
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: uitslag Europese verkiezingen 

 

Puzzel: Van stem via zetel naar fractie in het EP 
 
 
Korte omschrijving werkvorm 
Wat gebeurt er met onze stemmen als we naar de stembus zijn geweest voor het Europees 
Parlement? In deze werkvorm (‘gatentekst’) lezen de leerlingen een korte tekst en maken een 
opdracht met deze tekst. 

Leerdoel 
Leerlingen leren hoe op basis van de resultaten van de Europese verkiezingen het Europees 
Parlement tot stand komt. 
 
Duur 
15-20 minuten 
 
Handleiding 
 

1. Kopieer het werkblad met de tekst en de ontbrekende woorden voor alle leerlingen. 
 

2. Deel de werkbladen uit. 
 

3. Geef de leerlingen de opdracht de tekst te lezen en vervolgens de ontbrekende 
woorden op de bijbehorende plekken in te vullen. U kunt de klas ook in groepjes 
indelen en de leerlingen deze opdracht in groepjes laten doen. 
 

4. Bespreek daarna klassikaal welke woorden op welke plek in de tekst horen. 
 

 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: uitslag Europese verkiezingen 

 

Werkblad: Van stem via zetel naar fractie in het EP 
 
 
1. Lees de tekst.  
2. Vul de 10 ontbrekende woorden in op de plek waar ze horen. 
 
Deze tekst gaat over wat gebeurt met onze stemmen na de Europese verkiezingen. 
 
 
Van stem via zetel naar fractie in het Europees Parlement 
 
Het Europees Parlement telt … zetels. Alle 27 landen van de Europese Unie krijgen na de 
verkiezingen voor het Europees Parlement een vast aantal zetels. Dat aantal zetels hangt af 
van het aantal inwoners van een land. Nederland krijgt .. zetels. 
 
Na de verkiezingen worden in elk land de zetels verdeeld. Elk land gebruikt hierbij zijn eigen 
regels. De verkiezingen in Nederland voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement 
gaan ongeveer hetzelfde als de verkiezingen voor .. …… …... 
 
De leden van het Europees Parlement worden zo per …. gekozen.  
 
Na de ………… kunnen de gekozen leden een …….. ……… …… vormen. Een Europese politieke 
partij heeft tenminste 25 leden uit minimaal 7 …… nodig. Dan mogen ze als fractie hun werk 
doen in het Europees Parlement.  
 
Er zijn momenteel 8 …….. in het Europees Parlement. De …… leden van het Europees Parlement 
zijn lid van één van die 8 fracties.  
 
De leden van het Europees Parlement die geen lid worden van een fractie, noemen we de 
………………..  
 
 

De tien ontbrekende woorden: waar horen ze in deze tekst? 

1. niet-ingeschrevenen 
2. fracties 
3. 29 
4. land 
5. 705 
6. de Tweede Kamer 
7. meeste 
8. landen 
9. verkiezingen 
10. Europese politieke partij 

  



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: uitslag Europese verkiezingen 

 

Antwoordmodel: Van stem via zetel naar fractie in het 
EP 
 
De tekst met de 10 woorden die ontbraken op de juiste plek: 
 
 
Van stem via zetel naar fractie in het Europees Parlement 
 
Het Europees Parlement telt (5) 705 zetels. Alle 27 landen van de Europese Unie krijgen na de 
verkiezingen voor het Europees Parlement een vast aantal zetels. Dat aantal zetels hangt af 
van het aantal inwoners van een land. Nederland krijgt (3) 29 zetels. 
 
Na de verkiezingen worden in elk land de zetels verdeeld. Elk land gebruikt hierbij zijn eigen 
regels. De verkiezingen in Nederland voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement 
gaan ongeveer hetzelfde als de verkiezingen voor (6) de Tweede Kamer. 
 
De leden van het Europees Parlement worden zo per (4) land gekozen.  
 
Na de (9) verkiezingen kunnen de gekozen leden een (10) Europese politieke partij vormen. 
Een Europese politieke partij heeft tenminste 25 leden uit minimaal 7 (8) landen nodig. Dan 
mogen ze als fractie hun werk doen in het Europees Parlement.  
 
Er zijn momenteel 8 (2) fracties in het Europees Parlement. De (7) meeste leden van het 
Europees Parlement zijn lid van één van die 8 fracties.  
 
De leden van het Europees Parlement die geen lid worden van een fractie, noemen we de (1) 
niet-ingeschrevenen. 
 


