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WAT  HEB JE NODIG? 

 
 Werkbladen met 

landomschrijvingen 
 Kaart van Europa 

DE WERKVORM IN HET KORT 
Er zijn 27 landen lid van de Europese Unie. In deze opdracht raden de 
leerlingen welke landen dit zijn aan de hand van een korte omschrijving 
en de vlag van het land. 
 

LEERDOEL  
De leerlingen weten welke landen lid zijn van de Europese Unie. 

 
HOE LANG DUURT HET? 
30 minuten 



 

DE WERKVORM STAP VOOR STAP 
 

 

1. Deel de klas op in tweetallen. Per tweetal deelt u het 
werkblad uit. 

2. Leg uit dat er 27 landen lid zijn van de Europese Unie. 
De leerlingen proberen er achter te komen welke 
landen dit zijn. Dit doen ze door te raden welk land er 
bij de omschrijving en vlag hoort. 

3. Maak nummer 1 klassikaal, zodat voor iedereen 
duidelijk is hoe de opdracht werkt. 

4. Geef de leerlingen ongeveer 15 minuten de tijd om de 
rest van het werkblad in te vullen. 

5. Bespreek vervolgens de antwoorden klassikaal. 
6. Uitbreiding: vul tijdens het bespreken van de 

antwoorden de landen in op een kaart van Europa. Zo 
leren de leerlingen niet alleen welke landen lid zijn van 
de Europese Unie, maar ook waar deze landen liggen. 
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ANTWOORDMODEL 
1. Italië 

2. Bulgarije 

3. Oostenrijk 

4. Slowakije 

5. Duitsland 

6. Estland 

7. Finland 

8. Zweden 

9. Spanje 

10. Malta 

11. Hongarije 

12. Tsjechië 

13. Denemarken 

14. Letland 

15. Litouwen 

16. België 

17. Luxemburg 

18. Portugal 

19. Nederland 

20. Griekenland 

21. Slovenië 

22. Cyprus 

23. Roemenië 

24. Frankrijk 

25. Polen 

27. Ierland 

28. Kroatië 
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WEET JIJ WELKE LANDEN ER BIJ EUROPESE UNIE HOREN? 
 

 BESCHRIJVING VLAG WELK LAND IS 
DIT? 

1. In dit land eten de mensen veel pasta en pizza. 
Het land heeft een beetje de vorm van een laars.  

 

2. Dit land ligt in het zuid-oosten van Europa, onder de rivier de 
Donau. De hoofdstad van het land is Sofia.  

 

3. In 2014 won dit land het Eurovisie Songfestival met een vrouw 
met baard. Ook gaan er veel mensen op skivakantie. 

 

 

4. De populairste sport in dit land is ijshockey. 
Tot 1993 was dit land één land samen met Tsjechië.  

 

5. De automerken Volkswagen, BMW en Mercedes komen uit dit 
land. Dit land grenst aan Nederland.   

 

6. In dit land wordt veel geschommeld en er zijn ongeveer 7000 
rivieren, beken en sloten. De hoofdstad heet Tallinn.  

 

7. Het merk Nokia komt uit dit land. 
In het Nederlands betekent de naam van dit land “Veenland”.  

 

8. Dit is het land waar Pippi Langkous vandaan komt. 
Veel mensen eten bij de Ikea gehaktballetjes uit dit land.  

 

9. Uit dit land komen veel bekende voetbalclubs, zoals Real Madrid. 
Stierenvechten is ook een sport in dit land.  

 

10. Dit is een eiland in de Middellandse Zee. Het is hier meestal 
lekker warm. Er komt een aardappelmerk uit dit land. 

 

 

11. In dit land ligt het Balatonmeer. 
De mensen eten er graag goulash.  

 

12. Uit dit land komt het automerk Skoda. 
Tot 1993 was dit land één land samen met Slowakije.  

 

13. In dit land wordt lego gemaakt. Je kunt er ook naar attractiepark 
Legoland toe. Er staan veel windmolens in dit land. 
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 BESCHRIJVING VLAG WELK LAND IS 
DIT? 

14. Dit land ligt tussen Estland en Litouwen. 
De hoofdstad van dit land heet Riga.  

 

15. In de naam van dit land zit het Nederlandse woord “touw”. 
Veel mensen zijn er Rooms-Katholiek.   

 

16. In de hoofdstad van dit land vergadert het Europees Parlement 
vaak. Ook kun je hier lekkere patat eten.  

 

17. Dit land hoort samen met Nederland en Belgie bij de Benelux. 
Dit land heeft geen koning, maar een groothertog.  

 

18. Voetballer Cristiano Ronaldo komen uit dit land. 
Het land ligt aan de westkant van Spanje.  

 

19. Toeristen komen naar dit land voor de molens, tulpen en 
coffeeshops. Dit land heeft de grootste haven van Europa. 

 

 

20. De allereerste Olympische Spelen zijn in dit land georganiseerd. 
In 2011 was dit land bijna failliet (het geld was op).  

 

21. De hoofdstad van dit land heet Ljubljana. Het land is heel groen 
en heel klein (ongeveer de helft van Nederland).  

 

22. Dit is een eiland waar het heel warm is in de zomer. 
Het noorden is bezet door Turkije.  

 

23. In dit land leven beren en wolven. Ze spreken er een taal die lijkt 
op het Frans. 1, 2, 3 = unu, doi, trei. 

 

 

24. Dit land is bekend om de wijn, kaas en stokbroden. 
In de hoofdstad van dit land staat de Eiffeltoren.  

 

25. De polonaise komt uit dit land. 
In dit land betaal je niet met de euro, maar met zloty.  

 

27. Een deel van dit eiland hoort bij het Verenigd Koninkrijk. 
Het symbool van dit land is een keltische harp.  

 

28. De hoofdstad van dit land heet Zagreb. 
De stropdas, de vulpen en de parachute komen uit dit land.  

 

 
 
 


