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Lesfiche 2 

LANDEN VAN DE EUROPESE 
UNIE 
 
 

CONCEPT 

In deze les ontdekken de leerlingen welke landen deel uitmaken van de Europese Unie. We 
spelen in op het nieuws over de brexit: voor het eerst besliste een land om uit de Europese 
Unie te stappen. Zo zien de leerlingen in dat het aantal lidstaten niet vast staat: er kunnen 
landen bijkomen en er kunnen landen weggaan.  
Tot slot geven we mee dat de leiders van de landen (staatshoofden of regeringsleiders) vaak 
bij elkaar komen in Brussel, om te bespreken hoe bepaalde problemen moeten worden 
aangepakt in Europa, en of er landen mogen bijkomen bijvoorbeeld. Zo’n bijeenkomst heet 
een “Europese Top”. En net van deze vergadering is onze vorige Belgische premier, Charles 
Michel, voorzitter. Hiervan is hij dus de ‘president’. Heel kort komen ook twee andere 
instellingen, de Europese Commissie en het Europees Parlement, aan bod. 
 
De les bestaat uit een korte introductie aan de hand van een presentatie. Daarna volgt een 
interactief spel waarbij de leerlingen de landen van de EU ontdekken. Tot slot is er een korte 
nabespreking, opnieuw aan de hand van de presentatie. Optioneel is er nog een leuke online 
game voor in de klas of als huiswerk.  
 
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 DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Klasgesprek 5 minuten  Inleiding op de landen 
van de EU & brexit 

 Computer met beamer / 
smartboard 

 Presentatie 

Spel in groepjes 
van 3 à 4 
leerlingen 

15 minuten Zoek de landen van de 
EU en vind als eerste 
de code! 

 Voor elk groepje 
leerlingen: een set 
landenkaartjes 

 Projectie van de blanco 
kaart van Europa in de 
presentatie of een 
afgedrukte versie van de 
kaart 

 Decodeerblad 

https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_7b2ea86a1d364831add602fcdc531dbb.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_56d5972938ca4d3cabcf84e883390675.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_56d5972938ca4d3cabcf84e883390675.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_d51a7ede923846b294ed5ebb2701e2d6.pdf
https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_5d2889e6d10d40e5b051d1ec5c328b0d.pdf
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Nabespreking 10 minuten Overlopen van de 27 
lidstaten. Foto van een 
Europese Top, 
waarvan Charles 
Michel voorzitter is. 
Ook kort tonen van de 
Europese Commissie 
en het Europees 
Parlement.  
Indien gewenst kan de 
nabespreking ook via 
de online presentatie 
verlopen.  

 Computer met beamer / 
smartboard 

 Presentatie 
 Presentatie + voice over 
(youtube-filmpje) 

 

OPTIONEEL 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Online game, 
individueel te 
spelen 

10 min Online spel waarbij de 
leerlingen de landen 
van de EU moeten 
aanduiden op een 
kaart van Europa 

Toporopa 

 

UITSMIJTER 

Methodiek Duur Onderwerp Materiaal 

Kahoot 
Quiz 

10 
min 

Klassikale quiz met 6 
vragen over de lidstaten 
van de Europese Unie en 
hoe deze samenwerken. 

 Computer met beamer / smartboard 
 Voldoende smartphones, tablets of 

computers  
 Internetverbinding voor iedereen 
 De quiz  

 

DOELSTELLINGEN EN COMPETENTIES 

ATTITUDE 

 Leerlingen zijn nieuwsgierig naar welke landen lid zijn van de EU 

KENNIS 

 De leerlingen begrijpen dat Europa een continent is en dat een heel aantal Europese 
landen samenwerken door lid te zijn van de Europese Unie. 

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

 De leerlingen weten dat het aantal lidstaten kan veranderen: er kunnen landen 
bijkomen en er kunnen landen terug uittreden (zoals het Verenigd Koninkrijk nu 
doet).  

 De leerlingen weten dat de leiders van de Europese landen vaak bijeen komen in een 
Europese Top, en dat de vaste voorzitter, de ‘president’, op dit moment de Belg 
Charles Michel is.  

https://a6da92dc-4888-4eb9-984c-d48e347a907a.filesusr.com/ugd/cb0967_7b2ea86a1d364831add602fcdc531dbb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dsl7Zh-MDh8
https://www.youtube.com/watch?v=dsl7Zh-MDh8
https://www.toporopa.eu/nl/landen_van_europa.html
Datum%09Thema%09Taal%09Doelgroep%09Docent%09Campus
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 De leerlingen weten dat de Europese Unie ook een soort regering heeft, de Europese 
Commissie, en een parlement, het Europees Parlement. De leerlingen begrijpen dat 
de landen met elkaar samenwerken via deze Europese instellingen.  

VAARDIGHEDEN 

 De leerlingen kunnen minstens 23 van de 27 lidstaten van de Europese Unie 
aanduiden op een kaart van Europa.  

STAP VOOR STAP 

1. DE EUROPALES 

Setting & verloop 
De leerlingen zitten in kleine groepjes van 3 à 4 leerlingen. Zowel voor de inleiding en de 
speluitleg, als voor de nabespreking, kijken ze naar voor, richting presentatie. Voor het spel 
zelf spelen ze in hun groepje.  

Materiaal 
 Voor elk groepje leerlingen: set landenkaarten. Je print het document telkens recto af 

en knipt de kaartjes dan uit.  

 Voor elk groepje leerlingen: een ‘kraak de code’ antwoordblad 

 Computer met beamer / smartboard 

 Presentatie 

Inhoud 
1. Inleiding: klasgesprek aan de hand van de presentatie 

 Slide 1:  
o Vraag: waarom ligt er een vlagje bij de voeten van Charles Michel?  
o Antwoord: omdat het Verenigd Koninkrijk (“Engeland”) uit de Europese Unie 

is gestapt begin van dit jaar. Dit is de allereerste keer dat dit gebeurd! Nog 
nooit eerder stapte er een land uit de Europese Unie.  

o Vraag: Hoeveel landen zijn er momenteel dus lid van de Europese Unie?  

 Slide 2: 
o Antwoord: 27 landen 
o Weetje: België was een van de stichtende landen: samen met Nederland, 

Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië. Ze startten dus met 6 landen. Tot 
dit jaar kwamen daar enkel landen bij. Het is nu voor het eerst dat er een 
land besliste om uit de club van de Europese Unie te stappen.  

o (Uitbreiding: Mochten de leerlingen vragen naar het waarom, deze korte 
uitleg: enkele jaren geleden mochten de mensen in het Verenigd Koninkrijk 
gaan stemmen of ze in of uit de EU wilden. Een heel kleine meerderheid koos 
er toen voor om uit de Europese Unie te stappen. Er was dus een grote 
verdeeldheid tussen de mensen zelf, want er waren er ook heel veel die wel 
wilden blijven. De reden waarom mensen ‘uit de EU’ stemden, verschillen van 
persoon tot persoon. Maar: de Britse pers is al jaren erg negatief over de 
Europese Unie en zegt dat de EU de oorzaak is van alle problemen in het 
Verenigd Koninkrijk. Daar zaten ook vaak leugens tussen. Het is dus niet 
moeilijk dat veel mensen er uit wilden. Het gaat dan vooral over dat ze terug 
zelf de volledige macht over hun land terug willen en niet meer de regels en 
wetten van de EU – waar ze zelf over hebben meebeslist als een van de 
lidstaten – willen volgen.) 
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 Slide 3: 
o We kennen nu al de 6 eerste landen, en we weten dat het Verenigd 

Koninkrijk er uit is. Maar welke zijn de andere 21 landen?  
 
2. Spel 
De groepjes leerlingen spelen om ter snelst tegen elkaar. Doel van het spel: zo snel mogelijk 
de ‘code’ ontcijferen.  

 Elk groepje leerlingen (per 3 of 4) krijgt een stapel kaartjes.  

 Je legt het spel uit: Op elk kaartje staat de naam van een land, de vorm van dat land 
en een stukje code. Elk groepje moet nu een selectie maken van de landen die wél en 
de landen die géén lid zijn van de Europese Unie. Ze leggen deze elk op een stapel. 
Wanneer de groep daarmee klaar is, steken de leerlingen hun hand op. 

 Hierna krijgen ze van de leerkracht een blad om de code te ontcijferen: hier duiden 
de leerlingen die letters aan, van de stapel landen die volgens hen wél lid zijn van de 
Europese Unie. Als ze dit goed doen, verschijnt er een zin. 

 De groep die als eerste deze zin, de ‘code’ vindt, wint het spel.  

 De andere groepjes mogen nog verder zoeken, tot alle groepjes de code hebben 
gevonden. 

 Oplossing:  
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Opmerking: dit is niet altijd gemakkelijk voor de leerlingen. Als leerkracht zal je vaak moeten 
helpen. Dit spel is vooral bedoeld als ‘teaser’, om de leerlingen nieuwsgierig te maken naar de 
lidstaten van de Europese Unie. Na het spelen van dit spel, toon je welke landen lid zijn. Zo 
zullen ze dit gemakkelijker onthouden.  
 
3. Nabespreking 

 Slide 4: de lidstaten van de EU 
o Hier toon je de landen van de Europese Unie. Je kan eventueel even stilstaan 

bij de uitzonderingen: Zwitserland en Noorwegen bijvoorbeeld, maar ook 
IJsland. Deze landen zijn heel erg verbonden met de Europese Unie, maar zijn 
geen officiële lidstaten.  

o Brugje naar slide 5: Elk van deze landen heeft natuurlijk een eigen regering 
en parlement, en een eigen staatshoofd of regeringsleider. Als de landen 
samenwerken in de Europese Unie, betekent dit dat ze ook vaak moeten bij 
elkaar komen, om te bespreken hoe het verder moet met de Europese Unie.  

 Slide 5: een ontmoeting van de Europese Raad of Top 
o Hier zie je een foto van een bijeenkomst van al deze staatshoofden en 

regeringsleiders (van februari 2020). Ze zijn met 27, en een vaste voorzitter.  

 Slide 6: 
o De vaste voorzitter is de Belg Charles Michel. Hij wordt ook wel de ‘president’ 

genoemd, omdat zowel in het Frans als het Engels het woord voor voorzitter 
‘president’ is. (zie naamkaartje onder zijn foto).  

 Slide 7: 
o Voor België gaat de premier. Dat is op dit moment Sophie Wilmès (zie foto en 

pijlen).  

 Slide 8: 
o De leerlingen kennen wellicht ook enkele andere staatshoofden rond de 

tafel: Angela Merkel van Duitsland, Emmanuel Macron van Frankrijk, Mark 
Rutte van Nederland.  

 Slide 9: 
o Zoals Charles Michel het op de slide zelf uitlegt: Als de staatshoofden en 

regeringsleiders bij elkaar komen, is hij de voorzitter, de ‘president’. Maar het 
zijn niet alleen deze mensen die de Europese Unie besturen: De Europese 
Unie heeft een eigen ‘regering’ en een eigen Parlement.  

 Slide 10: 
o De Europese Commissie, onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen, 

kan je beschouwen als de ‘regering’ van de Europese Unie: zij voert de 
wetten en regels uit.  

 Slide 11: 
o In het Europees Parlement komen over de 700 parlementsleden samen. Die 

worden verkozen vanuit alle landen van de Europese Unie en komen samen 
om wetten en regels goed of af te keuren. De burgers van de Europese Unie 
verkiezen deze Europarlementsleden zelf, om de 5 jaar.  

 Slide12: 
o Afsluiter: dit zijn enkele van de instellingen waarin de landen van de 

Europese Unie vertegenwoordigd zijn, en op die manier werken de landen 
samen.  
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2. OPTIONEEL: ONLINE SPEL ‘TOPOROPA’ 

Setting & verloop 
Leerlingen spelen dit in de klas ofwel thuis als huiswerk.  

Materiaal 
 Computer/tablet met internet. 

 Toporopa 

Inhoud 
Duid de landen van de Europese Unie aan op een kaart van Europa. Je krijgt onmiddellijk 
feedback.  
 

3. 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.  

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://www.toporopa.eu/nl/landen_van_europa.html
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-landen-van-de-europese-unie/e87d6287-f494-4bce-8aa9-859735927831
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-landen-van-de-europese-unie/e87d6287-f494-4bce-8aa9-859735927831
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-landen-van-de-europese-unie/e87d6287-f494-4bce-8aa9-859735927831
https://create.kahoot.it/share/sterrenklas-najaar-2020-de-landen-van-de-europese-unie/e87d6287-f494-4bce-8aa9-859735927831

