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TIJDLIJN: GESCHIEDENIS VAN DE EU  

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE WERKVORM 

Leerlingen plaatsen enkele belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Europese Unie op een tijdlijn. 

LEERDOEL 

Leerlingen kennen enkele belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Europese Unie.  

BENODIGDHEDEN 

• Voor ieder tweetal een werkblad met jaartallen 

• Voor ieder tweetal een werkblad met teksten 

DUUR 

30 minuten 

WAT DOET U? 

1. Kopieer de opdrachtbladen. Snijd met een snijmachine de kaarten met de teksten en de kaarten met 

de jaartallen uit. Knippen kan uiteraard ook, maar dat kost meer tijd. 

2. Bekijk met de klas het filmpje op http://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-waarom-een-eu/  

3. Geef de leerlingen in tweetallen een set kaartjes met de jaartallen en de teksten. 

4. Vraag de leerlingen om in 10–15 minuten de goede jaartallen bij de teksten te zoeken, en ze op 

volgorde te leggen. Veel informatie, maar niet alle, zit in het filmpje.  

5. Bespreek de opdracht klassikaal na. U kunt bijvoorbeeld een tijdbalk op het bord maken en ieder 

tweetal vragen om één periode toe te lichten. 
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1946 

Churchill roept op tot ‘Verenigde Staten van 

Europa’ 

1951 

Ondertekening verdrag EGKS 

1957 

Verdrag van Rome 

1973 

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 

worden lid van de Europese Gemeenschap 

1986 

Spanje en Portugal worden lid 

1989 

Val van de Berlijnse Muur 

1992 

Oprichting Europese Unie 

1995 

Oostenrijk, Finland, Zweden worden lid 

 

2004 

Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 

Polen, Slowakije en Slovenië, Cyprus en Malta 

worden lid 

2007 

Bulgarije en Roemenië worden lid 

2012 

Nobelprijs voor de vrede 

2013 

Kroatië wordt lid 

2019 

Brexit 
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Deze man was in de Tweede Wereldoorlog premier 

van het Verenigd Koninkrijk. Hij pleitte daarna voor 

meer samenwerking in Europa, om een grote oorlog 

in de toekomst te voorkomen. 

Dit verdrag werd onder leiding van de Fransman 

Robert Schuman getekend. De gedachte erachter 

was dat als geen enkele land in zijn eentje 

zeggenschap had over de belangrijkste 

grondstoffen voor wapens, er geen oorlog meer zou 

komen. 

Met dit verdrag werd, een paar jaar na het verdrag 

van Schuman, de Europese Economische 

Gemeenschap opgericht. Zes landen sloten zich 

hierbij aan. 

Deze drie landen zagen wel wat in de Europese 

Economische Gemeenschap, en sloten zich er bij 

aan. Van deze drie landen hebben er twee, gek 

genoeg, in 2014 nog steeds de euro niet. 

Deze landen waren tot in de jaren ’70 van de 20
e
 

eeuw een dictatuur. Toen ze daarvan voldoende 

hersteld waren, werden ze lid van de Europese 

Economische Gemeenschap. 

Deze gebeurtenis zorgde voor een grote 

omwenteling in alle landen die onder de 

communistische invloedssfeer vielen. De meeste 

hiervan werden uiteindelijk lid van wat inmiddels 

de Europese Unie heet. 

In dit jaar werd het verdrag van Maastricht 

getekend. Daarin stond onder andere dat er in de 

toekomst een gemeenschappelijke munt zou komen 

in Europa. De Europese Gemeenschap kreeg 

bovendien een nieuwe naam. 

In dit jaar werden nog drie landen lid van de 

Europese Unie. Eén van deze landen heeft nu (in 

2014) nog steeds de euro niet. 

In dit jaar werden veel landen die vroeger tot het 

Oostblok behoorden, lid van de Europese Unie. 

In dit jaar werden nog twee landen die tot het 

Oostblok hoorden, lid van de Europese Unie. 

Alle 500 miljoen Europeanen kregen dit jaar een 

bijzondere prijs. Deze prijs wordt meestal aan één 

of een paar personen gegeven. Het comité gaf de 

prijs aan de Europeanen omdat de EU zich al meer 

dan zestig jaar lang inzet voor onder andere vrede, 

democratie en mensenrechten. 

Na de oorlog op de Balkan was dit het tweede land 

van voormalig  Joegoslavië dat lid werd van de 

Europese Unie. Het eerste land was Slovenië in 

2004. 

Bij een referendum in 2016 blijkt een meerderheid 

van de Britse kiezers de EU te willen verlaten. Na 

meer dan 2 jaar voorbereiding verlaat het Verenigd 

Koninkrijk als eerste lidstaat ooit de Europese Unie. 

 

 

 


