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Ik geef les over de EU omdat het moet.

Ik geef les over de EU, want leerlingen/studenten 
of ik zelf vinden het belangrijk/interessant. 

Ik geef les over de EU, want...



Ik geef les over de EU omdat het moet.
VMBO
Maatschappijleer: “beschrijven en uitleggen welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de 
politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen, herkennen en toelichten.” 

Maatschappijkunde: “uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, de invloed van de Europese Unie 
daarin (aangeven)/herkennen en noemen/herkennen hoe Europese besluiten tot stand komen”

Havo/vwo 
Maatschappijleer: 
1. “De structuur van de vertegenwoordiging op EU-niveau uitleggen.”
2. “De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de politieke rechten 

van de Europese burger."
3. “De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de vorming van de Europese Unie heeft voor de sociale rechten van 

de Europese burger.”

Maatschappijwetenschappen: 
“hoofdconcepten vorming, verhouding, binding en verandering, kernconcept politieke instituties/socialisatie etc.”

MBO
- Politiek-juridische dimensie: “de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse overheidsbeleid en daarmee op 
de Nederlandse samenleving”



• Actualiteiten (duiding)

• Aansluiten bij belevingswereld (invloed op de leven van de leerling/student)

• Invloed van Europese besluiten op Nederlands beleid (60 – 70% …)

Ik geef les over de EU, want leerlingen/studenten of ik zelf 
vinden het belangrijk/interessant. 



Ik geef les over de EU, want...





705 Europarlementariërs

29 Nederlandse zetels

27 lidstaten
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Het verschil tussen de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad
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Multianual Financial Framework
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Verordening
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Permanente Vertegenwoordiging Comité van de regio’s 
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Voorzitters Europese Commissie

Gekwalificeerde meerderheid
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27 Eurocommissarissen 

Voorzitter Europees Parlement

Bijzondere wetgevingsprocedures

Verdragen

Toetredingsprocedures

Kandidaat-lidstaten

NGO’s

Eurozone



Eerbied voor menselijke waardigheid Vrijheid

Democratie Rechtsstaat

GelijkheidEerbiediging van mensenrechten



Wat is belangrijker?
• Afhankelijk van jouw stijl van lesgeven

• Afhankelijk van je doelgroep (niveau, interesse, opleidingsrichting)

• Afhankelijk van je leerdoelen

• Wat is er nodig om actualiteiten te duiden?





Tip 1: Gebruik wat er al is!

+ je eigen lesboek en nog veel meer



Of ga zelf aan de slag!
STAP 1: Leerdoelen kiezen
(waarom en waarover)

• Ouderwets SMART-
leerdoelen maken

• Welke kennis/waarden wil 
je erin kwijt?

• Waarom moeten ze juist dit 
leren over de Europese 
Unie?

• Competentie, autonomie, 
relatie

• Koppelen aan de 
belevingswereld

STAP 2: (Werk)vorm
(hoe)

• Is een werkvorm nodig?
• Welke werkvorm kies je? 

Tip: zoek het in bestaande 
spelletjes: bingo’s, quizen, 
puzzels, kaartjes raden etc.

• Klassikaal, zelfstandig, in 
groepjes of in duo’s?

• Met welke ondersteunende 
middelen (filmpjes, 
websites etc.)?

• Alleen in de les of ook 
daarbuiten (huiswerk)?

STAP 3: Trap niet in de 
volgende valkuilen

• Probeer niet volledig te zijn, 
kies de grote lijn…

• … maar ga ook niet te kort 
door de bocht.

• Werkvormen met losse 
lidstaten zijn erg 
ingewikkeld!

• Probeer zo weinig mogelijk 
vergelijkingen met 
Nederlandse instituties te 
maken.





De EU op de voet volgen?

■ Brussel Inside (NOS)
■ NRC Europa 
■ The Brief (EURACTIV) à dagelijks 


