PUBQUIZ EP2019
KORTE OMSCHRIJVING
De deelnemers spelen in teams een quiz met vragen over (de verkiezingen voor) de Europese Unie.
LEERDOEL
Herhalen van behandelde kennis over de (verkiezingen voor) de Europese Unie.
BENODIGDHEDEN
•
•
•

Voor elk team 2 A4-tjes
Voor elk team 1 pen
Eventueel een prijsje voor het winnende team

DUUR
15 à 20 minuten
DE WERKVORM STAP VOOR STAP
1. Vertel dat de deelnemers een quiz gaan spelen. De quiz bestaat uit meerkeuzevragen,
schattingsvragen en blufvragen.
2. Deel de deelnemers in in teams van 4 à 5 personen en laat ze dicht bij elkaar zitten.
3. Geef elk team 2 witte A4-vellen en 1 pen.
4. Laat ze 1 A4 doormidden scheuren (aan de lange kant, dus tot 2 A5). Laat ze de letters A en B op
beide zijden van het ene A5-papier schrijven. En de letters C en D op het tweede A5-papier. Leg uit
dat ze op het tweede vel hun antwoorden op de schattingsvragen mogen schrijven. Ook mogen ze de
achterkant van dit vel gebruiken als kladpapier tijdens blufvragen.
5. Leg uit dat er bij meerkeuzevragen steeds 1 punt te verdienen is. Bij schattingsvragen verdient het
team dat het dichtst in de buurt van het juiste antwoord zit 2 punten. Bij blufvragen mag het team
dat de meeste antwoorden denkt te weten de blufvraag beantwoorden. Haalt het team hun
genoemde aantal antwoorden, dan krijgt het team 2 punten. Haalt team niet genoeg antwoorden,
dan krijgen alle andere teams 1 punt.
6. Na ongeveer 15 minuten (afhankelijk van hoeveel tijd er is tot het einde van de bijeenkomst) is het
tijd om de winnaar uit te roepen. Welk team heeft de meeste punten?

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Bij meerkeuze: vetgedrukt is het antwoord.
1. Hoeveel landen zitten er in de Europese Unie?
a. 27
b. 28
c. 30
d. 51
2. Blufvraag: Hoeveel landen weten jullie te noemen uit de Europese Unie?
Antwoord:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Estland, Letland, Litouwen,
Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Malta, Cyprus, Kroatië, Bulgarije, Roemenië
Toelichting:1
De Europese Unie telt 28 lidstaten. Sinds de start van de Europese samenwerking in 1952
heeft de Unie een proces van uitbreiding meegemaakt, waardoor in 1996 de volgende landen
lid waren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Op 1
mei 2004 traden nog eens tien nieuwe lidstaten toe: Estland, Letland, Litouwen, Polen,
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Malta en Cyprus. Op 1 januari 2007 zijn Bulgarije en
Roemenië lid geworden van de EU. En op 1 juli 2013 trad Kroatië toe.
Er zijn toetredingsonderhandelingen gaande met Turkije, Macedonië, Montenegro, Albanië
en Servië. Landen als Zwitserland en Noorwegen zijn formeel geen lid van de Europese Unie,
maar nemen wel deel aan tal van EU-programma's en overeenkomsten.

3. Om de hoeveel tijd zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement?
a. 2 jaar
b. 3 jaar
c. 5 jaar
d. 6 jaar
4. Wat doet het Europees Parlement?
a. Het Europees Parlement bedenkt vooral voorstellen voor de Europese Unie.
b. Het Europees Parlement neemt vooral besluiten over de voorstellen van de Europese
Commissie.
5. Open vraag: Met welke politieke instelling kun je het Europees Parlement vergelijken als je aan
Den Haag denkt?
Antwoord: De Tweede Kamer.
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6. Open vraag: Het Europees Parlement vergadert behalve in Brussel ook in een Franse stad.
Welke?
Antwoord: Straatsburg
Toelichting:2Het Europees Parlement vergadert eens in de maand plenair, gedurende vier
dagen in Straatsburg. Een aantal aanvullende voltallige vergaderingen vindt plaats in Brussel.
Daar vinden ook alle vergaderingen van de vaste parlementaire commissies plaats waarin de
plenaire stemmingen worden voorbereid. Het Secretariaat-generaal bevindt zich
in Luxemburg. De maandelijkse verhuizing van parlementariërs, ambtenaren en dossiers
tussen Brussel en Straatsburg is een dure zaak, die regelmatig voor discussies binnen en over
het EP zorgt.
7. Kunnen Nederlanders ook stemmen voor een verkiesbare parlementariër uit een ander land?
a. Ja
b. Nee
Toelichting: Elk land kiest zijn eigen leden die de inwoners van dat land vertegenwoordigen.
Na de verkiezingen kunnen de gekozen leden zich aansluiten bij een van de Europese politieke
partijen, of zelf een nieuwe partij vormen. Een Europese politieke partij heeft tenminste 25
leden uit minimaal 7 landen nodig. Dan mogen ze als fractie hun werk doen in het Europees
Parlement.

8. Het Europees Parlement heeft 751 zetels. Deze worden verdeeld over de 28 landen. Hoeveel
zetels heeft Nederland na de verkiezingen in het Europees Parlement?
a. 15
b. 26
c. 39
Toelichting3: Nederland heeft nu 26 zetels. De zetelverdeling hangt af van het aantal inwoners
per land.
9. Zet deze drie landen van de Europese Unie op volgorde (van minste naar meeste inwoners).
a. Frankrijk
b. Bulgarije
c. Duitsland
Antwoord: Bulgarije (7 miljoen) - Frankrijk (67 miljoen) - Duitsland (82 miljoen)
10. Schattingsvraag: Hoeveel inwoners heeft de Europese Unie?
Antwoord: ruim 517 miljoen inwoners.
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