Brexit introductiequiz
Korte omschrijving werkvorm
Het Brexit-referendum komt eraan. Maar waar stemmen de Britten eigenlijk over? En wie
mogen er allemaal stemmen? Welke landen horen bij het Verenigd Koninkrijk? Is het
referendum bindend? Deze quiz is bedoeld als introductieonderdeel over de mogelijke Brexit.
Uw leerlingen gaan aan de slag met hun kennis over het Verenigd Koninkrijk, en het
referendum dat daar op 23 juni plaatsvindt.
Leerdoel
Leerlingen weten waar het Britse referendum van 23 juni over gaat.
Bronnen
NRC – Alles wat je moet weten over het Brexit-referendum.
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/22/brexit
Duur
ca. 20 minuten
Benodigdheden
 Voor ieder team drie A4’tjes en een stift.
 PowerPointpresentatie: https://www.prodemos.nl/wpcontent/uploads/2016/06/Powerpoint-bij-VK-Referendum-quiz-5.pptx
Handleiding
1. Verdeel de klas in teams van 3 of 4 personen.
2. Geef ieder team 3 lege A4’tjes.
Op één A4 schrijven ze A.
Op één A4 schrijven ze B.
Het derde A4’tje is voor de open vragen.
3. De quiz bestaat uit twee rondes: een fotoronde en een vragenronde.
Voor ieder goed antwoord kan een team één punt verdienen.
4. Start de PowerPoint en lees de vraag voor.
Bij de meeste vragen zijn er twee mogelijke antwoorden: A of B.
Op uw signaal steken de leerlingen het door hun gekozen antwoord omhoog.
5. Bij open vragen schrijven ze hun antwoord op het blanco papier.
6. De laatste vraag is een schattingsvraag: het team dat het dichtst bij het juiste
antwoord zit, krijgt een punt.

Onderwijskrant Actueel: Brexit

Vragen
Ronde 1 – Fotoronde
1. Op welke kaart is het Verenigd Koninkrijk Blauw gekleurd?

A
B
Antwoord A: Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
Groot-Brittannië bestaat uit Schotland, Engeland en Wales.
2. Van welk land is deze vlag? (Open Vraag)

Engeland
3. Wie zijn dit? (Open Vraag)

Prins Charles, koning Elizabeth, prins George en Prins William. (1 punt per goede naam)
4. Wie/wat zie je op deze foto? (Open vraag)

Het monster van Loch Ness
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5. Wie is de premier van het Verenigd Koninkrijk?

Antwoord A: (Dit is David Cameron, B is acteur Colin Firth)
6. Welke foto hoort niet bij het Verenigd Koninkrijk?

Antwoord C: dat is de Notre Dame in Parijs.
Verder: A: Schotland, B: Big Ben, D: Stonehenge

Ronde 2 - Vragenronde
1. Welke bewering is waar?
a. Het Verenigd Koninkrijk is lid van de EU, maar niet van de Eurozone.
b. Alleen Engeland en Schotland zijn lid van de EU, Wales niet.
2. Wat is de referendumvraag?
a. Moet het Verenigd Koninkrijk ook de euro krijgen of moet het Verenigd
Koninkrijk de pond houden?
b. Moet het Verenigd Koninkrijk lid blijven van de Europese Unie of moet het
Verenigd Koninkrijk vertrekken uit de Europese Unie?
3. Sinds wanneer is het Verenigd Koninkrijk lid van de EU?
a. Sinds de oprichting van de EEG in 1958
b. Sinds 1973
4. Hoeveel landen zijn er al uit de Europese Unie gestapt?
a. 0
b. 1
5. Welke naam gebruiken de media voor een eventueel vertrek van de het Verenigd
Koninkrijk uit de EU?
a. Brexit
b. Grexit
6. Wanneer is de uitslag van het referendum geldig?
a. Altijd, er is geen minimum opkomstpercentage.
b. Als 30% van de kiesgerechtigden heeft gestemd.
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7. Wat gebeurt er als een meerderheid van de Britten vóór een vertrek uit de EU stemt?
a. Dan wordt de EU-uittreding automatisch in gang gezet.
b. Het Britse Lagerhuis moet dan gaan stemmen over het vertrek uit de EU.
8. Wat heeft premier Cameron gezegd over het referendum?
a. Hij benadrukt dat hij het referendum als bindend beschouwt. Als de kiezers
voor een vertrek stemmen, dan moet de politiek daar naar luisteren.
b. Hij benadrukt dat het referendum niet bindend is, en dat de regering
uiteindelijk bepaalt wat er moet gebeuren.
9. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, hoeveel lidstaten zijn er dan nog over?
a. 26
b. 27
10. Hoeveel inwoners heeft het Verenigd Koninkrijk? (schattingsvraag)
64.088.222 (2015)
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