Verdieping: schrijf een toekomstscenario
Korte omschrijving werkvorm
Leerlingen schrijven een scenario waarin zij de gevolgen schetsen van een situatie waarin
Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Daaraan voorafgaand halen ze hun kennis op over
voor- en nadelen van de EU door klassikaal een woordweb te maken.
Leerdoel
Leerlingen onderzoeken de gevolgen die het lidmaatschap van de Europese Unie heeft op
zaken als economie, veiligheid, inspraak en reisgemak. Ze realiseren zich dat het lidmaatschap
van de Europese Unie voor- en nadelen met zich meebrengt.
Duur
50-70 minuten.
Het schrijven van het scenario kan ook als huiswerkopdracht meegeven worden.
Handleiding
1. Vertel de studenten dat ze een scenario gaan schrijven over een situatie waarin GrootBrittannië uit de Europese Unie stapt. Vertel hen dat de klas als voorbereiding daarop eerst
gezamenlijk hun kennis van de Europese Unie op gaat halen door middel van een woordweb.
2. Zet centraal op het bord de woorden ‘Gevolgen lidmaatschap van de EU voor lidstaten’.
Vraag de leerlingen naar de gevolgen van het lidmaatschap van de Europese Unie voor
lidstaten. Eventueel kunt u nog sturen door hints te geven. Bijvoorbeeld: ‘Wat heeft
lidmaatschap van de Europese Unie voor gevolgen voor ondernemers?’ Je krijgt dan zoiets:
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3. Bespreek welke gevolgen van het lidmaatschap van de EU je als een voordeel kunt zien, en
welke als een nadeel. Zet leerlingen aan het denken: kun je sommige voordelen ook als nadeel
zien, en omgekeerd? Voorbeeld: vrij verkeer van personen kun je als een economisch voordeel
zien, maar voor het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk vormt het ook een hindernis.
4. Zet de leerlingen nu aan het werk om een scenario te schrijven over een situatie waarin
Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Het scenario moet tussen de 200 en 400 woorden
bevatten.
Vertel de leerlingen dat ze in ieder geval de volgende vragen in hun toekomstscenario moeten
beantwoorden:
 Wat voor band heeft Groot-Brittannië straks met de EU als het geen lid meer is? Gaat
de EU aan Groot-Brittannië dan ineens dezelfde eisen stellen en tarieven rekenen als
aan bijvoorbeeld Zimbabwe of Cambodja, of behoudt Groot-Brittannië een speciale
voorkeurspositie in de handel met de EU? Waarom verwacht je dat?
 Wat zullen de gevolgen van een Brexit zijn voor de inwoners van Groot-Brittannië? En
wat zullen de gevolgen zijn specifiek voor Britse ondernemers? Waarom verwacht je
dat?
 Wat zullen de gevolgen zijn voor Nederland, en voor de EU in zijn geheel? Waarom
verwacht je dat?
5. Laat twee leerlingen hun scenario klassikaal presenteren. Bespreek deze scenario’s
vervolgens ook klassikaal. Wat zijn overeenkomsten tussen beide scenario’s? En waarin
verschillen ze van elkaar? Geef aan dat politici en deskundigen ook verschillende
verwachtingen hebben over wat de gevolgen van een Brexit zijn.
Tip: Bewaar de toekomstscenario’s van de leerlingen. Mocht het inderdaad uitlopen op een
Brexit, dan kunt u ze bijvoorbeeld over een half jaar nog eens bespreken en afzetten tegen de
realiteit.
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