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Lesfiche 1 

ONTSTAAN EN GROEI VAN DE 
EUROPESE UNIE 
 

CONCEPT 

In deze les ontdekken de leerlingen hoe, wanneer en waarom de Europese samenwerking 
begon en hoe die verder uitgroeide tot de huidige Europese Unie.  
 
De les begint met een interactief spel in kleine groepjes, waarbij de leerlingen enkele feiten 
ontdekken. Daarna volgt een klassikale nabespreking aan de hand van een presentatie, 
waarin de leerlingen zelf de feiten van in het spel op een rijtje helpen zetten.  
 
Als uitsmijter is er een klassikale kahoot-quiz. Hiermee kan je als leerkracht de kennis van de 
leerlingen op een ludieke manier herhalen.  
 

ONDERDELEN EN TIMING 

EUROPALES OVER HET ONTSTAAN EN DE GROEI VAN DE EUROPESE UNIE 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Kaartspel in 
groepjes van 4 
leerlingen 

15 
minuten 

De leerlingen ontdekken 
enkele feiten over het 
ontstaan en de groei van de 
EU. 

Voor elk groepje leerlingen: 
een set kaarten 
 

Klassikale 
nabespreking 

15 
minuten 

Overlopen van het ontstaan 
en de groei van de Europese 
Unie, waarbij de leerlingen 
bepaalde gegevens moeten 
aanvullen.  
Indien gewenst kan de 
nabespreking ook via de 
online presentatie verlopen.  

 Computer met beamer / 
smartboard 

 Presentatie 
 Presentatie + voice over 
(youtube-filmpje) 

 

UITSMIJTER 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Kahoot 
Quiz 

10 
min 

Klassikale quiz met 6 
vragen over het ontstaan 
en de groei van de 
Europese Unie. 

 Computer met beamer / smartboard 
 Voldoende smartphones, tablets of 

computers  
 Internetverbinding voor iedereen 
 Quiz  

https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_69b35d8d30424901beb076c96b82adef.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_69b35d8d30424901beb076c96b82adef.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_57e9a7496ecb4acf97f0b84a2adc193c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HlbqO-H0g4w
https://www.youtube.com/watch?v=HlbqO-H0g4w
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-ontstaan-en-groei-van-de-europese-unie/0271f118-c74c-4403-978e-8d501cf82ec0
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DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES 

ATTITUDE 

 Leerlingen zijn enthousiast om meer te weten te komen over het ontstaan en de 
groei van de EU 

KENNIS 

 De leerlingen weten dat de Europese samenwerking begon na het einde van WOII. 

 De leerlingen begrijpen dat samenwerken een goed plan was om te zorgen voor 
vrede tussen de Europese landen. 

 De leerlingen weten dat België een van de 6 stichtende landen van de huidige EU is.  

 De leerlingen weten dat zowel het aantal lidstaten, als de dingen die de Europese 
Unie doet, over de jaren heen zijn gegroeid.  

 De leerlingen zien in dat de Europese Unie in stappen is gegroeid.   

 De leerlingen kennen een aantal belangrijke mijlpalen in de groei van de Europese 
Unie, zoals de val van de Berlijnse muur, het opengaan van de grenzen en de 
introductie van de euro als eenheidsmunt.  

VAARDIGHEDEN 

 De leerlingen kunnen belangrijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis van de 
Europese samenwerking, chronologisch plaatsen.  

 

STAP VOOR STAP 

1. DE EUROPALES 

Setting & verloop 
De leerlingen zitten in kleine groepjes van 4 leerlingen. Voor de nabespreking kijken ze naar 
voor, richting presentatie.  

Materiaal 
 Voor elk groepje leerlingen: set spelkaarten. Je print het document voor de kaartjes 

recto-verso af, bladen langs de korte zijde omslaan, zodat de bijhorende afbeeldingen 
op de achterkant van de vraag- en antwoordkaarten staan. Daarna knip je de kaartjes 
uit. (Indien dit niet lukt, druk je enkel die bladen af waar de vragen en antwoorden op 
staan, de afbeeldingen op de achterzijde geven soms een tip voor de leerling die 
moet antwoorden.) 

 Computer met beamer / smartboard 

 Presentatie 

Inhoud 
1. Spel 

 Elk groepje speelt los van de andere groepjes. Binnen elk 
groepje, spelen de leerlingen in teams per twee. De 
teamleden zitten tegenover elkaar (zie afbeelding).  

 De oudste leerling van elke groep start. Laat ons zeggen dat 
dit leerling A van team 1 is.  
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o Leerling A stelt een vraag aan leerling B, die in hetzelfde team zit.  
 Het antwoord is juist: team 1 houdt het kaartje. 
 Het antwoord is fout: leerling 1A stopt het kaartje terug achteraan de 

stapel en stelt de volgende vraag. 
o Na 3 vragen gaat de beurt naar team 2: Leerling A van team 1 geeft de stapel 

door aan de linkerbuur.  
o Leerling A van team 2 stelt nu een vraag aan zijn/haar teamgenoot B. 

Opnieuw: is de vraag juist, dan houdt het team het kaartje bij. Zo niet, gaat 
het kaartje achteraan de stapel. 

 Zo gaat de stapel de cirkel rond en stelt iedereen op zijn beurt vragen, of geeft 
iedereen ook antwoorden.  

 Wanneer alle vragen juist beantwoord zijn, zijn alle kaartjes verdeeld over de twee 
teams. Het team met de meeste kaartjes wint. 

 
 
2. Nabespreking 
Overloop het verhaal in de presentatie  “Ontstaan en groei van de Europese Unie”. Sommige 
woorden, aantallen, enz. zijn weggelaten: dit zijn zaken die de leerlingen hebben gezien 
tijdens het spel. Vraag hen om de juiste antwoorden aan te vullen terwijl je het verhaal 
overloopt.  

 Slide 3: Hongersnood 

 Slide 4: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

 Slide 6: Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Duitsland (toen enkel West-
Duitsland) 

 Slide 9: de Berlijnse Muur 

 Slide 10: Europese Gemeenschap 

 Slide 11: gingen de (binnen-)grenzen tussen de Europese lidstaten open.  

 Slide 13: 2002 

 Slide 14: Herman Van Rompuy 

 Slide 15: Nobelprijs voor de vrede 

 Slide 16: 27 landen; 445 miljoen inwoners in de EU 
 

2. UITSMIJTER: KLASSIKALE ONLINE KAHOOT QUIZ 

Setting 
De leerlingen spelen ofwel individueel, of in teams van 2 tot 3 leerlingen. Elke leerling / elk 
team heeft een “antwoord-device”, vb. smartphone, tablet of computer. Elke leerling / elk 
team kijkt naar het scherm / het smartboard vooraan in de klas.  

Verloop 
 De leerkracht opent de online quiz  

 Vooraan verschijnt de link om deel te nemen aan de quiz: daar surfen de leerlingen 
naartoe en geven er de quizcode (staat op het scherm) en hun naam in.  

 Wanneer alle leerlingen ingelogd zijn, start de leerkracht de quiz.  

 De vragen verschijnen enkel vooraan op het scherm, de leerlingen gebruiken hun 
‘antwoord-device’ om te antwoorden.  

 De leerling / het team van leerlingen dat het snelst de juiste antwoorden geeft, wint.  

 Na elke vraag verschijnt een tussenscore.  

 Let op: de instructies van Kahoot zijn in het Engels, als leerkracht zal je dus hier en 
daar kort moeten vertalen.  

https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-ontstaan-en-groei-van-de-europese-unie/0271f118-c74c-4403-978e-8d501cf82ec0
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Materiaal 
 Computer met beamer / smartboard 

 Voldoende smartphones, tablets of computers voor elke leerling / elk team van 
leerlingen 

 Internetverbinding voor iedereen.  

 De quiz  
 

Inhoud 
Er zijn 6 vragen: zie de kahoot quiz zelf. (Je kan deze zelf op voorhand eens testen.) 
 

https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-ontstaan-en-groei-van-de-europese-unie/0271f118-c74c-4403-978e-8d501cf82ec0

