IN BEELD: ASSOCIATIEKAARTJES
KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM
U verspreidt kaartjes met woorden die met de Europese Unie te maken hebben in het lokaal. De leerlingen mogen
rondlopen en een kaartje pakken dat zij associëren met de Europese Unie.

LEERDOEL
De leerlingen halen voorkennis op en ze krijgen de ruimte eventuele (voor)oordelen over de Europese Unie uit te
spreken.

NIVEAU
Vmbo

BENODIGDHEDEN
28 associatiekaartjes

DUUR
10-15 minuten

HANDLEIDING
1.

Print de associatiekaartjes en knip ze uit.

2.

Leg de kaartjes in de ruimte, bijvoorbeeld op een tafel in het midden of op de grond.

3.

Nodig ongeveer 7 leerlingen uit om een kaartje te pakken met daarop het woord dat zij het meest bij de
Europese Unie vinden horen.

4.

Als iedereen een kaartje heeft gekozen bespreek je de keuzes. Er zijn geen verkeerde keuzes. Waarom heeft
iemand voor een bepaald kaartje gekozen en wat heeft dat volgens hen met de EU te maken?

5.

Maak een samenvatting aan de hand van enkele kaartjes, zodat je een antwoord op de vraag ‘Wat is de
Europese Unie?’ geeft. Voorbeeld van een samenvatting:
Na de Tweede Wereldoorlog wilden een paar Europese landen samenwerken zodat er vrede zou blijven. Samen
maakten ze afspraken, dat noemen we verdragen. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over economie. De
Europese Unie bestaat tegenwoordig uit 28 landen. In sommige landen van de Europese Unie kun je met de
euro betalen. Europa wordt bestuurd door de Europese Commissie. Zij zijn een soort ministers van Europa.
Frans Timmermans zit als Nederlander in de Europese Commissie. De Euro-commissarissen worden
gecontroleerd door het Europees Parlement. Die zijn te vergelijken met onze Tweede Kamer. In de Raad van
Ministers zitten de vakministers van alle EU-landen, bijvoorbeeld alle ministers van Financiën. Hier zit ook onze
Nederlandse minister Dijsselbloem. In de Europese Raad zitten alle regeringsleiders, zoals Mark Rutte.
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LESTIPS
Naast deze werkvorm bestaat er nog veel meer interessant lesmateriaal over de Europese Unie. Hieronder
vindt u een aantal tips.

LESMATERIAAL EUROPEES PARLEMENT INFORMATIEBUREAU IN NEDERLAND


Lesmodule over het Nederlands voorzitterschap van de EU
Gratis te bestellen op:
http://bit.ly/1QanXik



Europees Parlement Ambassador Schoolprogramma
Dit programma heeft tot doel leerlingen op een aantrekkelijke en interactieve manier bewust te
maken van de invloed van de Europese Unie in hun dagelijks leven. Het programma beschikt over
lesmateriaal voor de onderbouw en de bovenbouw.
http://bit.ly/1QanXik



Europa-nu.nl
Onafhankelijke website met veel informatie over de EU.
www.europa-nu.nl

LESMATERIAAL PRODEMOS


Werkvormen op website
Allerhande werkvormen over de EU voor verschillende onderwijsniveaus vindt u op de website van
ProDemos:
www.prodemos.nl/lesmateriaal-eu



10 werkvormen over de EU
De tien beste werkvormen van ProDemos over de EU zijn gebundeld in een werkvormenboekje. Dit
werkvormenboekje kunt u bestellen in de webshop van ProDemos voor €3,50
http://tinyurl.com/ProDemos-Webshop-Readers



Onderwijskrant Actueel over vluchtelingen
In september verscheen een Onderwijskrant Actueel met vier werkvormen en lestips over
vluchtelingen. Een van de werkvormen is een rollenspel over de raad van ministers die een besluit
moet nemen over de opvang van vluchtelingen.
www.prodemos.nl/OA-Vluchtelingen

