Instructie Petje op petje af: EU of NL?
Korte omschrijving
Alle leerlingen gaan staan. Er verschijnen stellingen over politieke beslissingen in een
powerpoint. Als het besluit wordt genomen door de Europese Unie, dan moeten de leerlingen
hun ‘petje’ opzetten. Als het besluit niet door de EU, maar door de Nederlandse overheid
wordt genomen, dan doen de leerlingen het ‘petje’ af. Leerlingen die een stelling fout
beantwoorden moeten gaan zitten. De leerling die tot het einde blijft staan heeft gewonnen.
Leerdoel
Leerlingen leren welke beslissingen door de EU genomen worden en welke niet. Hierdoor zien
ze in dat ze meer (of minder) met de EU te maken hebben dan ze misschien dachten.
Benodigdheden
Petjes en powerpoint met stellingen. In plaats van petjes kunt u iedere leerling ook een blauw
kaartje (EU) en een oranje kaartje (Nederland) geven.
Duur
Ca. 25 minuten
Handleiding
Stap 1
Zorg dat iedereen staat. Projecteer de powerpoint. Lees de eerste stelling voor. Wordt dit
besluit genomen door de Europese Unie? Dan zetten de leerlingen het petje op of steken ze
een blauw kaartje omhoog. Wordt dit politieke besluit niet genomen door de EU? Dan zetten
de leerlingen het petje af of steken ze een oranje kaartje omhoog.
Stap 2
Vertel wat het juiste antwoord is. Controleer wie het antwoord verkeerd hebben. Deze
leerlingen moeten gaan zitten. U herhaalt stap 1 en 2 met de rest van de stellingen.
Stap 3
De leerling die het langst blijft staan heeft gewonnen. Gebruik de benaderingsvraag als meer
dan één leerling overblijft.
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Stellingen Petje op petje af: EU of NL?
1. Sproeien met bestrijdingsmiddelen in de buurt van scholen is verboden.
Juiste antwoord: EU. Het is bijvoorbeeld ook verboden om vanuit een vliegtuig
bestrijdingsmiddelen te verspreiden. Een belangrijk deel van de Nederlandse
milieuwetgeving wordt bepaald door Europese milieurichtlijnen. Een Europese
aanpak van milieuproblemen ligt voor de hand, omdat veel van die problemen
grensoverschrijdend zijn. Het is ook in het belang van een vrije en eerlijke
concurrentie. Als in één land veel strengere milieueisen zouden gelden dan in
andere lidstaten, zouden bedrijven in het ‘strenge’ land benadeeld worden ten
opzichte van concurrenten in het buitenland.
2. De maximumsnelheid mag omhoog op sommige wegen.
Juiste antwoord: NL. De maximum toegestane snelheid wordt nationaal geregeld.
3. Dierproeven voor cosmeticaproducten zijn verboden.
Juiste antwoord: EU. Sommige onderdelen van dierenwelzijn zijn Europees
geregeld. Sinds 2009 is het verboden om dierproeven te gebruiken voor
cosmeticaproducten.
4. Er moeten meer koopzondagen komen.
Juiste antwoord: NL.
5. Mobiel bellen binnen de Europese Unie is goedkoper geworden.
Juiste antwoord: EU. Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes presenteerde in juli
2011 voorstellen die bellen en internetten vanuit andere EU-landen goedkoper
moesten maken. Op 15 juni 2017 schafte de EU de extra kosten voor internetten,
bellen en sms-en in het buitenland af.
6. Mensen met weinig geld krijgen huursubsidie.
Juiste antwoord: NL. Sociale zekerheid is per land geregeld.
7. Mensen uit Europa hoeven geen paspoort te laten zien bij de Nederlandse grens.
Juiste antwoord: EU.
Het Schengenakkoord geeft EU-burgers (en die van Liechtenstein, IJsland,
Noorwegen en Zwitserland) het recht om vrij van het ene land naar het andere land
te reizen zonder een paspoort of een identiteitskaart te laten zien. En je kan zonder
problemen in een ander land gaan studeren of wonen. Uitzonderingen in de EU zijn
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Bulgarije, Roemenië, Cyprus en Kroatië.
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8. Zoet- en kleurstoffen in babyvoeding worden verboden.
Juiste antwoord: EU.
Voedselwetten zijn Europees bepaald. Op elk product moet een etiket zitten met
daarop de ingrediënten. Je ziet vaak E-nummers op een etiket staan. Dit zijn codes
die door de EU zijn opgesteld voor toevoegingen als kleurstoffen en smaakstoffen.
9. Het volume van mp3-spelers moet worden beperkt.
Juiste antwoord: EU.
Er is een Europese norm opgesteld waarin staat dat er een maximum volume is van
85 decibel wat als veilig wordt beschouwd. De gebruiker kan de limiet overschrijden
tot 100 decibel (het maximum voor nieuwe mp3-spelers en telefoons). In dat geval
moet de gebruiker gewaarschuwd worden voor de risico's. Deze waarschuwing
moet na 20 uur luistertijd worden herhaald. De staten van de EU zijn verplicht deze
norm over te nemen in hun nationale normen. Een norm is geen wet, maar een
vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of
proces. Meestal zijn dit producenten, handelaren, gebruikers, overheden of
consumentenorganisaties. Omdat de norm Europees geldt zullen fabrikanten zich
hier echter wel aan houden, het ‘werkt’ in de praktijk dus wel als een soort
(Europese) wet.
10. De Nederlandse politie mag in databanken van buurlanden zoeken naar bepaalde
gegevens, zoals vingerafdrukken.
Juiste antwoord: EU.
Binnen de EU wordt veel samengewerkt om misdaad te bestrijden. Deze afspraak
over uitwisseling van gegevens is daar een voorbeeld van.
11. Een asielzoeker die in Frankrijk asiel heeft aangevraagd, mag dat daarna niet
meer in Nederland doen.
Juiste antwoord: EU.
Binnen de EU mag maar één keer asiel worden aangevraagd.
12. Het dragen van autogordels is verplicht.
Juiste antwoord: EU.
De Europese Unie doet veel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo is het
dragen van autogordels verplicht en moeten vrachtwagens een dodehoekspiegel
hebben. Toch gelden niet in alle EU-landen helemaal dezelfde verkeersregels. Zo
rijden ze in het Verenigd Koninkrijk en op Cyprus links en mag je in Duitsland veel
harder rijden op de snelweg dan in Nederland.
13. Hoeveel inwoners heeft de Europese Unie? (benaderingsvraag).
Bijna 512,5 miljoen (512.379.225 inwoners op 1 januari 2018, zie
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcod
e=tps00001&plugin=1).
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