
 

 

 

DE EU GESCHIEDENIS 

In deze voorbereidende oefening leren de leerlingen over de mijlpalen in de geschiedenis van de 
Europese Unie. De oefening bestaat uit een quiz (~Time’s up).  
 
De leerkracht verdeelt de klas in groepen van 4 leerlingen. Indien dit niet mogelijk is, verdeel de klas 
zo veel mogelijk in groepjes met even aantallen: 2, 4 of 6. Elke groep krijgt een stapel met 15 
quizkaartjes. 
 
De leerlingen spelen in teams van 2 tegen elkaar. De opdracht is: Beantwoord zoveel mogelijk vragen 
correct en verzamel zo zoveel mogelijk quizkaartjes. 
 

De oudste leerling van elke groep start (leerling A van team 1 in 
het schema). Leerling A stelt een vraag aan zijn/haar 
teamgenoot, leerling B. Indien leerling B de vraag juist 
beantwoordt, mag het team het kaartje houden. Zo niet, dan 
gaat het kaartje terug achteraan de stapel. Na 1 vraag gaat de 
beurt naar team 2. Leerling A van team 1 geeft de stapel door 
aan zijn/haar linkerbuur. Leerling A van team 2 stelt nu een vraag 
aan zijn/haar teamgenoot. Opnieuw: is de vraag juist, dan houdt 
het team het kaartje bij. Zo niet, dan gaat het kaartje achteraan 
de stapel. De stapel quizkaarten gaat nu naar leerling B van team 
1. Ditmaal is het aan leerling B om de vraag te stellen en aan 
leerling A om de vraag te beantwoorden. Zo gaat de stapel 

steeds de cirkel rond. Zo stelt iedereen vragen, maar moet iedereen ook vragen beantwoorden.  
 
Wanneer alle vragen juist beantwoord zijn, zijn alle kaartjes verdeeld over de twee teams. Het team 
met de meeste kaartjes wint de oefening.  
 
  



 

 

 

DE EU-LIDSTATEN 

In deze voorbereidende oefening leren de leerlingen welke landen lid zijn van de Europese Unie. De 
oefening bestaat uit 2 delen en is een kaartoefening. 
 
De leerkracht verdeelt de klas in groepen van 5 leerlingen. Iedere groep krijgt een blad met de kaart 
van Europa, waarop elk land met een getal aangeduid is. Daarnaast krijgt de 35 kaartjes. Daarop 
staan de 28* EU-lidstaten en 7 niet-EU-lidstaten.  
 
De eerste opdracht voor de leerlingen is: zoek de 28 EU-lidstaten uit de stapel van 35 kaartjes. Als ze 
klaar zijn, controleert de leerkracht aan de hand van het oplossingenblad ‘EU-lidstaten’ of het 
antwoord correct is. Wanneer ze die juist hebben, gaan de leerlingen naar het 2de deel van de 
oefening.  
 
Voor de tweede opdracht krijgt de groep het invulblad ‘EU-lidstaten’. De opdracht voor de leerlingen 
is nu: Koppel het getal op de kaart van Europa aan het bijhorende kaartje. Noteer de letters die 
rechtsonder op dat kaartje staan op het invulblad bij het corresponderende land. Zo verbinden ze 
dus de EU-landen met hun plaats op de kaart van Europa. 
Als ze klaar zijn, controleert de leerkracht aan de hand van het oplossingenblad ‘invulblad EU-
lidstaten’ of het antwoord correct is.  
 
Het groepje dat als eerste beide oefeningen correct beantwoordde, is de winnaar van de oefening. 
De andere groepen werken de oefening ondertussen verder af.  
 
 
*Disclaimer: Ten laatste op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 
Aangezien deze wedstrijd loopt van november 2018 tot mei 2019, beschouwen we in alle opdrachten 
het VK nog steeds als EU lidstaat.  
 
 

 

  



 

 

 

DE EU BESLISSINGEN 

In deze voorbereidende oefening leren de leerlingen enkele beslissingen van de Europese Unie die 
ons dagelijks leven beïnvloeden. De oefening is een domino-ketting.  
 
De leerkracht verdeelt de klas in groepen van 3 leerlingen. De leerlingen spelen elk voor zich. Ieder 
groepje krijgt 15 domino-kaartjes die verdeeld worden onder de leerlingen: 5 kaartjes per leerling.  
 
De oudste leerling begint. Hij/zij legt het eerste domino-kaartje. Dan gaat de beurt naar de 
linkerbuur. De opdracht is: koppel het beeld aan de bijhorende uitleg of de uitleg aan het bijhorende 
beeld. Kan de leerling de domino-ketting aanvullen, dan maakt hij/zij het koppel en gaat de beurt 
naar de linkerbuur. Indien niet, dan slaat hij/zij een beurt over. De volgende leerling kijkt of hij/zij de 
ketting kan aanvullen. Zo gaat de cirkel verder tot de domino-ketting volledig is. 
 
De leerkracht controleert het resultaat aan de hand van het oplossingenblad EU-beslissingen. Het 
groepje dat als eerste de ketting vervolledigt, wint.  
 

 

  



 

 

 

EU VERKIEZINGEN 

In deze voorbereidende oefening leren de leerlingen over de Europese verkiezingen van 26 mei 2019. 
De oefening bestaat uit een domino-ketting. 
 
De leerkracht verdeelt de klas in groepen van 3 leerlingen. De leerlingen spelen elk voor zich. Elke 
groep krijgt 14 domino-kaartjes die verdeeld worden onder de leerlingen: 4 of 5 kaartjes per leerling.  
 
De oudste leerling begint. Hij/zij legt het eerste kaartje. Dan gaat de beurt naar zijn/haar linkerbuur. 
De opdracht is: koppel het beeld aan de bijhorende uitleg of de uitleg aan het bijhorende beeld. Kan 
de leerling de domino-ketting aanvullen, dan maakt hij/zij het koppel en gaat de beurt naar de 
linkerbuur. Indien niet, dan slaat hij/zij een beurt over. De volgende leerling kijkt of hij/zij de ketting 
kan aanvullen. Zo gaat de cirkel verder tot de domino-ketting volledig is. 
 
De leerkracht controleert het resultaat aan de hand van het oplossingenblad EU-verkiezingen. Het 
groepje dat als eerste de ketting vervolledigt, wint.  
  
 
  



 

 

 

EU DOSSIERS 

In deze voorbereidende oefening leren de leerlingen over enkele thema’s waarmee de Europese 
Unie zich bezig houdt. De oefening bestaat uit een quiz (~Time’s up). 
 
De leerkracht verdeelt de klas in groepen van 4 leerlingen. Indien dit niet mogelijk is, verdeel de klas 
zo veel mogelijk in groepjes met even aantallen: 2, 4 of 6. Elke groep krijgt een stapel met 16 
quizkaartjes. 
 
De leerlingen spelen in teams van 2 tegen elkaar. De opdracht is: Beantwoord zoveel mogelijk vragen 
correct en verzamel zo zoveel mogelijk quizkaartjes. 
 

De oudste leerling van elke groep start (leerling A van team 1 in 
het schema). Leerling A stelt een vraag aan zijn/haar 
teamgenoot, leerling B. Indien leerling B de vraag juist 
beantwoordt, mag het team het kaartje houden. Zo niet, dan 
gaat het kaartje terug achteraan de stapel. Na 1 vraag gaat de 
beurt naar team 2. Leerling A van team 1 geeft de stapel door 
aan zijn/haar linkerbuur. Leerling A van team 2 stelt nu een vraag 
aan zijn/haar teamgenoot. Opnieuw: is de vraag juist, dan houdt 
het team het kaartje bij. Zo niet, dan gaat het kaartje achteraan 
de stapel. De stapel quizkaarten gaat nu naar leerling B van team 
1. Ditmaal is het aan leerling B om de vraag te stellen en aan 
leerling A om de vraag te beantwoorden. Zo gaat de stapel 

steeds de cirkel rond. Zo stelt iedereen vragen, maar moet iedereen ook vragen beantwoorden.  
 
Wanneer alle vragen juist beantwoord zijn, zijn alle kaartjes verdeeld over de twee teams. Het team 
met de meeste kaartjes wint de oefening.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRA: EU CULTUUR 

In deze extra voorbereidende oefening leren de leerlingen de culturele diversiteit in de Europese 
Unie. De oefening bestaat uit een quiz (~Time’s up).  
 
De leerkracht verdeelt de klas in groepen van 4 leerlingen. Indien dit niet mogelijk is, verdeel de klas 
zo veel mogelijk in groepjes met even aantallen: 2, 4 of 6. Elke groep krijgt een stapel met 15 
quizkaartjes. 
 
De leerlingen spelen in teams van 2 tegen elkaar. De opdracht is: Beantwoord zoveel mogelijk vragen 
correct en verzamel zo zoveel mogelijk quizkaartjes. 
 

De oudste leerling van elke groep start (leerling A van team 1 in 
het schema). Leerling A stelt een vraag aan zijn/haar 
teamgenoot, leerling B. Indien leerling B de vraag juist 
beantwoordt, mag het team het kaartje houden. Zo niet, dan 
gaat het kaartje terug achteraan de stapel. Na 1 vraag gaat de 
beurt naar team 2. Leerling A van team 1 geeft de stapel door 
aan zijn/haar linkerbuur. Leerling A van team 2 stelt nu een vraag 
aan zijn/haar teamgenoot. Opnieuw: is de vraag juist, dan houdt 
het team het kaartje bij. Zo niet, dan gaat het kaartje achteraan 
de stapel. De stapel quizkaarten gaat nu naar leerling B van team 
1. Ditmaal is het aan leerling B om de vraag te stellen en aan 
leerling A om de vraag te beantwoorden. Zo gaat de stapel 

steeds de cirkel rond. Zo stelt iedereen vragen, maar moet iedereen ook vragen beantwoorden.  
 
Wanneer alle vragen juist beantwoord zijn, zijn alle kaartjes verdeeld over de twee teams. Het team 
met de meeste kaartjes wint de oefening.  
 
 


