
Wie van de vier? 

Voor mbo 3 en 4, havo en vwo 

Korte omschrijving 

In deze werkvorm kiezen leerlingen/studenten welke van de 4 Europese instellingen een bepaalde taak of kenmerk 
heeft. Leerlingen/studenten kunnen kiezen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie, de Raad van de 
Europese Unie en het Europees Parlement. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

De werkvorm begint met het bekijken van een filmpje, zodat de leerlingen/studenten voldoende informatie 
hebben om de vragen te kunnen beantwoorden. 

Leerdoel 

Leerlingen/studenten kunnen verschillende taken en bevoegdheden van de instellingen van de Europese Unie 
onderscheiden. 

Duur 

10 minuten 

Benodigheden 

 A3-kaarten met de namen van Europese instellingen 
 PowerPoint Wie van de vier, incl. filmpje 

 

Stappenplan 

1. Er zijn 4 belangrijke en verschillende Europese instellingen nodig om een besluit te nemen in de EU.  
Let op: laat je niet verleiden om aan de hand van de plaatjes op de dia alvast iets uit te leggen. 

 
2. Vertel dat je de leerlingen/studenten een filmpje gaat tonen met meer informatie over deze 4 

instellingen, zodat duidelijker wordt hoe de Europese Unie besluiten neemt. Zeg erbij dat het wel snel 
gaat en het veel informatie is. Hierna gaan de leerlingen/studenten in groepjes vragen beantwoorden. 
Alle antwoorden komen voorbij in het filmpje. Goed opletten dus!  
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Tip: om het de leerlingen/studenten makkelijker te maken kun je hen nu al in groepjes verdelen en een A3-
kaart met daarop een Europese instelling geven (stap 4). In dat geval kunnen ze gerichter naar het filmpje 
kijken en de juiste informatie destilleren.  
 
Tip: het filmpje gaat snel. Je kunt ervoor kiezen om het filmpje af en toe stop te zetten en enkele 
controlevragen te stellen. We raden dit niet aan, omdat je zo al snel erg veel tijd besteed aan dit 
theoretische stuk.  
 

3. Toon het filmpje uit de PowerPoint.  

 
4. Verdeel de leerlingen/studenten in 4 groepen. Geef ieder groepje een A3-kaart met daarop een Europese 

instelling. Laat de groepen ieder in een hoek van het klaslokaal plaatsnemen.  
Leg uit dat je zo een aantal vragen gaat stellen waarop één of meer van de A3-kaarten een antwoord zijn. 
Ze mogen in hun groepje overleggen en moeten de kaart omhoog houden als ze denken dat hun kaart het 
antwoord op de vraag is. 

 
5. Stel de vragen zoals onderstaand beschreven zolang er tijd voor is (10 minuten) en bespreek antwoorden 

na. Hanteer steeds de volgende volgorde: 
 Stel de vraag. 
 Laat de leerlingen/studenten binnen hun groepje overleggen. 
 Laat leerlingen/studenten antwoorden en noem daarna het correcte antwoord. 
 Bespreek het juiste antwoord. 
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Vragen 

1. Waar kunnen we in mei 2024 voor stemmen? 
Europees Parlement 

2. Hier zitten alle 27 regeringsleiders samen in.  
Europese Raad 

3. Ieder land heeft hierin 1 afgevaardigde, maar niet voor de belangen van dit land. 
Europese Commissie 

4. Nederland heeft hierin 29 zetels. 
Europees Parlement 

5. Zij komen in verschillende samenstellingen bijeen, afhankelijk van het onderwerp van de vergadering. 
Raad van de Europese Unie 

6. Alleen zij mogen een voorstel voor nieuwe Europese regels doen. 
Europese Commissie 

7. Zij zetten de grote lijnen van het Europese beleid uit.  
Europese Raad 

8. Zij moeten een voorstel voor Europese regels goedkeuren en kunnen het aanpassen. 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

9. Zij zijn met 705 en verdeeld in 7 verschillende fracties. 
Europees Parlement 


