
OVER DE LIJN 

KORTE OMSCHRIJVING 

De leerlingen krijgen stellingen voorgelegd waarbij ze een keuze moeten maken. Ze mogen hun 

keuzes onderbouwen en er is ruimte voor discussie. 

LEERDOEL 

 De leerlingen leren dat mensen verschillende belangen hebben en verschillende standpunten 

innemen. Die verschillen zie je terug bij politieke partijen. 

 Leerlingen krijgen met deze opdracht meer inzicht in de standpunten van de verschillende 

partijen die in Nederland meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen.  

 Leerlingen ontdekken met welke partijen ze veel overeenkomsten ze hebben qua 

standpunten. 

DUUR 

15-20 minuten 

BENODIGDHEDEN 

 

 PowerPoint  

 Schilderstape om de ruimte in tweeën te verdelen 

VOORBEREIDING 

 

1. Maak in de ruimte 2 vakken: een ‘eens’- en een ‘oneens’-vak, bijvoorbeeld door met tape 

een lijn te trekken. Laat de leerlingen zien wat het eens-vak is en wat het oneens-vak is. Op 

de PowerPoint staat steeds links ‘eens’ en rechts ‘oneens’. 

HANDLEIDING 

 

1. Leg uit dat de leerlingen nu grofweg weten waar de EU over gaat en hoe het werkt, maar dat 

het mogelijk nog lastig is om te weten wat verschillende partijen vinden op het gebied van 

Europese vraagstukken. Om de leerlingen daarbij te helpen, gaan we de volgende opdracht 

doen.  

2. Laat de leerlingen een stelling op de PowerPoint zien. Lees deze voor. Vraag de leerlingen 

hun positie in te nemen in het eens- of oneens-vak. Twijfelaars mogen eventueel in het 

midden gaan staan: zij kunnen nog overtuigd worden door de voor- en tegenstanders. 

3. Vraag uit beide vakken een leerling om een korte toelichting. Vraag daarna de twijfelaars 

alsnog een keuze te maken.  

4. Laat nu zien welke partijen voor en tegen de stelling zijn door verder te klikken in de 

PowerPoint. De partijlogo’s verschijnen nu in beeld.  



Let op: als een partijlogo op de middenstreep is geplaatst, dan betekent dit dat de partij in de 

StemWijzer ‘geen van beide’ heeft ingevuld. 

  

5. Ga verder met de volgende stelling.  

 

Let op: u hoeft niet alle stellingen met de groep te bespreken. Kies ongeveer 6 stellingen uit 

die de groep aan zullen spreken. 

STELLINGEN 

1. In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen. 

2. Nederland moet uit de Europese Unie stappen. 

3. Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in de hele EU verboden worden. 

4. Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een referendum te houden over Europese 

besluiten. 

5. Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen. 

6. Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU. 

7. Asielzoekers moeten evenredig over EU-lidstaten worden verdeeld. 

8. De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met gegevens over personen die van 

terrorisme worden verdacht. 

9. Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij de Europese Verkiezingen 

10. Europa moet kiezen voor permanente wintertijd. 

DE STELLINGNAME VAN PARTIJEN 

 

 

Stelling 1 



 

Stelling 2 

 

Stelling 3 

 

Stelling 4 

 Stelling 5 



 

 

Stelling 6 

 

Stelling 7 



  

Stelling 8 

 

Stelling 9 

 

Stelling 10 

 

 

 

 


