Instructie: Quiz EU - Test je kennis!
Korte omschrijving werkvorm
De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn
kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). De
teams die bij het goede antwoord staan, krijgen een punt. Bij blufvragen bieden de teams
tegen elkaar op wie de meeste goede antwoorden denkt te hebben. De hoogste bieder
probeert het. Lukt het, dan krijgen zij een punt. Lukt het niet, dan krijgen alle andere teams
een punt. U kunt kennis- en blufvragen afwisselen.
Leerdoel
Leerlingen leren spelenderwijs meer over de Europese Unie.
Duur
30-45 minuten
Benodigdheden
Markeer drie hoeken van het lokaal met resp. A, B en C.
Handleiding
1. Verdeel de leerlingen in teams. Vertel de leerlingen dat u straks meerkeuzevragen gaat
stellen. De verschillende teams mogen kort overleggen over iedere vraag. De teams
staan in rijtjes en de voorste leerling loopt naar de hoek met het goede antwoord.
Deze leerling sluit daarna achteraan. Bij de volgende vraag mag de volgende leerling
lopen.
2. Stel een vraag en tel af hoeveel seconden de leerlingen mogen overleggen (bv. 5
seconden).
3. U kunt kennis- en blufvragen afwisselen om deze quiz levendig te houden.
4. Sluit de quiz af met de uitsmijter.
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Kennisvragen
1. Kennisvraag
Wie beslist of het dragen van autogordels verplicht moet worden?
A. Tweede Kamer
B. Europese Unie
C. Gemeenteraad
2. Kennisvraag
Wie beslist welke vakken op school moeten worden gegeven?
A. De Europese Unie
B. De Tweede Kamer
C. De gemeenteraad
3. Kennisvraag
Voor welke vier organen kiezen wij in Nederland vertegenwoordigers?
A. Tweede Kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten en gemeenteraad
B. Tweede Kamer, Koning, ministers en gemeenteraad
C. Europees Parlement, Eerste Kamer, staatssecretarissen, Derde Kamer
4. Kennisvraag
Welk land dat lid is van de Europese Unie heeft de meeste inwoners?
A. Frankrijk
B. Duitsland
C. Polen
5. Kennisvraag
Wat is het kleinste land qua inwoners van de Europese Unie?
A. Luxemburg
B. Cyprus
C. Malta
6. Kennisvraag
De hoofdstad van deze lidstaat is heel belangrijk voor de EU. De Europese Commissie en het
Europees Parlement vergaderen hier. Dit land is:
A. België
B. Frankrijk
C. Duitsland
7. Kennisvraag
Wat doet het Europees Parlement niet?
A. Wetten maken
B. Rechtspreken
C. Het werk van de Europese Commissie controleren
8. Kennisvraag
Het werk van de leden van het Europees Parlement lijkt op het werk van …
A. Ministers
B. Rechters
C. Leden van de Tweede Kamer

Quiz - Europese Unie: Test je kennis!

9. Kennisvraag
Welke partij zit niet in het Europees Parlement?
A. GroenLinks
B. SGP
C. 50Plus
10. Kennisvraag
Welke Nederlander zit in de Europese Commissie?
A. Frans Timmermans
B. Jan Peter Balkenende
C. Job Cohen
11. Kennisvraag
Hoe noem je een land waarin mensen op andere mensen stemmen die hen dan
vertegenwoordigen?
A. Dictatuur
B. Parlementaire democratie
C. Vertegenwoordigersland
12. Kennisvraag
Wie beslist welke ingrediënten in een Breezer moeten of mogen zitten?
A. Tweede Kamer
B. Fabrikant
C. Europese Unie
13. Kennisvraag
Wie is de voorzitter van de Europese Raad?
A. Mark Rutte
B. Donald Tusk
C. Ursula von der Leyen
14. Kennisvraag
Hoeveel sterren staan er op de Europese vlag?
A. 12
B. 17
C. 28
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Blufvragen
1. Blufvraag
Noem zoveel mogelijk landen die bij de Europese Unie horen. Elk team mag één minuut
brainstormen en vervolgens gokken hoeveel ze er op kunnen noemen. Het team dat het
grootste aantal noemt mag het proberen. Halen ze het, dan krijgen ze een punt. Halen ze het
niet, dan krijgen alle andere teams een punt.
2. Blufvraag
Noem zoveel mogelijk Europese landen waar je met de euro kunt betalen.
Elk team mag één minuut brainstormen en vervolgens gokken hoeveel ze er op kunnen
noemen. Het team dat het grootste aantal noemt mag het proberen. Halen ze het, dan krijgen
ze een punt. Halen ze het niet, dan krijgen alle andere teams een punt.

Uitsmijter
Beeld je in dat je voorzitter van de Europese Raad bent (wordt soms ook wel de president van
de EU genoemd, maar dat klopt eigenlijk niet) en een toespraak moet houden om een nieuw
land welkom te heten in de Europese Unie. Wie kan zichzelf het meest geloofwaardig als
president van de Europese Unie neerzetten? De inhoud van je verhaal is niet zo heel
belangrijk, maar wel de presentatie. Dus: hoe praat en gedraagt de president van de Europese
Unie zich volgens jou? Elk team krijgt één minuut de tijd om te bedenken welk teamlid dit het
best kan en durft uit te voeren. Vervolgens mag uit elk team een teamlid een poging wagen.
Uitleg: U bepaalt wie de winnaar is of u kunt de teams elk op een ander team laten stemmen.
Het is leuk om bij deze laatste vraag niet één, maar meerdere punten aan het winnende team
te geven, vooral om een duidelijke winnaar te hebben aan het eind van het spel. U kunt er ook
voor kiezen om meerdere winnaars aan te wijzen, elk op een ander aspect (hilariteit, inhoud,
originaliteit, etc.).
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Antwoorden
1. Kennisvraag
Wie beslist of het dragen van autogordels verplicht moet worden?
A. Tweede Kamer
B. Europese Unie
C. Gemeenteraad
Uitleg: Om verschillen tussen EU-landen te voorkomen, beslist de Europese Unie dit. Anders zou
je bij de grens ineens andere regels hebben en dat willen we zo weinig mogelijk. Wat nu
bijvoorbeeld al lastig is, is dat je in Duitsland wel verplicht in de winter met winterbanden onder
je auto moet rijden en in Nederland niet. Dat moet je als Nederlander maar net weten als je
met de auto door Duitsland wil rijden. Dezelfde regel in alle landen is makkelijker en daarbij is
het wel zo veilig om een autogordel te dragen in alle landen.
2. Kennisvraag
Wie beslist welke vakken op school moeten worden gegeven?
A. De Europese Unie
B. De Tweede Kamer
C. De gemeenteraad
Uitleg: De Tweede Kamer bepaalt welke vakken moeten worden gegeven. Er zijn ook vakken
die een school extra mag aanbieden (bijv. Fries, godsdienst).
3. Kennisvraag
Voor welke vier organen kiezen wij in Nederland vertegenwoordigers?
A. Tweede Kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten en gemeenteraad
B. Tweede Kamer, Koning, ministers en gemeenteraad
C. Europees Parlement, Eerste Kamer, staatssecretarissen, Derde Kamer
Uitleg: Alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben stemrecht. De leden van de
gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer kiezen we om de vier jaar en de leden van
het Europees Parlement om de vijf jaar. Daarnaast hebben we in Nederland ook nog
verkiezingen voor de waterschappen.
4. Kennisvraag
Welk land dat lid is van de Europese Unie heeft de meeste inwoners?
A. Frankrijk
B. Duitsland
C. Polen
Uitleg: Duitsland heeft meer dan 83 miljoen inwoners, Frankrijk meer dan 67 miljoen en Polen
bijna 38 miljoen.
5. Kennisvraag
Wat is het kleinste land qua inwoners van de Europese Unie?
A. Luxemburg
B. Cyprus
C. Malta
Uitleg: Malta heeft 414.000 inwoners, Luxemburg 570.000 en Cyprus bijna 1,2 miljoen.
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6. Kennisvraag
De hoofdstad van deze lidstaat is heel belangrijk voor de EU. De Europese Commissie en het
Europees Parlement vergaderen hier. Dit land is:
A. België
B. Frankrijk
C. Duitsland
Uitleg: Het EP en de EC vergaderen in Brussel, de hoofdstad van België (daarnaast vergadert
het EP in Straatsburg).
7. Kennisvraag
Wat doet het Europees Parlement niet?
A. Wetten maken
B. Rechtspreken
C. Het werk van de Europese Commissie controleren
Uitleg: Bevoegdheden EP
1) Wetgevende bevoegdheid. Het Europees Parlement maakt samen met de
Raad van de Europese Unie (ook wel EU-Raad of Raad van Ministers genoemd) wetten die
vooral betrekking hebben op economisch en financieel gebied.
2) Begrotingsbevoegdheid. Het Europees Parlement bepaalt samen met de
Raad van de Europese Unie waar het Europese budget aan besteed wordt. Dit gebeurt één keer
per jaar.
3) Controlerende bevoegdheid. Het Europees Parlement controleert het
handelen van de Commissie. Op Europees niveau is het Europese Hof van Justitie de
rechtsprekende macht.
8. Kennisvraag
Het werk van de leden van het Europees Parlement lijkt op het werk van
A. Ministers
B. Rechters
C. Leden van de Tweede Kamer
Uitleg: zowel leden van het Europees Parlement als van de Tweede Kamer zijn
volksvertegenwoordiger. De bevoegdheden (wetgeving, begroting goedkeuren, controleren van
Europese Commissie/regering) lijken ook erg op elkaar.
9. Kennisvraag
Welke partij zit niet in het Europees Parlement?
A. GroenLinks
B. SGP
C. 50Plus
Uitleg: 50Plus deed in 2014 voor de eerste keer mee aan de verkiezingen voor het Europees
Parlement, maar behaalde met 3,7 procent van de stemmen geen zetels.
10. Kennisvraag
Welke Nederlander zit in de Europese Commissie?
A. Frans Timmermans
B. Jan Peter Balkenende
C. Job Cohen
Uitleg: De heer Timmermans is de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie (en
daarmee hoogste plaatsvervanger van Commissievoorzitter Juncker) en hij is belast met de
portefeuille voor Betere Regelgeving.
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11. Kennisvraag
Hoe noem je een land waarin mensen op andere mensen stemmen die hen dan
vertegenwoordigen?
A. Dictatuur
B. Parlementaire democratie
C. Vertegenwoordigersland
Uitleg: Democratie betekent letterlijk ‘het volk heeft de macht’. In de meeste democratische
landen beslissen niet alle mensen overal over mee, maar kiezen we mensen die ons
vertegenwoordigen in een parlement. Dit lijkt op scholiereninspraak zoals op veel middelbare
scholen, waarbij een groepje leerlingen opkomt voor de belangen van alle leerlingen.
12. Kennisvraag
Wie beslist welke ingrediënten in een Breezer moeten of mogen zitten?
A. Tweede Kamer
B. Fabrikant
C. Europese Unie
Uitleg: Binnen de Europese Unie maken landen afspraken met elkaar over ingrediënten die in
producten zitten. Zij hebben bijvoorbeeld ook de standaardlijst met E-nummers opgesteld. Dit is
handig voor iedereen in de Europese Unie, kopers en verkopers. Je weet zo altijd wat je koopt.
Zonder deze regels kunnen fabrikanten bijvoorbeeld een drankje ook een Breezer noemen
wanneer er geen alcohol in zit of juist een hoger alcoholpromillage. Je denkt dan een Breezer te
kopen waar je van weet hoe het smaakt, maar het blijkt dan iets anders te zijn.
13. Kennisvraag
Wie is de voorzitter van de Europese Raad?
A. Mark Rutte
B. Donald Tusk
C. Ursula von der Leyen
Uitleg: Tusk is voorzitter van de Europese Raad. Von der Leyen is voorzitter van de Europese
Commissie.
14. Kennisvraag
Hoeveel sterren staan op de Europese vlag?
A. 12
B. 17
C. 28
Uitleg: De 12 sterren staan niet voor 12 landen. Het getal 12, dat sinds de oudheid het symbool
van harmonie en evenwicht is, beeldt de eenheid van de EU uit. In 1955 koos de Europese Raad
de bekende blauwe vlag met de 12 gouden sterren voor eigen gebruik. Sinds 1985 is de vlag het
officiële symbool voor de Europese Unie (die toen nog Europese Gemeenschap heette).
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1. Blufvraag
Noem zoveel mogelijk landen die bij de Europese Unie horen. Elk team mag één minuut
brainstormen en dan vervolgens gokken hoeveel jullie er op kunnen
noemen. Het team dat het grootste aantal gokt, mag het proberen. Halen jullie het, dan krijgen
jullie één punt. Halen jullie het niet, dan krijgen alle andere teams een punt.
Goede antwoorden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk*, Zweden (28 EU-landen).
*) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales), Engeland, Schotland en Wales zijn geen
goede antwoorden omdat zij als afzonderlijke landen geen deel uitmaken van de EU
2. Blufvraag
Noem zoveel mogelijk Europese landen waar je met de euro kunt betalen. Elk team mag één
minuut brainstormen en dan vervolgens gokken hoeveel jullie er op kunnen
noemen. Het team dat het grootste aantal gokt, mag het proberen. Halen jullie het, dan krijgen
jullie één punt. Halen jullie het niet, dan krijgen alle andere teams een punt.
Goede antwoorden: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Griekenland, Slovenië, Cyprus, Malta,
Slowakije en Estland (deze 19 EU-landen vormen de eurozone), plus de ministaten Monaco, San
Marino, Vaticaanstad en Andorra. Daarnaast kan in Kosovo en Montenegro met de euro
betaald worden, alhoewel het in die landen geen wettig betaalmiddel is.

Uitsmijter
Beeld je in dat je voorzitter van de Europese Raad bent (wordt soms ook wel de president van
de EU genoemd, maar dat klopt eigenlijk niet) en een toespraak moet houden om een nieuw
land welkom te heten in de Europese Unie. Wie kan zichzelf het meest geloofwaardig als
president van de Europese Unie neerzetten? De inhoud van je verhaal is niet zo heel
belangrijk, maar wel de presentatie. Dus: hoe praat en gedraagt de president van de Europese
Unie zich volgens jou? Elk team krijgt één minuut de tijd om te bedenken welk teamlid dit het
best kan en durft uit te voeren. Vervolgens mag uit elk team een teamlid een poging wagen.
Uitleg: U bepaalt wie de winnaar is of u kunt de teams elk op een ander team laten stemmen.
Het is leuk om bij deze laatste vraag niet één, maar meerdere punten aan het winnende team
te geven, vooral om een duidelijke winnaar te hebben aan het eind van het spel. U kunt er ook
voor kiezen om meerdere winnaars aan te wijzen, elk op een ander aspect (hilariteit, inhoud,
originaliteit, etc.).
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