
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: uitslag Europese verkiezingen 

 

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas  
 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van 

Nieuwsuur in de Klas. 

 
Leerdoel 

De leerlingen leren over belangrijke thema’s van de Europese verkiezingen 

 

Bronnen 

www.schooltv.nl/nieuwsuur 

 

Duur 

ca. 7 minuten per filmpje. U kunt een keuze maken uit de verschillende filmpjes. 

 

Handleiding 

 

1. Laat de leerlingen naar de website www.schooltv.nl/nieuwsuur gaan. 

2. Deel de werkbladen uit. 

3. Bespreek de antwoorden klassikaal. 

 

 

 

 

 

  

http://www.schooltv.nl/nieuwsuur
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WERKBLAD 
 

A) Bekijk het filmpje ‘Wetgeving in de EU’ en beantwoord de vragen. 

Hoe komt een nieuwe wet in de EU tot stand? Al een paar jaar is er discussie over de snelheid 

van internet. De Nederlandse eurocommissaris Neelie Kroes doet een voorstel voor een 

nieuwe Europese wet over dit onderwerp. Het wetsvoorstel wordt aangeboden aan het 

Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij kunnen wijzigingen voorstellen, en voor- of 

tegenstemmen. Als er overeenstemming is, en de wet wordt aangenomen, dan is het een 

officiële Europese wet die alle lidstaten moeten invoeren. 

1. In het filmpje wordt gesproken over netneutraliteit. Wat is netneutraliteit?  

2. Waarom willen internetproviders meer geld? 

3. Wie maakte het wetsvoorstel over de snelheid van internet? 

4. Hoe oordeelde het Europees Parlement over dit wetsvoorstel over internet? 

 

 

B) Bekijk het filmpje ‘Het Europagevoel’ en beantwoord de vragen. 

Als grootste land, 82 miljoen inwoners en 96 parlementsleden lijkt de invloed van Duitsland 

groot (1 zetel per 854.000 inwoners). Maar voor Malta, 0,4 miljoen inwoners en 6 zetels, geldt 

dat één zetel staat voor 67.000 inwoners. Duitsland lijkt dus per inwoner minder te zeggen 

hebben. Toch voelen de Duitsers zich verbonden met de EU. Veel ouders sturen hun kinderen 

naar een Europese school. Wellicht speelt de geschiedenis hierin een rol en wil Duitsland niet 

als nationalistisch land afgeschilderd worden. Hoe is het eigenlijk met jouw Europagevoel? 

1. In het filmpje wordt gesproken over ‘degressief proportioneel’. Wat is 

‘degressief proportioneel’? 

2. Tom Zijlstra is directeur van een Europese School. Wat ziet hij als de oorzaak van 

de positieve mening van Duitsers over de EU? 

3. Hoe worden Eurokritische partijen in Duitsland benaderd? 

4. Voel jij je EU-burger? Waarom wel of niet? 

 

 

C) Bekijk het filmpje ‘Waarom een EU?’ en beantwoord de vragen. 

In 1945 is Europa verwoest door de Tweede Wereldoorlog. Dit mag nooit meer gebeuren 

vinden veel Europeanen. Op 18 april 1951 ondertekenden Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, 

Italië, België, Nederland en Luxemburg het Verdrag voor de oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Dit was het begin van een Europese 

samenwerking. Het doel daarvan was: welvaart, democratie, stabiliteit en vrede te brengen en 

behouden. Draagt die Europese Unie van nu hier nog steeds aan bij?  

1. In 1951 werd de EGKS opgericht. Waarom werd er in 1951 gekozen om de productie 

van kolen en staal van Duitsland en Frankrijk onder één gemeenschappelijk gezag te 

plaatsen? 

2. Wat was de belangrijkste doelstelling van de EEG vanaf 1957? 

3. Waarom gaf het Nobelcomité juist nu de prijs aan de Europese Unie? 
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4. Vind jij het terecht dat de Europese Unie in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede heeft 

gewonnen? Waarom wel of niet? 

 

 

D) Bekijk het filmpje ‘Sceptisch over EU’ en beantwoord de vragen. 

Waar komt het gevoel van ontevredenheid over de EU vandaan? Veel burgers zijn bang dat ze 

hun identiteit verliezen, er is een gemis aan geborgenheid en veel mensen denken dat Europa 

de regels bepaalt. Veel Europeanen zijn tegen inmenging van de EU wat betreft nationale 

aangelegenheden. De eurosceptische partijen zoals de PVV en SP winnen daarom steeds meer 

terrein bij de kiezers. Toch is 61% van de Nederlanders optimistisch over de toekomst. Hoe 

zouden we verder moeten binnen de Europese Unie? Wat denk jij? 

1. Journalist Johan van de Beek heeft in Limburg onderzoek gedaan naar 

Euroscepticisme. Waar komt het Euroscepticisme volgens hem vandaan?  

2. Hoe moeten politici hiermee omgaan volgens Van de Beek? 

3. Waarom vindt de politicoloog de PVV en de SP heel nuttige partijen? 

4. Vind jij dat Nederland net zoals Engeland een referendum moet houden over de 

vraag of Nederland in de Europese Unie moet blijven? Waarom wel of niet? 

 

 

E) Bekijk het filmpje ‘Toetreden tot de EU’ en beantwoord de vragen. 

Wanneer kan een land toetreden tot de Europese Unie? Aan de hand van de toetreding van 

Kroatië laten we zien hoe dit proces verloopt. In 2013 treedt Kroatië toe tot de Europese Unie. 

Tien jaar lang heeft Kroatië zich voorbereid op het lidmaatschap. De inwoners van Kroatië zijn 

verdeeld over de toetreding. Wat verandert er nu echt in Kroatië? En wat gaan ze merken van 

het feit dat ze nu lid zijn van de EU?  

1. Kroatië heeft zich tien jaar voorbereid op het lidmaatschap van de Europese Unie. 

Aan welke vier criteria moest Kroatië voldoen? 

2. De toetreding is niet voor alle Kroatische burgers positief. Wat zijn de gevolgen voor 

de zeven scheepswerven in Kroatië? 

3. Waarom is de toetreding aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven? 

4. Wat vind jij? Moet de Europese Unie nog nieuwe landen laten toetreden? 

 

 

F) Bekijk het filmpje ‘Hoe richt je een EU-fractie op?’ en beantwoord de vragen. 

De Europarlementariërs sluiten zich aan bij een van de zeven fracties in het Europees 

Parlement. Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met 

dezelfde politieke overtuiging. Daarnaast zijn er een aantal niet-ingeschreven EP-leden. Dat 

zijn leden die van geen enkele fractie lid zijn. Aan de hand van de voorgenomen samenwerking 

van de PVV met andere eurosceptische partijen leggen we uit hoe een fractie tot stand kan 

komen.  
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1. Soms zitten er twee partijen samen in een Europese fractie. Welke  partijen zitten 

samen in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa? 

2. Wat zijn niet-ingeschreven EP-leden? 

3. Wat zijn de regels om een Europese fractie op te richten? 

4. De PVV zoekt samenwerking met politieke partijen uit andere landen. Waarom wil 

de Britse partij UKIP niet samenwerken met de PVV? 
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ANTWOORDBLAD 
 

A) Bekijk het filmpje ‘Wetgeving in de EU’ 
1. In het filmpje wordt gesproken over netneutraliteit. Wat is netneutraliteit?  

Providers mogen geen onderscheid maken in aanbieders van content. Alle informatie 

moet even snel gaan. 

2. Waarom willen internetproviders meer geld? 

Omdat ze steeds meer data moeten doorgeven. De internetproviders moeten investeren, 

maar zien dit geld niet terug. 

3. Wie maakte het wetsvoorstel over de snelheid van internet? 

Eurocommissaris Neelie Kroes 

4. Wat is er uiteindelijk met dit wetsvoorstel over internet gebeurd? 

Het Europees Parlement stemde tegen het wetsvoorstel. Ze wilden dat het voorstel werd 

aangepast. 

 

 

B) Bekijk het filmpje ‘Het Europagevoel’ en beantwoord de vragen. 

1. In het filmpje wordt gesproken over degressief proportioneel. Wat is degressief 

proportioneel? 

Een Europarlementariër uit groot land vertegenwoordigt meer burgers dan een 

Europarlementariër uit een klein land. 

2. Tom Zijlstra is directeur van een Europese School. Wat ziet hij als de oorzaak dat 

Duitsers de EU als positief ervaren? 

Dat is vanwege het Duitse schuldgevoel na de Tweede Wereldoorlog. Duitsers gaan 

graag op in een groter geheel en afstand neemt van het Duits voelen. 

3. Hoe worden Eurokritische partijen in Duitsland benaderd? 

Ze worden zeer kritisch bekeken. 

4. Voel jij je EU-burger? Waarom wel of niet? 

Eigen antwoord. 

 

 

C) Bekijk het filmpje ‘Waarom een EU?’ en beantwoord de vragen. 
1. In 1951 werd de EGKS opgericht. Waarom werd er in 1951 gekozen om de productie 

van kolen en staal van Duitsland en Frankrijk onder één gemeenschappelijk gezag te 

plaatsen? 

Landen waren bang voor een nieuwe oorlog. Maar wie geen controle heeft over kolen 

en staal kan ook geen oorlog beginnen. 

2. Wat was de belangrijkste doelstelling van de EEG vanaf 1957? 

Het creëren van een gemeenschappelijke markt. 

3. Waarom gaf het Nobelcomité juist nu de prijs aan de Europese Unie? 

Ze willen in deze moeilijke tijd de Europese Unie laten weten dat de Europese strijd voor 

vrede, democratie en mensenrechten gerespecteerd wordt. 

4. Vind jij het terecht dat de Europese Unie in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede heeft 

gewonnen? Waarom wel of niet? 

Eigen antwoord. 
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D) Bekijk het filmpje ‘Sceptisch over EU’ en beantwoord de vragen. 
1. Journalist Johan van de Beek heeft in Limburg onderzoek gedaan naar 

Euroscepticisme. Waar komt het Euroscepticisme volgens hem vandaan?  

Mensen hebben het idee dat ze hun identiteit verliezen. Ze vinden dat hun leven wordt 

bepaald door anderen en niet meer door de gemeenschap waar ze bij horen.  

2. Hoe moeten politici hiermee omgaan volgens Van de Beek? 

Politici moeten dit serieus nemen. Er moet een open gesprek komen over identiteit. 

Anders versterken ze deze beweging. 

3. Waarom vindt de politicoloog de PVV en de SP heel nuttige partijen? 

Omdat mensen op die partijen kunnen stemmen wordt de onvrede gekanaliseerd. De 

partijen vertegenwoordigen namelijk een gedeelte van de kiezer die ontevreden zijn. 

Deze partijen weten de kiezers te betrekken bij de politiek. Dat is volgens hem een 

goede zaak. 

4. Vind jij dat Nederland net zoals Engeland een referendum moet houden over de 

vraag of Nederland in de Europese Unie moet blijven? Waarom wel of niet? 

Eigen antwoord. 

 

E) Bekijk het filmpje ‘Toetreden tot de EU’ en beantwoord de vragen. 
1. Kroatië heeft zich 10 jaar voorbereid op het lidmaatschap van de Europese Unie. Aan 

welke 4 criteria moest Kroatië voldoen? 

Een democratische regering, bescherming van minderheden, markteconomie moet 

goed functioneren, Europese regels moeten overgenomen worden. Alle lidstaten 

moeten instemmen met toetreding van het nieuwe land.  

2. De toetreding is niet voor alle Kroatische burgers positief. Wat zijn de gevolgen voor 

de zeven scheepswerven in Kroatië? 

Alle zeven scheepswerven moeten privatiseren. Hierdoor gaan honderden banen 

verloren. 

3. Waarom is de toetreding aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven? 

Buitenlandse bedrijven kunnen makkelijker investeren in Kroatië.  

4. Wat vind jij? Moet de Europese Unie nog nieuwe landen laten toetreden? 

Eigen antwoord. 

 

F) Bekijk het filmpje ‘Hoe richt je een EU-fractie op?’ en beantwoord de vragen. 
1. Soms zitten er twee partijen samen in een Europese fractie. Welke twee partijen 

zitten samen in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa? 

VVD en D66  

2. Wat zijn niet-ingeschreven EP-leden? 

Europarlementariërs die niet ingeschreven staan bij een Europese fractie. 

3. Wat zijn de regels om een Europese fractie op te richten? 

Je hebt minimaal 25 parlementsleden nodig uit minimaal 7 landen. 

4. De PVV zoekt samenwerking met politieke partijen uit andere landen. Waarom wil 

de Britse partij UKIP niet samenwerken met de PVV? 

Vanwege het standpunt van de PVV over de islam. 


