek
innemen van een van de EU
lidstaten, of zijn werknemers
bij de Europese Commissie.

Reizen in Europa
Dit is een geografische kaart
met praktische informatie
over reizen binnen de EU.
Denk aan reizen met huis
dieren of gezondheidszorg
in een ander EU-land.
Leeftijd: alle leeftijden
Kosten: gratis
Vorm: te bestellen of te
downloaden via
www.eu.nl/onderwijs

Leeftijd: 16 jaar of ouder
Tijdsduur: 75 minuten
Kosten: gratis
Vorm: online te downloaden
via www.eu.nl/onderwijs,
incl. handleiding en
ondersteunende video.

REIZEN IN

EUROPA
2020
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Europa trekt niet alleen miljoenen be
maar ook de Europeanen zelf gaan g
verschillende Europese steden en la
Europeanen kunnen tegenwoordig n
EU als in hun eigen land reizen. De a
paspoortcontroles en het gebruik van
— de euro — in 19 Europese landen
eenvoudiger gemaakt. De totstandko
markt met vrij verkeer van personen
geld heeft geleid tot een groter aanb
En dankzij een nieuwe reispas kunne
Europeanen gratis hun continent ver
Europa’s rijke culturele erfgoed.
De EU bestaat uit 27 landen. Op 31 ja
Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verla
“terugtrekkingsakkoord” tussen de E
de EU-wetgeving in het VK gelden to
overgangsperiode, die tot en met 31
deze tenminste niet wordt verlengd.
2020 verandert er voor reizigers van
Verenigd Koninkrijk dus niets.
Voor meer informatie over de terugtr
de EU kunt u terecht op: https://ec.e
presscorner/detail/nl/qanda_20_10

