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Academic Abstract  
 
There is evidence that since the European Elections in 2009 there has been a decrease in 
the percentage of young Europeans voting. It can be hypothesized that in order to realize the 
importance of European citizenship and electoral participation youngsters need appropriate 
education. EPAS (European Parliament Ambassador School) has been developed as an 
educational programme that offers this education. The aim of our research was to determine 
if EPAS promotes electoral youth participation. We compared students enrolled in EPAS 
schools with control students from schools with regular programmes, using a survey specific 
to this subject. From the pupils that are attending EPAS schools 65% say they will vote when 
they are allowed to, whilst from the group of pupils that go to schools without this programme 
only 34% say they will. The outcome of our research shows us that EPAS indeed promotes 
an educational programme that increases interest in and involvement with the European 
Union and can therefore be expected to increase electoral youth participation.  
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Donderdag 23 mei 2019 vinden de eens in de vijf jaar gehouden verkiezingen voor het 
Europees Parlement plaats. Alle stemgerechtigde Europese burgers mogen dan naar de 
stembus gaan om te stemmen voor de volksvertegenwoordiging op Europees niveau. Van 
alle stemgerechtigden die stemmen tijdens de Europese verkiezingen blijkt er een groep te 
zijn waaronder het opkomstpercentage aanzienlijk lager is in vergelijking met andere 
leeftijdscategorieën. Dit is de groep jongeren, de 18-24 jarigen. Bij de laatste Europese 
verkiezingen, in 2014, ging 28% van de Europese jongeren stemmen, terwijl het Europees 
gemiddelde 42,54% bedroeg.  In Nederland ging 18% van de stemgerechtigde jongeren 1

stemmen.  Het verschil in opkomst tussen jongeren (18-24 jarigen) en andere 2

leeftijdscategorieën is ook tijdens andere door de staat uitgeschreven verkiezingen 
aanwezig, maar bij de Europese verkiezingen is dit verschil nog duidelijker zichtbaar dan bij 
bijvoorbeeld de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Europese Unie, organisaties als 
ProDemos, social influencers en politieke partijen zetten zich in om jongeren te betrekken bij 
de Europese Unie.   3

 
Eén van deze initiatieven is een aantal jaar geleden vanuit het Europees Parlement opgezet: 
het ‘European Parliament Ambassador School’ programma (EPAS). Onze school, het 
Comenius College te Hilversum, is een EPAS-school. “Het doel van het programma is ook 
om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige 
stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en 
ontwikkelen hun vaardigheden met betrekking tot Europees burgerschap, zij kunnen richting 
geven aan de toekomst van Europa. ”   Elke EPAS-school heeft leerlingen die het 4

EPAS-programma bij hun op school vertegenwoordigen, zogenaamde Junior Ambassadors, 
ook wel Juniors genoemd. Juniors houden zich extra bezig met de Europese Unie en tevens 
gaan zij naar speciale EPAS-dagen, daarbij doen ze mee aan verschillende 
Europa-georiënteerde activiteiten. Wij zijn beiden Junior Ambassadors en wij merkten dat 
hoe meer wij met Europa in aanraking kwamen, hoe enthousiaster wij hierover werden. Wij 
beseften ons dat de Europa gerelateerde activiteiten en programma’s invloed hadden op ons 
enthousiasme over en interesse in de Europese Unie.  
 
Naast Junior-rol hebben speciaal georganiseerde EPAS activiteiten, zoals een ‘Europaweek’ 
en een reis naar het Europees Parlement in Straatsburg (Euroscola) onze betrokkenheid bij 
de Europese Unie vergroot.  
 

1 Europees parlement. (2014). European elections 2014. Geraadpleegd via op 4 februari 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_
en.pdf 
2 Europees parlement. (2014). European elections  2014. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_
en.pdf 
3 NPO3FM (2017). STEMMEN ZUL JE: TIM HOFMAN GAAT HET LAND DOOR MET DE STEMBUS. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/366273-stemmen-zul-je-tim-hofman-gaat-het-land-door-met-de-ste
mbus 
4 Europees Parlement: (Onbekend). European Parliament Ambassador School. Geraadpleegd op 4 
februari 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/projecten-voor-jongeren/european-parliament-ambas
sador-school 
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In ons profielwerkstuk gaan wij onderzoeken of het EPAS-programma de kennis en 
betrokkenheid van scholieren op het gebied van de Europese Unie vergroot. Wij hebben 
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht. Voor ons kwantitatieve onderzoek 
hebben wij een enquête afgenomen bij de leerlingen en docenten van in totaal zeventien 
EPAS- en niet EPAS-scholen. Voor ons kwalitatieve onderzoek hebben wij gesproken met 
Anne-Marie Eekhout, Directoraat-Generaal Communicatie bij het Liaisonbureau in 
Nederland en een van de projectleiders van het EPAS project in Nederland. Verder hebben 
wij een dag meegelopen bij de D66-fractie in Brussel, waar wij Europarlementariër Sophie in 
‘t Veld (D66) hebben mogen interviewen. Ook hebben wij Europarlementariërs Jan Huitema 
en Bas Eickhout geïnterviewd. Daarnaast hebben wij gesproken met de 
jongerenvertegenwoordigers Europese zaken Coco Peet, Veerle Pieters en Max van der 
Breggen. 

 
Wij zien het als onze taak als Juniors om uit te zoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat 
jongeren zich meer betrokken voelen bij de Europese Unie, zodat jongeren op basis van 
adequate informatie een standpunt kunnen innemen over de Europese Unie en hun stem 
zullen laten horen. Wij hopen met dit profielwerkstuk inzicht te geven in de resultaten van het 
EPAS-programma die mogelijk kunnen uitmonden in aanbevelingen om de betrokkenheid 
van jongeren bij de Europese Unie te vergroten.  
 
Onze hoofdvraag is:  
 
“In hoeverre leidt het EPAS-programma ertoe dat middelbare scholieren, toekomstige 
stemmers, zich meer betrokken voelen bij de Europese Unie?” 
 
Om onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden hebben wij een aantal deelvragen opgesteld:  

1. Wat is de betekenis van de Europese Unie? 
2. Waar staat Europees burgerschap voor? 
3. Wat zijn de oorzaken voor de relatief lage opkomst onder jongeren bij de 

verkiezingen voor het Europees Parlement?  
4. Wat zijn de gevolgen van een relatief lage opkomst bij de verkiezingen voor het 

Europees Parlement?  
5. Hoe wordt Europese burgerschapsvorming vormgegeven?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Deelvraag 1: Wat is de betekenis van de Europese Unie? 
 
1.1 De Europese Unie 
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Na de Tweede Wereldoorlog, die in totaal 55 miljoen mensen het leven heeft gekost, was 
men het erover eens: dit mag nooit meer gebeuren .  Er moest een einde gemaakt worden 5

aan de oorlogen en het eindeloze lijden. Er moest vrede zijn, het liefst voor lange tijd. De 
manier om deze langdurige vrede te realiseren zou door middel van samenwerking zijn.  In 6

1952 werd de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) opgericht om de vrede 
in Europa te handhaven. De EGKS was een samenwerkingsverband tussen 6 landen: 
België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.  7

 
De samenwerking bleek te werken. Het zorgde voor rust, welvaart en stabiliteit. Uit deze 
samenwerking kwam nog meer samenwerking voort, in de vorm van de Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) vanaf 1957. De belangrijkste afspraak tussen leden van 
de EEG was “het instellen van een gemeenschappelijke markt en het harmoniseren van 
economische beleid van de lidstaten” . Uiteindelijk werd in 1992 door middel van het 8

Verdrag van Maastricht de Europese Unie opgericht. De landen die dit verdrag destijds 
ondertekenden waren België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.  9

 
Momenteel heeft de Europese Unie 28 lidstaten. De voor ogen gehouden vrede duurt al 
meerdere decennia. Deze vrede houdt verband met het motto van de Europese Unie: 
“United by diversity” (“In verscheidenheid verenigd.”) Dit motto geeft de waarden aan die de 
Europese Unie nastreeft, met als belangrijkste democratie. Deze waarden streven de vrede 
na en dat lukt. De Europese Unie heeft in 2012 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt 
gekregen voor deze “zes decennia vrede en verzoening in Europa”.   10 11

 
 
 
 
 
1.2 De werking van de Europese Unie 
 

5 Verzetsmuseum (onbekend). Dodenaantal Tweede Wereldoorlog. Geraadpleegd op 9 januari 2019 
via: https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/inval/doden_wo2 
6 Europa.eu (onbekend). Een vreedzaam Europa - het begin van de samenwerking : 1945 - 1959. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_nl 
7 Schooltv (2013). De oprichting van de Europese Unie. Geraadpleegd op 3 januari 2019: 
https://schooltv.nl/video/de-oprichting-van-de-europese-unie-van-egks-naar-eu/ 
8 Schuijt, B. Hagers, M. Rijpkema, T. Schuurman, T. (2013). Politieke besluitvorming, 
maatschappijwetenschappen. Geraadpleegd op 9 januari 2019.  
9 IsGeschiedenis (onbekend). Verdrag van Maastricht. Geraadpleegd op 13 januari 2019 via: 
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/verdrag-van-maastricht 
10 Volkskrant (2012). EU krijgt Nobelprijs voor ‘ zes decennia vrede en verzoening in Europa’. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eu-krijg-nobelprijs-voor-zes-decennia-vrede-en-verzoen
ing-in-europa-~b7188be7/ 
11Europa Nu (onbekend). Lidstaten Europese Unie. Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie 
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De Europese Unie bestaat uit verschillende instellingen en organen die elk een andere taak 
hebben. De belangrijkste zijn: de Raad van de Europese Unie, de Europese Raad, de 
Europese Commissie, het Europees Hof van justitie en het Europees Parlement. 
 
De Raad van de Europese Unie is een wetgevend orgaan en het voornaamste 
besluitvormende orgaan in EU-verband. De Raad van de Europese Unie heeft een 
wetgevende bevoegdheid, die zij met het Europees Parlement deelt. Het is het hoogste 
besluitvormende orgaan. Het hangt van het beleidsterrein af welke minister er aanwezig is 
bij een overleg van de Raad van de Europese Unie.  
 
De Europese raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten. De 
voorzitter van de Europese Raad is een regeringsleider uit een lidstaat van de Europese 
Unie, deze wisselt om het half jaar. De Europese Raad beraadslaagd over problemen waar 
de Europese Unie mee te maken krijgt en neemt besluiten over belangrijk zaken, vaak over 
vraagstukken waar de Raad van de Europese Unie geen overeenstemming kon bereiken. 

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie, te vergelijken met 
een deel van de wetgevende macht. Ze geven richting aan beleid. De Europese Commissie 
bestaat uit 28 commissarissen die door de lidstaten benoemd te worden. De Europese 
Commissie heeft als belangrijke bevoegdheid het nemen van initiatief op het terrein van de 
Europese wetgeving, zij bereidt de besluiten voor van de Raad van de Europese Unie. De 
Europese Commissie heeft als belangrijkste taken het beheren van de begroting, het 
controleren van de toegepaste EU-wetgeving en het doen van voorstellen voor nieuwe 
wetgeving.  
 
Het Europees Hof is de rechterlijke macht van de Europese Unie, maar alleen voor zaken 
die onder de Europese Unie vallen. Het Europees Hof van Justitie gaat boven de Hoge 
Raad van lidstaten. Bovendien controleert het Hof of alle lidstaten zich aan hun 
verplichtingen houden.    12 13 14

 
Het Europees Parlement vertegenwoordigt de Europese burgers. De personen die in het 
Europees Parlement zitten worden Europarlementariërs genoemd en worden om de vijf jaar 
gekozen. De belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn het maken van wetten en 
het controleren van het dagelijks bestuur van de Europese Unie, de Europese Commissie. 
Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden en bestaat uit fracties.  Een fractie is een 15

politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke ideologie. 
Vanuit deze ideologie proberen fracties invloed uit te oefenen op het beleid. Fracties zijn 
‘breder’ dan nationale politieke partijen. Waar de VVD en de D66 op nationaal niveau als 
partijen los van elkaar staan en werken, zijn zij op Europees niveau beide aangesloten bij de 

12 Schuijt, B. Hagers, M. Rijpkema, T. Schuurman, T.(2013). Politieke besluitvorming, 
maatschappijwetenschappen. Geraadpleegd op 9 januari 2019.  
13 Europese Commissie. (2017). DE EU&IK. Geraadpleegd op 3 januari 2019 
14 Europese Commissie (2018). De Europese Unie. Wat ze is en wat ze doet. Geraadpleegd op 3 
januari 2019.  
15 Europese Commissie. (2017). DE EU&IK. Geraadpleegd op 3 januari 2019 
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Liberale Groep ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa).   De negen 16 17

Europese fracties zijn:  
 

- De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) 
- Europa van Naties en Vrijheid (ENF) 
- Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) 
- Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) 
- Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) 
- Fractie Europese Volkspartij (EVP) 
- Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) 
- Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA) 
- Geen lid van een fractie  

(Bron: Europa Nu)  18

Al deze instellingen en organen nemen beslissingen over onderwerpen als vrede en 
veiligheid, justitie, buitenlands beleid, economie, milieu, landbouw/visserij en 
consumentenaangelegenheden. Beleidsterreinen die buiten het gezag van de Europese 
Unie vallen zijn: onderwijs, sociale zekerheid en cultuur. Om en nabij 50% van de wetgeving 
komt uit Brussel.   19

 
1.3 Verkiezingen voor het Europees Parlement 
 
Eens in de vijf jaar worden de Europese verkiezingen gehouden. Er wordt hierbij gestemd 
voor het Europees Parlement. Er zijn 375 miljoen stemgerechtigden die mogen stemmen. 
De eerste Europese verkiezingen werden gehouden in 1979, de eerstvolgende Europese 
verkiezingen zullen plaatsvinden op 23 mei 2019.  
 
Sinds 1 juli 2014 telt het Europees Parlement 750 Europarlementariërs en 1 voorzitter, op dit 
moment zitten er 26 Nederlandse parlementsleden in het Europees Parlement. Het aantal 
Europarlementariërs uit een bepaalde lidstaat wordt bepaald door het inwonersaantal van de 
lidstaat.   20

 
Europarlementariërs moeten volgens Europese wetgeving gekozen worden via een systeem 
van evenredige vertegenwoordiging. Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging is een 
stelsel waarbij alle uitgebrachte stemmen worden verdeeld over het beschikbare aantal 

16 Europa Nu (onbekend). Fracties in het Europees Parlement. Geraadpleegd op 4 februari 2018 via: 
https://www.europa-nu.nl/id/vh8hd4vf30v4/fracties_in_het_europees_parlement  
17 Europa Nu (onbekend). Europese politieke partijen. Geraadpleegd op 28 maart 2018 via: 
https://www.europa-nu.nl/id/vh9ihobynqlz/europese_politieke_partijen  
18 Europa Nu (onbekend). Fracties in het Europees Parlement. Geraadpleegd op 4 februari 2018 via: 
https://www.europa-nu.nl/id/vh8hd4vf30v4/fracties_in_het_europees_parlement  
19 Presentatie Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken op het Comenius College 
20 Kiesraad (onbekend). Europees Parlement. Geraadpleegd op 13 september via: 
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement 
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zetels   Als een partij bijvoorbeeld 3% van de stemmen krijgt, krijgt het ook 3% van de 21 22

zetels, het percentage aan zetels is dus gelijk aan het aantal behaalde stemmen    23 24

 
Het is voor lidstaten wel toegestaan hun staat te verdelen in kiesdistricten. Lidstaten die hier 
gebruik van maken zijn bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk. Europese lidstaten 
mogen een kiesdrempel van maximaal 5% invoeren. Elf lidstaten maken gebruik van een 
kiesdrempel. Deze kiesdrempels liggen tussen de 3% en 5%. Een kiesdrempel betekent dat 
een partij een bepaald minimumpercentage stemmen moet halen om mee te delen in de 
zetels.  Vier lidstaten hebben opkomstplicht, dit zijn: België, Griekenland, Cyprus en 25

Luxemburg.  Er mag gestemd worden door iedereen met een uit de Europese Unie 26

afkomstige nationaliteit. In alle lidstaten mag gestemd worden vanaf het achttiende  jaar, 
behalve in Oostenrijk, daar mag al gestemd worden vanaf het moment dat iemand zestien 
jaar is.  
 
1.4 De invloed van EU-burgers 
  
Burgers van de lidstaten kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op het het 
beleid van de Europese unie. Allereerst kunnen burgers stemmen bij landelijke verkiezingen, 
hiermee hebben zij indirect invloed op het kabinet, waarvan leden Nederland 
vertegenwoordigen in de Raad van de Europese Unie.  
 
Ook kunnen burgers stemmen bij de verkiezingen voor het Europese Parlement. Het 
Europees Parlement heeft invloed op de totstandkoming en goedkeuring van wetten. 
Burgers kunnen ook deelnemen aan online raadplegingen waarin de Europese Commissie 
burgers vraagt naar hun mening.  
 
Verder zijn er ook burgerdialogen waar mensen aan deel kunnen nemen. Tot slot kunnen 
Europese burgers een Europees Burgerinitiatief steunen en/of beginnen om de commissie 
aan te raden bepaalde wetgeving wel of niet aan te nemen.   27

 
 
 
 

21 Prodemos (onbekend). Het Kiesstelsel. Geraadpleegd op 4 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/nederland/het-kiesstelsel/  
22 Schuijt, B. Hagers, M. Rijpkema, T. Schuurman, T.(2013). Politieke besluitvorming, 
maatschappijwetenschappen. Geraadpleegd op 3 januari 2019.  
23 Schuijt, B. Hagers, M. Rijpkema, T. Schuurman, T.(2013). Politieke besluitvorming, 
maatschappijwetenschappen. Geraadpleegd op 3 januari 2019.  
24 ProDemos (onbekend). Verschillende kiesstelsels. Geraadpleegd op 13 september 2018 via: 
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-democratie/verschi
llende-kiesstelsels/ 
25 Schuijt, B. Hagers, M. Rijpkema, T. Schuurman, T.(2013). Politieke besluitvorming, 
maatschappijwetenschappen. Geraadpleegd op 9 januari 2019.  
26 ProDemos (onbekend). Europese verkiezingen. Geraadpleegd op 4 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/de-europese-unie/europese-verkiezingen/  
27 Europese Commissie. (2017). DE EU&IK. Geraadpleegd op 3 januari 2019 

10 

https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/nederland/het-kiesstelsel/
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-democratie/verschillende-kiesstelsels/
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-democratie/verschillende-kiesstelsels/
https://www.prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/de-europese-unie/europese-verkiezingen/


 
 

 
1.5 De betekenis van de Europese Unie in het dagelijks leven van jongeren 
 
Ten eerste, vrij reizen, wonen en werken binnen de lidstaten. Door het Schengenverdrag zijn 
de grenscontroles tussen landen afgeschaft en Europese Burgers vrij kunnen reizen tussen 
deze landen. Ondertussen zijn 26 landen een ‘Schengen land.   28

Ten tweede, de vrijheid om te studeren, stage te lopen en te werken. Europese burgers 
kunnen in andere Europese landen studeren, stage lopen en werken onder dezelfde 
voorwaarden als de nationale burgers van dit land. Daarnaast bestaan er projecten als 
Erasmus+ en het Solidariteitskorps ter ondersteuning van Europees onderwijs en jongeren.  

Ook vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal is een bekend kenmerk van de 
Europese Unie. Dit kenmerk zorgt ervoor dat bedrijven in de Europese Unie gemakkelijker 
zaken kunnen doen en kunnen concurreren.  

Tot slot, de Euro. 19 landen in de Europese Unie maken gebruik van de euro. Dit maakt het 
mogelijk dat personen uit verschillende landen samen handel kunnen drijven. Enkele 
voordelen zijn minder hoge transactiekosten, minder lange processen wegens 
wisselkoersen en de gemeenschappelijke markt wordt versterkt.   29 30

1.5.1 Erasmus+  

Het Erasmus+ programma is een onderwijsprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Het 
programma loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van 15.000.000.000 euro. Het 
programma bestaat uit 3 key actions.  
 
De eerste key action is mobiliteit. Hierin wordt ruimte gemaakt voor studie, stage, 
nascholing, training, vrijwilligerswerk en uitwisselingsprojecten. Key action twee gaat over 
nieuwe vormen van samenwerking. Dit geldt voor zowel scholen, jeugd sectoren, bedrijven, 
overheden en maatschappelijke organisaties. Key onderwerp drie is beleidsondersteuning. 
Hierbij helpt Europa bij het verbeteren van beleid van onderwijs en jeugdsector.  
 
De EU wil met dit programma mensen de mogelijkheid geven zich voortdurend te 
ontwikkelen en wil tegelijkertijd het Europees burgerschap bevorderen.  31

 
1.5.2 Europees Solidariteitskorps  

 
De Europees Solidariteits is een initiatief van de Europese Unie dat kansen creëert voor 
jongeren om deel te nemen aan vrijwilligersprojecten in hun eigen land of in het buitenland 
sinds 2016. Het doel is dat jongeren nieuwe vaardigheden ontwikkelen en zinvolle 

28 Europa NU (onbekend). Akkoord van Schengen. Geraadpleegd op 13 januari 2019 via: 
https://www.europa-nu.nl/id/vh7dowjo3mzi/akkoord_van_schengen  
29 Europese Commissie. (2017). DE EU&IK. Geraadpleegd op 3 januari 2019 
30 Europese Commissie. (onbekend) Voordelen van de euro. Geraadpleegd op 3 januari 2019 via: 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/benefits-euro_nl 
31 Erasmus+ (2016). Over Erasmus+. Geraapleegd op 28 april 2018 via: 
http://www.erasmusplus.nl/over-erasmus 
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ervaringen opdoen en in de EU een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. 
Kortom het creëren van meer solidariteit.  
 
Het Europees Solidariteitskorps is toegankelijk voor mensen vanaf 17 jaar. Deelnemers 
kunnen worden geselecteerd en uitgenodigd voor een breed scala aan projecten, zoals 
bijvoorbeeld het voorkomen van natuurrampen, het bijstaan in centra voor asielzoekers in de 
lidstaten, of aanpak van verschillende sociale vraagstukken in de gemeenschappen.  
 
67% van de jongeren die hebben meegedaan aan het Erasmus+ programma en/of het 
Europees Solidariteitskorps voelen zich hierdoor meer Europeaan en hebben meer besef 
gekregen over de EU. De achterliggende gedachte en doel van deze programma’s, het 
bevorderen van Europees Burgerschap, wordt dus door 67% van de deelnemers gedeeld.  32

 
1.5.3 Overige 

 
Naast eerder genoemde programma’s heeft de Europese Unie andere programma’s en 
projecten lopen met het oog op scholieren, om bij hen meer bewustzijn te creëren over het 
Europees burgerschap.  Deze projecten zijn onder andere: European Youth Parliament 33

(EYP) en de Europrofielwedstrijd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Europese Commissie (2018). Eurobarometer 2018. Geraadpleegd op 30 april 2018 via: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dEBSVSoneGoJ:ec.europa.eu/commfrontof
fice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81422+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&cl
ient=safari 
33 Europa Nu (onbekend). Investeren in de jongeren van Europa: Commissie lanceert Europees 
solidariteitskorps. Geraadpleegd op 18 april 2018 via:  
 https://www.europa-nu.nl/id/vk9thnjqvcz8/nieuws/investeren_in_de_jongeren_van_europa 
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Deelvraag 2: Waar staat Europees Burgerschap voor? 

2.1 Europees Burgerschap  

Het Verdrag van Maastricht, dat in 1992 getekend werd door de twaalf lidstaten van de 
Europese Gemeenschap, betekende naast het startschot van de oprichting van de Europese 
Unie ook het startschot voor het ontstaan van het Europees Burgerschap.  In het Verdrag 34

van Maastricht is deze ‘nieuwe’ term tevens uitgewerkt. Het Europees burgerschap wordt 
gepresenteerd met als doel het scheppen van nauwere banden tussen Europa en haar 
burgers, tevens wordt het Europees burgerschap genoemd in het kader van het beschermen 
van de rechten en belangen van de burgers van de lidstaten.   Het Verdrag stelt dat het 35 36

Europees burgerschap een aanvulling wordt op het nationaal burgerschap, en dat iedereen 
die de nationaliteit van een lidstaat bezit, ook burger is van de Europese Unie.  Het 37

Europees burgerschap wordt in het Verdrag van Maastricht als volgt gedefiniëerd: “Het 
burgerschap van de Unie is geen vervanging van het nationale burgerschap maar een 
aanvulling erop. Het omvat een aantal rechten en plichten die een aanvulling vormen op de 
rechten en plichten die voortvloeien uit het burgerschap van een lidstaat.”   Het Verdrag 38

van Maastricht bestaat uit drie pijlers: de Europese Gemeenschappen, het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken (JBZ).  
  
Het Europees burgerschap brengt, zoals gesteld in de definitie, bepaalde rechten met zich 
mee. Deze rechten zijn:  

- Het recht om in de gehele Europese Unie vrij te reizen en te verblijven; 
- Het hebben van actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor gemeenteraden en 

het Europees Parlement in het land waar men woont, ook al wijkt dit af van diens 
nationaliteit; 

- Diplomatieke en consulaire bescherming van de autoriteiten van elke lidstaat indien 
de lidstaat waarvan de betrokken burger onderdaan is niet in een derde land is 
vertegenwoordigd; 

34 Europa Nu (onbekend). Verdrag van Maastricht. Geraadpleegd op 28 maart 2018 via: 
https://www.europa-nu.nl/id/vicyi6b6dukw/verdrag_van_maastricht 
35 Europa Nu (onbekend). Artikel I-10: Het burgerschap van de Unie. Geraadpleegd op 28 maart 2018 
via: https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md6ilgvz/artikel_i_10_het_burgerschap_van_de_unie 
36Sociaal en Cultureel Planbureau (2002). Europees burgerschap. Geraadpleegd op 2 december 
2018 via: 
https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/links/samenvatting_europees_burgerscha
p.pdf  
37 Europese Unie (2010). Verdrag van Maastricht over de Europese Unie. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/23e2e276-05ee-49f6-b3ca-d6db7e3b2738.0011.02/DOC
_2 
38 Europees Parlement (2018). De burgers van de Europese Unie en hun rechten. Geraadpleegd op 
14 oktober 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/145/de-burgers-van-de-europese-unie-en-hun-rech
ten 
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- Het recht om bij het Europees Parlement verzoekschriften in te dienen en zich tot de 
Europese Ombudsman te wenden.   39 40

 
Naast de rechten die het Europees Burgerschap met zich meebrengt, zorgt het Europees 
burgerschap ook voor het ontstaan van sociale cohesie tussen de inwoners van de 
verschillende lidstaten en Europees bewustzijn. Er is bijvoorbeeld een speciaal cohesiefonds 
dat zich bezighoudt met het verbeteren van de onderlinge cohesie tussen Europeanen. Een 
voorbeeld hiervan is de aanleg van (spoor)wegenverbindingen om mensen uit bepaalde 
regio’s beter in staat stellen om mee te kunnen doen aan de Europese economie.  Het 41

Europees burgerschap zorgt dus voor een verbinding tussen een inwoner van Lidstaat A en 
een inwoner van Lidstaat B.   42 43

  
2.2  Burgerschap  
 
Waar spreekt men over als het gaat over burgerschap, wat houdt burgerschap precies in? 
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (MOCW) heeft in 2009 samen met de 
OnderwijsRaad (adviesorgaan van de regering) een definitie verbonden aan dit begrip. 
Burgerschap gaat in essentie over hoe op een goede manier om te gaan met andere 
mensen: in het ‘klein’ in de relatie met anderen en in het ‘groot’ in de samenleving in het 
algemeen, bijvoorbeeld in de publieke ruimte, de democratie, de politiek en in relatie tot de 
overheid. Burgers met verschillende visies op hoe te leven moeten een vreedzame 
gemeenschap kunnen vormen.  Het MOCW en de OnderwijsRaad zien de definitie van 44

‘actief burgerschap’ als de volgende: ‘actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen 
om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.’   45

 
De definitie van het begrip ‘actief burgerschap’ is breed en blijft abstract. Daarom heeft het 
begrip dimensies die het begrip verduidelijken en opdelen. Het gaat hier om de volgende 
dimensies:  46

39 Europa NU (onbekend). Artikel I-10: Het burgerschap van de Unie. Geraadpleegd op 2 december 
2018 via: https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md6ilgvz/artikel_i_10_het_burgerschap_van_de_unie 
40 College voor Toetsen en Examens (2017). Syllabus VWO Maatschappijwetenschappen 2019. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-2/2019/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_v
wo_2_versie_2019.pdf  
41 https://www.europa-nu.nl/id/vh7eg8yhrbzm/cohesie 
42 Europa NU (onbekend). Artikel I-10: Het burgerschap van de Unie. Geraadpleegd op 2 december 
2018 via: https://www.europa-nu.nl/id/vgt8md6ilgvz/artikel_i_10_het_burgerschap_van_de_unie 
43 Matena, S (2007). Europese burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs 1957-2007 : een 
onderzoek naar Europees en Nederlands beleid. Geraadpleegd op 13 januari 2019 via: 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/23295 
44 Munniksma, A. Dijkstra, A. Van der Veen, I. Ledoux, G. Van de Werfhorst, H. Ten Dam, G (2017) 
Burgerschap in het Voortgezet Onderwijs - Nederland in vergelijkend perspectief 
45 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2009). Leerplanverkenning Actief Burgerschap. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://downloads.slo.nl/Repository/leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf 
46 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2009). Leerplanverkenning Actief Burgerschap. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://downloads.slo.nl/Repository/leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf 
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- De sociaal-culturele dimensie: gericht op de gemeenschap waar men zich bij 
betrokken voelt, waar men zich thuis voelt en welke taal men spreekt.  

- De politiek-juridische dimensie: draaiende om het staatsburgerschap met de daarbij 
behorende rechten en plichten, zoals stemrecht, nationaliteit en deelname in het 
arbeidsproces.  

- De economische dimensie: deze dimensie wordt in de leerplanverkenning wel 
genoemd als dimensie van ‘actief burgerschap’, maar wordt wel buiten beschouwing 
gelaten.  

 
2.2.1 Het belang van burgerschap 

 
‘In toenemende mate wordt de behoefte gevoeld burgerschap in de samenleving te 
versterken. Die behoefte komt voort uit de wens tot vergroting van de sociale cohesie’ of in 
andere woorden: “er is een behoefte aan sociale lijm om de samenleving als het ware aan 
elkaar te plakken, zoals dit wordt genoemd in het onderzoek ‘Burgerschapsvorming in het 
onderwijs”, volgens ditzelfde onderzoek is er al langere tijd bezorgdheid over het afbrokkelen 
van de sociale cohesie. Hierbij wordt gewezen naar maatschappelijke ontwikkelingen als 
toegenomen maatschappelijke diversiteit, individualisering, polarisatie en ‘verharding van het 
maatschappelijke klimaat’   Ook door universitair hoofddocent staatsrecht aan de 47 48

Radboud Universiteit Hanko Broeksteeg wordt het belang van burgerschap genoemd, hij ziet 
burgerschap en de vorming hiervan als een middel om segregatie tegen te gaan en 
integratie te bevorderen.   49

 
2.3 Burgerschapsvorming 
 
In het begrip ‘actief burgerschap’ (‘actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om 
deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.)’  50

wordt het woord ‘vermogen’ genoemd. Men moet het vermogen hebben om iets te kunnen, 
in dit geval deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te 
leveren. Dit ‘vermogen’ moet gevormd worden. De term die wordt gebruikt voor het vormen 
van burgerschap heet ‘burgerschapsvorming’ en heeft de volgende definitie: ‘Jongeren leren 
functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische 
samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen 
bijdrage te (willen) leveren’.   51

47 Leenders, H ; Veugelers, W.M.M.H ; Kat, E. de (2008). Teachers; Views on Citizenship in 
Secondary Education in the Netherlands. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/293  
48 Rijksoverheid (2017). Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend 
perspectief. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: Burgerschap in het voortgezet onderwijs: 
Nederland in ... - Rijksoverheid 
49 Broeksteeg, H (2013). Wilhelmus, Rijksmuseum en Parlement. Over burgerschapsvorming in het 
onderwijs. Geraadpleegd op 13 januari 2019 via: 
https://repository.ubn.ru.nl//bitstream/handle/2066/187329/187329.pdf?sequence=1 
50 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2009). Leerplanverkenning Actief Burgerschap. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://downloads.slo.nl/Repository/leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf 
51 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2018). Burgerschap. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Startnotitie-Burgerschap.pdf 

15 

https://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/293
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/11/07/burgerschap-in-het-voortgezet-onderwijs-nederland-in-vergelijkend-perspectief/burgerschap-in-het-voortgezet-onderwijs-nederland-in-vergelijkend-perspectief.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/11/07/burgerschap-in-het-voortgezet-onderwijs-nederland-in-vergelijkend-perspectief/burgerschap-in-het-voortgezet-onderwijs-nederland-in-vergelijkend-perspectief.pdf
https://repository.ubn.ru.nl//bitstream/handle/2066/187329/187329.pdf?sequence=1
http://downloads.slo.nl/Repository/leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Startnotitie-Burgerschap.pdf


 
 

 
De begrippen ‘burgerschap’ en ‘burgerschapsvorming’ zijn met elkaar verbonden en liggen 
in elkaars verlengde. De relatie tussen de twee begrippen zou kunnen worden gezien als 
een middel-doel, het doel is het creëren van de bereidheid en het vermogen om deel uit te 
maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Dit doel probeert 
men te bereiken door middel van burgerschapsvorming. 
 
Het actieve burgerschap moet gevormd worden, in dit geval deel uit te maken van een 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, deze vorming wordt 
‘burgerschapsvorming’ genoemd (en heeft de volgende definitie: ‘Jongeren leren 
functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische 
samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen 
bijdrage te (willen) leveren’. )  52

 
2.4 Europese burgerschapsvorming 
 
De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat burgers in het dagelijks leven kunnen 
profiteren van de voordelen van het EU-burgerschap. Dit doen zij door burgers bewust te 
maken van deze voordelen, en toe te werken naar een steeds hechtere Europese Unie. Het 
bewust maken van Europese burgers over hun rechten zou vooral moeten gebeuren in en 
via het onderwijs , dit gaat echter zo makkelijk nog niet, aangezien onderwijs een nationale 53

aangelegenheid is.    De verspreiding van kennis over het Europees Burgerschap is 54 55 56

hierdoor een nationale verantwoordelijkheid, dit vormt een belemmering.  De Europese 57

Unie kan werkwijzen en richtlijnen delen met de lidstaten, lesmateriaal aanbieden, maar 
uiteindelijk is het de lidstaat die bepaalt hoe er omgegaan wordt met het uitdragen en 
overdragen van (Europees) burgerschap.   58 59

 
2.4.1 Het belang van Europese burgerschapsvorming 

 
Door middel van Europese burgerschapsvorming probeert men de de kloof tussen burgers 
en de politiek te verkleinen en daarbij een Europese bewustwording te creëren. We hebben 
laten zien wat voor invloed de Europese Unie heeft, op zowel politiek - , economisch - als 
sociaal niveau. De Europese Unie is een grote schakel in het dagelijks leven van burgers. 
Het is daarom nodig dat men weet en snapt wat de Europese Unie is en doet.  60

 

52 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2018). Burgerschap. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/Startnotitie-Burgerschap.pdf 
53 Matena, S (2007). Europese burgerschapsvorming in het Voortgezet Onderwijs 1957 - 2007. 
Geraadpleegd op 3 januari 2019 via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/23295 
54 Bijlage 5: Interview met Bernadette Petri, beleids assistent bij de Europese commissie  
55 Europa Nu (Onbekend). Burgerschap van de Europese Unie. Geraadpleegd op 11 april 2018 via: 
 https://www.europa-nu.nl/id/vh7dosiok5x1/burgerschap_van_de_europese_unie 
56 Europese Unie (Onbekend). Onderwijs, opleiding en jeugdzorg. geraadpleegd op 14 oktober 2018 
via: https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_nl  
57 Bijlage 5: Interview met Bernadette Petri, beleids assistent bij de Europese commissie  
58 Bijlage 5: Interview met Bernadette Petri, beleids assistent bij de Europese commissie  
59 Chaigneau, A. Noten, K. Steenks, E. (2010). Burgerschap waar leren pubers dat?! Geraadpleegd 
op 9 januari via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/40253 
60 Matena, S (2007). Europese burgerschapsvorming in het Voortgezet Onderwijs 1957 - 2007. 
Geraadpleegd op 3 januari 2019 via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/23295 
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Deelvraag 3: Wat zijn de oorzaken voor de relatief lage opkomst 
onder jongeren bij de verkiezingen voor het Europees Parlement?  
 
3.1 De opkomst bij verkiezingen voor het Europees Parlement (Europees) 
 

3.1.1 Algemene opkomst bij verkiezingen voor het Europees Parlement 
 
De cijfers van de opkomst onder Europeanen bij de Europese verkiezingen vanaf de eerste 
Europese verkiezingen in 1979  tot en met de laatste in 2004 zien er als volgt uit: 
 
1979: 61.99% 
1984: 58.89% 
1989: 58.41% 
1994: 56.67% 
1999: 49.51% 
2004: 45.47% 
2009: 42.97% 
2014: 42,61% 
 

 
Bron 1 
 
Op de afbeelding is te zien dat er een opkomst van 61.99% was in 1979 en een opkomst 
van 42.61% tijdens de meest recente verkiezingen in 2014. Dit is een negatief verschil van 
19.38%. Uit deze gegevens is verder op te maken dat er iedere verkiezingen minder 
Europeanen naar de stembus zijn gegaan om hun stem uit te brengen voor de Europese 
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verkiezingen. Sinds 1979 is er in Europa acht keer gestemd voor Europese verkiezingen 
waarbij de gemiddelde opkomst 52.08% bedraagt.   61

 
3.1.2 Opkomst jongeren bij verkiezingen voor het Europees Parlement  

 
De cijfers van de opkomst onder Europese jongeren (18 - 24 jarigen) bij de Europese 
verkiezingen vanaf 2009 tot en met de laatste in 2014 zien er als volgt uit:  
*(er zijn naar ons weten geen gegevens beschikbaar van voor 2009) 
 
2009: 29% 
2014: 28%  
 
2009 

 
Bron 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014. Geraadpleegd op 
15 februari 2018 via: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/turnout.html 
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2014 
 

 
Bron 3 
 
Gemiddeld is 28% van de Europese jongeren gaan stemmen tijdens de afgelopen Europese 
verkiezingen.  Als we de opkomst van jongeren en de algemene opkomst naast elkaar 62

leggen zien we dat er in 2014 was er een opkomst was van 28% onder jongeren, en een 
algemene opkomst van 42,61%. Dit is een verschil van 14,61%.  
 
Gemiddeld is 29% van de jongeren gaan stemmen bij de Europese verkiezingen in 2009. De 
gemiddelde opkomst was bij de verkiezingen 42.97%. Dit is een verschil van 13.97%.  63

 
Het verschil tussen de opkomst onder jongeren in 2009 en 2014 is 1%.  
 
 
 
 
 
 

62 Europees parlement. (2014). European elections  2014. Geraadpleegd op 15 februari 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_
en.pdf 
63 Europees Parlement (2009). European Elections 2009. Geraadpleegd op 15 mei 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/FR_EN.pdf 
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3.2 De opkomst bij verkiezingen voor het Europees Parlement (Nederland) 
 

3.2.1 Algemene opkomst Nederlanders bij verkiezingen voor het 
Europees Parlement 

 
De cijfers van de opkomst onder Nederlanders bij de Europese verkiezingen vanaf de eerste 
Europese verkiezingen in 1979  tot en met de laatste in 2014 zien er als volgt uit: 
 
1979: 58.12% 
1984: 50.88% 
1989: 47.48% 
1994: 35.69% 
1999: 30.02% 
2004: 39.26% 
2009: 36.75% 
2014: 37.32% 
 

 
Bron 4 
 
Op de afbeelding is te zien dat er een opkomst van 58.12% was in 1979, en een opkomst 
van 37.32% tijdens de meest recente verkiezingen in 2014. Dit is een negatief verschil van 
20.80%. Sinds 1979 is er in Nederland acht keer gestemd voor Europese verkiezingen, 
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waarbij de gemiddelde opkomst 41,95% bedraagt.  Het verschil tussen de opkomst in 64

Europa tijdens de laatste verkiezingen, en de opkomst in Nederland bedraagt 42.61% - 
37.32% =  5.29% in het nadeel van Nederland.  
 
In Nederland is de opkomst structureel lager dan het Europees gemiddelde. Nederland doet 
het beter dan landen als Slovenië, Kroatië en Tsjechië, waar de opkomst gemiddeld minder 
dan 20% is. Maar in vergelijking met buurlanden als België (89,64%), Duitsland (48,10%) en 
Luxemburg (85,55%) is de stemopkomst in Nederland lager.  65

 
3.2.2 Opkomst Nederlandse jongeren bij verkiezingen voor het Europees 
Parlement 
 

De cijfers van de opkomst onder Nederlandse jongeren bij de Europese verkiezingen vanaf 
2009 tot en met de laatste in 2014 zien er als volgt uit:  
*(er zijn naar ons weten geen gegevens beschikbaar van voor 2009) 
 
2009: 13% 
2014: 18% 
 
2009 

 
Bron 5 

64 Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese Verkiezingen van 2014. Geraadpleegd op 
2 december 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/country-results-nl-2014.html 
65 Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014. Geraadpleegd 
via: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/turnout.html 
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2014 
 

 
Bron 6 
 
Gemiddeld is 18% van de Nederlandse jongeren gaan stemmen tijdens de afgelopen 
Europese verkiezingen.  Als we de opkomst van Nederlandse jongeren en de algemene 66

opkomst in Nederland naast elkaar leggen zien we dat er in 2014 een verschil van 19,32%. 
 
In vergelijking met het algemene Europese gemiddelde is er een verschil van 24,61% in 
opkomst te zien.  
 
Er is een verschil van 10% te zien met het Europese jongerengemiddelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese Verkiezingen van 2014. Geraadpleegd op 
2 december 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/country-results-nl-2014.html 
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3.3 Oorzaken om niet te gaan stemmen voor het Europees Parlement? 
 
Stemmen een manier van het uiten van burgerschap, maar tijdens de verkiezingen voor het 
Europees Parlement is er een relatief lage opkomst. Wat is de verklaring voor de relatief 
lage opkomst van jongeren bij verkiezingen voor het Europees Parlement? 
 

3.3.1 Europese jongeren 
 
De hoofdoorzaken voor  jongeren in Europa om niet te gaan stemmen bij de afgelopen twee 
Europese verkiezingen zijn:  

- Niet voldoende geïnteresseerd  
- Niet voldoende gerepresenteerd 
- Niet voldoende geïnformeerd    67 68 69

 
3.3.1.1 Desinteresse  

 
Interesse in politiek wordt gezien als de politieke betrokkenheid en kennis die iemand heeft 
over de politiek. Jongeren zijn minder politiek betrokken dan mensen boven de 25 jaar. Hier 
liggen een aantal factoren aan grondslag:  

- Jongeren weten globaal waar politiek over gaat, maar de specifieke kennis ontbreekt. 
Basisvragen zoals, ‘Welke partijen zitten er in de regering?’, zijn voor veel jongeren 
lastig om te beantwoorden. Laat staan vragen over het Europees Parlement.   70

- Jongeren hebben vaak het gevoel dat zij geen invloed hebben op de politiek. ‘Mijn 
ene stem op 375 miljoen andere stemmen maakt toch geen verschil.’    71 72

- Jongeren vinden politiek moeilijk. 31% van de jongeren geeft aan dat zij het 
regelmatig tot vaak ingewikkeld vinden om politiek te begrijpen.  73

- Jongeren komen relatief weinig in aanraking met de overheid. Ze hebben minder 
verantwoordelijkheid, geen huis, geen gezin, en ze betalen nauwelijks belasting.  74

67 Europees parlement. (2014). European elections  2014. Geraadpleegd via op 4 februari 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_
en.pdf 
68 FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf 
69 Europese Commissie (2013). European Youth: participation in democratic life. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: 
https://europapentrucetateni.eu/images/Studii-rapoarte/EUROPEAN_YOUTH_participation_in_democ
ratic_life_2013_375_summary_en.pdf 
70 Prodemos (2017). First Time Voters. Geraadpleegd op 23 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/12/Onderzoek.pdf 
71 Bouza, L. voor League of young voters (2014) Addressing youth absenteeism in European 
elections. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/addressing-youth-absenteeism-in-european-electio
ns.pdf 
72 De argumentenfabriek (2014). Argumentenkaart Europese verkiezingen. Geraadpleegd op 1 april 
2018 via:  https://www.argumentenfabriek.nl/media/1934/14029-europese-verkiezingen-s.pdf 
73 FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 1 april 2018 via: 
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf 
74 Metronieuws (2016). Waarom Britse jongeren hun lot uit handen gaven. Geraadpleegd op 1 april 
2018 via: 

23 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_en.pdf
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf
https://europapentrucetateni.eu/images/Studii-rapoarte/EUROPEAN_YOUTH_participation_in_democratic_life_2013_375_summary_en.pdf
https://europapentrucetateni.eu/images/Studii-rapoarte/EUROPEAN_YOUTH_participation_in_democratic_life_2013_375_summary_en.pdf
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/12/Onderzoek.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/addressing-youth-absenteeism-in-european-elections.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/addressing-youth-absenteeism-in-european-elections.pdf
https://www.argumentenfabriek.nl/media/1934/14029-europese-verkiezingen-s.pdf
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf


 
 

 
De combinatie van het gebrek kennis, het gevoel van onmacht, het soms lastig vinden om 
politiek te begrijpen en de mindere mate van contact met de overheid zijn factoren die 
zorgen voor desinteresse bij jongeren.  75

 
3.3.1.2 Representativiteit  

 
Jongeren voelen zich uitgesloten van de politiek, dit heeft twee redenen. De eerste reden is 
dat jongeren vinden dat hun adviezen en issues niet serieus genoeg worden behandeld door 
politici. Ten tweede vinden zij dat ze worden ondervertegenwoordigd in het Europees 
Parlement. Tijdens de laatste Europese verkiezingen was slechts 3% van de 
Europarlementariërs jonger dan 35 jaar.   Hoewel leeftijd niet altijd alles zegt, speelt dit 76 77

een rol voor jongeren. De jongeren voelen zich door het ontbreken van ‘leeftijdsgenoten’ in 
de Europese politiek minder goed gerepresenteerd op Europees niveau. 78

 
3.3.1.3 Informatie  

 
Bijna 50% van de Europese jongeren voelt zich onvoldoende geïnformeerd over de 
Europese verkiezingen. Volgens de jongeren is gebrek aan informatie de belangrijkste 
oorzaak om niet te gaan stemmen. Zij voelen zich onvoldoende geïnformeerd over de EU,  
de verkiezingen, de EP’s en de partijprogramma’s. Jongeren vinden dat ze beter op de 79

hoogte gebracht moeten worden over Europa via onderwijs, EU-instellingen en sociale 
media.  . Uit onderzoek van ProDemos en de London School of Economics blijkt tevens 80 81

dat dat onderwijs en (sociale) media de beste manieren zijn om jongeren beter te informeren 
over Europese verkiezingen.   82

 

https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/06/waarom-britse-jongeren-hun-lot-uit-handen-ga
ven 
75 London School of Economics and Political science (2013). Youth Participation in Democratic Life. 
Geraadpleegd op 26 maart 2018 via: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/tools/documents/lse_study_on_youth_participation_2013.pdf 
76 Bouza, L. (2014) Addressing youth absenteeism in European elections. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/addressing-youth-absenteeism-in-european-electio
ns.pdf 
77 Montesquieu instituut (2014). Leeftijd Europarlementariërs en Eurocommissarissen. Geraadpleegd 
op 2 december 2018 via: 
https://www.montesquieu-institute.eu/id/vjjmfre2g8ui/leeftijd_europarlementariers_en 
78 FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf 
79 FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf 
80 FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf 
81 NOS (2017). Jonge kiezers genoeg, maar gaan ze wel stemmen? Geraadpleegd op 2 december 
2018 via: 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2153307-jonge-kiezers-genoeg-maar-gaan-ze-wel-stemmen.html 
82 Prodemos (2017). First Time Voters. Geraadpleegd op 23 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/12/Onderzoek.pdf 
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Onderwijs heeft de belangrijkste rol in het verbeteren van de politieke participatie volgens de 
London School of Economics. Op school leren scholieren hoe bepaalde zaken werken, 
waaronder politiek. Uit het onderzoek blijkt ook dat leren over politiek in de vorm van 
activiteiten in combinatie met ‘standaard’ leren het beste werkt om scholieren beter te 
informeren over de Europese Unie.  Maar wordt dit nu ook al gedaan in het onderwijs? Uit 83

enquêtes en onderzoek van FutureLab, London School of Economics, EuroBarometer en 
ProDemos komt naar voren dat jongeren geïnteresseerd zouden zijn in de Europese 
verkiezingen als zij hier meer informatie over hadden gehad op de middelbare school.     84 85

 
Daarnaast speelt sociale media een steeds grotere rol in de samenleving, 98,5% van de 
jongeren maakt hier gebruik van. Jongeren zijn opgegroeid met sociale media. Sociale 
media daarom ook een van de manieren om jongeren te bereiken.   86

 
(Bron afbeelding: FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 7 januari 
2019 via: https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf) 
 

 
 

83 LSE Enterprise (2013). Youth Participation in Democratic Life. Geraadpleegd op 2 december 2018 
via: http://eacea.ec.europa.eu/youth/tools/documents/lse_study_on_youth_participation_2013.pdf 
84 Europese Commissie(2017). European Youth: Participation in democratic life. Geraadpleegd op 12 
mei 2018 via: ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/flash375_en.pdf 
85 FutureLab (2014). Missing a generation in EU politics. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://futurelabeurope.files.wordpress.com/2016/09/missing-a-generation-in-eu-politics.pdf 
86 Prodemos (2017). First Time Voters. Geraadpleegd op 23 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/12/Onderzoek.pdf 
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3.3.2 Nederlandse jongeren  
 
Nederlandse jongeren zijn net zoals hun Europese leeftijdsgenoten minder betrokken bij de 
politiek dan mensen boven de 25 jaar. Net zoals bij Europese jongeren is het gebrek aan 
kennis en informatie de grootste oorzaak. Daarnaast weten jongeren niet wat voor invloed 
politiek heeft op een leven, en welke invloed zij op de politiek kunnen hebben.  Nog meer 87

ingezoomd op alleen Europa is dit ook het geval, stellen de jongerenvertegenwoordigers 
Europese Zaken in hun visiestuk over Europa in de klas. “Tijdens onze gastlessen blijkt vaak 
dat veel jongeren weinig tot niks weten over Europa en de Europese Unie. Veel leerlingen 
geven aan niet te zullen stemmen tijdens Europese verkiezingen, omdat ze hier te weinig 
informatie over hebben verkregen. Anderzijds hechten de meeste scholieren wel belang aan 
een brede kennis over politiek en maatschappij, zowel op nationaal als Europees niveau. Uit 
de aanbevelingen van de gastlessen werd duidelijk dat jongeren meer behoefte hebben aan 
informatie over Europa.”   88

 
Uit onderzoek uitgevoerd door EenVandaag komt naar voren dat 54% van de middelbare 
scholieren vindt dat zij te weinig geïnformeerd worden over de Europese Unie. 34% heeft 
aangegeven nauwelijks iets geleerd te hebben over de EU op school. 62% van de 
ondervraagden heeft één of meerdere lessen gehad over de Europese Unie, 38% dus nul.  89

Ook is het zo dat jongeren politiek lastig vinden, blijkt uit onderzoek van I&O research. 
“Ongeveer een kwart van de Nederlanders geeft aan dat zij de politiek regelmatig tot vaak te 
ingewikkeld vinden om te begrijpen. Dit aandeel is het hoogst onder jongeren (31%). Het 
begrip van de politiek is tussen 2007 en 2016 bovendien afgenomen onder de jongeren.”  90

 
3.4 Vicieuze cirkel  
 
De oorzaken die zijn genoemd voor de mindere betrokkenheid van jongeren bij de Europese 
Unie lijken door elkaar heen te lopen en dit klopt. Er is een bepaald patroon herkennen in 
deze oorzaken. Dit patroon is als een vicieuze cirkel. Om de oorzaken van de relatief lage 
betrokkenheid onder jongeren te kunnen tackelen en aan te pakken moet de vicieuze cirkel 
doorbroken worden.   91 92

 
Volgens Europarlementariër Jan Huitema kunnen scholen hier een rol in spelen door 
bijvoorbeeld iets te organiseren waarbij jongeren in gesprek kunnen met een politicus, of dat 
ze een bezoek brengen aan het Europees Parlement. Ook Europarlementariër Bas Eickhout 
stelt dat dit soort events en trips helpen bij het creëren van bewustzijn onder jongeren. “Als 

87  Prodemos (2017). First Time Voters. Geraadpleegd op 23 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/12/Onderzoek.pdf 
88 Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken (2018). Europa in de klas. Geraadpleegd op 2 
december 2018.  
89 EenVandaag (2014). Onderzoek: Europese verkiezingen. Geraadpleegd op 27 maart 2018 via: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/editorial/docs/rapporteuropeseverkiezingen.pdf 
90 i&o research (2017). Jongeren & democratie. Geraadpleegd op 3 januari 2019 via: 
https://ioresearch.nl/Portals/0/Rapport%20VN.pdf 
91 Prodemos (2017). First Time Voters. Geraadpleegd op 23 februari 2018 via: 
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/12/Onderzoek.pdf 
92 Bijlage 6: Interview jongerenvertegenwoordigers  
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ik zelf een schoolklas toe spreek merk ik vaak dat leerlingen echt wel geïnteresseerd zijn in 
de Europese politiek.” Het ligt dus volgens hem niet aan de interesse van 
jongeren/scholieren, maar aan de onvoldoende informering.  93

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 Bijlage 2: Interview Bas Eickhout 
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Deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van een relatief lage opkomst bij 
de verkiezingen voor het Europees Parlement?  
 
4.1 Gevolgen van niet participeren bij verkiezingen  
 
Een democratie valt of staat bij vertegenwoordiging vanuit het volk. Een lage opkomst is dan 
ook ongewenst, omdat het zorgt voor;  

- Een minder goede afspiegeling  
- Een mindere mate van representativiteit  
- Het verliezen van legitimiteit  
- Lager bewustzijn van het (Europees) burgerschap  

 
4.1.1 Minder goede afspiegeling  

 
Op het moment dat maar een (te klein) deel van de bevolking gaat stemmen, zou het zo 
kunnen zijn dat dit deel geen goede afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Stel 
dat alleen 50-plussers gaan stemmen, of alleen blanke, hoogopgeleide mannen, dan zal de 
uitslag van de verkiezingen anders zijn dan wanneer iedereen had gestemd. Een goed 
voorbeeld hiervan is de Brexit, waarover wij paragraaf 3.6 meer zullen vertellen. 
 
Als er sprake is van een lage opkomst, is de kans op een slechte afspiegeling groter dan als 
er een hoge opkomst is. Om te voorkomen dat bepaalde bevolkingsgroepen meer invloed 
hebben, omdat zij wel zijn gaan stemmen, is het noodzakelijk dat er een hoge opkomst is. 
Hoe hoger de opkomst, hoe beter de afspiegeling.   94

 
4.1.2 Minder representativiteit  
 

Een lage opkomst brengt de representativiteit van het gekozen bestuur in gevaar. Op het 
moment dat maar een deel van de bevolking is gaan stemmen, betekent dit dat het bestuur 
gekozen is op basis van de stemmen van dit deel van de bevolking, niet op basis van 
iedereen met stemrecht. Dit is een probleem omdat het draagvlak onder de bevolking 
hierdoor minder is, want een groot deel van de bevolking heeft immers geen stem 
uitgebracht en dus ook niet gekozen voor het zittende bestuur. Om te voorkomen dat het 
draagvlak onder de bevolking niet hoog genoeg is, is het noodzakelijk dat er een hoge 
opkomst is. Hoe hoger de opkomst, hoe beter de representativiteit, en hiermee het 
draagvlak onder de bevolking.   95

 
 

94 College voor Toetsen en Examens (2017). Syllabus VWO Maatschappijwetenschappen 2019. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-2/2019/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_v
wo_2_versie_2019.pdf  
95 College voor Toetsen en Examens (2017). Syllabus VWO Maatschappijwetenschappen 2019. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-2/2019/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_v
wo_2_versie_2019.pdf  
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4.1.3 Verliezen van legitimiteit  
 

Een bestuur dat niet representatief is, dreigt zijn legitimiteit te verliezen. De burgers 
aanvaarden het bestuur niet langer als gerechtigd om beslissingen te nemen waar zij zich 
aan moeten houden. Het verliezen van draagvlak en legitimiteit kan voorkomen worden door 
een hoge opkomst. Op het moment dat een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft 
gestemd is het gekozen bestuur representatief en dreigt dit bestuur zijn legitimiteit niet te 
verliezen.   96

 
4.2 Het belang van electorale participatie  
 
Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan de politiek. Ten eerste is er electorale 
participatie, hierbij moet vooral gedacht worden aan stemmen bij verkiezingen, maar 
deelnemen aan een verkiezingscampagne door bijvoorbeeld een verkiezingsposter voor je 
raam te hangen en/of het lid zijn van een partij zijn ook vormen van electorale participatie.  97

Niet-electorale participatie, dit is bijvoorbeeld actievoeren en deelnemen aan een 
demonstratie of petitie.  Niet electorale participatie is onder te verdelen in 2 soorten 98

participatie, conventionele participatie en protestparticipatie. Conventionele vormen van 
participatie zijn de mogelijkheden voor burgers lid of donateur te worden van een politieke 
partij, belangenorganisaties of pressiegroepen. Onder conventionele vormen van participatie 
valt ook het schrijven van brieven aan politici. Onder protestparticpatie wordt verstaat men 
demonstraties, handtekeningenacties en boycotten.   99

 
Het is van belang dat burgers electoraal participeren. Een lage opkomst bij verkiezingen is 
ongewenst, omdat het zorgt voor een minder goede afspiegeling, minder representativiteit 
en uiteindelijk het verliezen van legitimiteit.   100 101

 
Bas Eickhout benadrukte ook het belang van electorale participatie. “Voor veel jongeren is 
de Europese Unie abstract en ver weg. Maar dat geldt ook voor de Haagse politiek. Vaak 
stemmen jongeren niet met als reden dat ze denken dat de politiek niet over hen gaat. Maar 
politiek is júist relevant voor jongeren. Het is hun namelijk toekomst. Als zij niet van zich 

96 College voor Toetsen en Examens (2017). Syllabus VWO Maatschappijwetenschappen 2019. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-2/2019/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_v
wo_2_versie_2019.pdf  
97 Schuijt, B. Hagers, M. Rijpkema, T. Schuurman, T.(2013). Politieke besluitvorming, 
maatschappijwetenschappen. Geraadpleegd op 9 januari 2019.  
98 Elsinga, E (1984). De politieke representativiteit van politieke participatie. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via:  https://rjh.ub.rug.nl/beleidmaatschappij/article/viewFile/25915/23361  
99 Elsinga, E (1984). De politieke representativiteit van politieke participatie. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via:  https://rjh.ub.rug.nl/beleidmaatschappij/article/viewFile/25915/23361  
100 College voor Toetsen en Examens (2017). Syllabus VWO Maatschappijwetenschappen 2019. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-2/2019/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_v
wo_2_versie_2019.pdf  
101 Korsten. A (2009). Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid. Geraadpleegd op 16 mei 2018 via: 
http://www.arnokorsten.nl/PDF/Beleid/Politieke%20participatie%20en%20beleid.pdf  
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laten horen, worden belangrijke besluiten genomen door andere generaties met hele andere 
ideeën over de wereld.”  102

 
4.3 Voorbeeld van de ernst van de gevolgen: Brexit 
 
Het referendum in het Verenigd Koninkrijk in 2017 over het uittreden uit de Europese Unie 
heeft laten zien dat de mindere participatie van jongeren negatieve gevolgen kan hebben 
voor deze groep. De einduitslag van het referendum was 52% voor uittreding en 48% 
stemden tegen uittreding. Tijdens de campagne over de Brexit werd al gauw duidelijk dat er 
een grote verschil was tussen jongeren en ouderen in Verenigd Koninkrijk. De jongeren 
waren fel tegen een Brexit (75%), terwijl de ouderen over het algemeen voor een brexit 
waren (+60%). Of het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie zou blijven lag dus vooral 
aan de stemopkomst en dan vooral wie er ging stemmen. Bij de stemgerechtigden boven de 
65 lag de opkomst boven de 80%, terwijl bij de jongeren (18 - 24) 36% ging stemmen.103

Opiniemakers zeggen dat een hogere opkomst onder jongeren het verschil had kunnen 
maken, waardoor de Britten wellicht in de Europese Unie zouden blijven.   104

 
Ook Jan Huitema (Europarlementariër VVD) vindt dat jongeren meer van zich hadden 
moeten laten horen tijdens Brexit. “Het is gewoon heel belangrijk om inzichtelijk te maken en 
te laten zien dat je als je 18 bent een stem hebt, en je die stem moet laten horen. Het meest 
sprekende voorbeeld is het hele Brexit-referendum geweest, waarbij de jongeren niet gingen 
stemmen en dat ze het daardoor verloren hebben. De kans was heel groot geweest, dat 
wanneer de jongeren wel waren gaan stemmen dat er net tegen voor gestemd zou zijn, 
maar nu is er voor gestemd.”  105

 
Door middel van dit voorbeeld kan duidelijk gemaakt worden dat de Brexit-opkomst niet 
zorgde voor een goede afspiegeling, representativiteit en legitimiteit ten opzichte van de 
bevolking, want een groot deel van de stemgerechtigden die tegen een Brexit was, is niet 
gaan stemmen. Dit voorbeeld laat zien dat de stem van jongeren dus wel degelijk de 
doorslag kan geven en dat jongeren participatie tijdens verkiezingen gewenst is.  
 

102 Bijlage 3: Interview Bas Eickhout  
103 NRC (2016). Online piepen over Brexit? Had dan gestemd millennial. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/29/online-piepen-over-brexit-had-dan-gestemd-jongere-2980637-a
1504460  
104 Volkskrant (2016). Britse jongeren kwamen niet opdagen bij Brexit referendum. Geraadpleegd op 2 
december 2018 via: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/britse-jongeren-kwamen-niet-opdagen-bij-brexit-referendum~a4
339138/ 
105 Bijlage 2: Interview met Jan Huitema 
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Deelvraag 5: Hoe wordt burgerschapsvorming vormgegeven?  
 
5.1 Burgerschapsvorming in Nederland 
 
Onderwijs heeft een essentiële rol in het vervullen van burgerschapsvorming.  Naast het 106

gezin en de media is school een van de drie socialiseerders die een rol speelt in het 
socialisatieproces. School heeft voor een scholier een prominente rol in het beïnvloeden, 
aanpassen en overdragen van waarden en normen. Burgerschapsbeleid en de hierbij 
horende vorming kan door de overheid goed via scholen aan het individu worden 
overgedragen.    Scholen mogen het burgerschapsonderwijs naar eigen wijze invullen. 107 108 109

Dit heeft te maken met de ‘schoolcontext’; de visie van de school in het opvoedkundige 
aspect en de directe omgeving (stad, dorp, sociale positie etcetera).  110

Dit burgerschapsonderwijs is sinds 2006 wettelijk verplicht voor elke school, maar hoe zij dit 
vormgeven mag de school zelf beslissen.   111

 
In 2003 heeft de Onderwijsraad een rapport uitgebracht (Onderwijs en Burgerschap) waarin 
gepleit wordt voor het stimuleren van burgerschapsvorming op 3 niveaus: Micro 
(burgerschap op school), Meso (maatschappelijk burgerschap) en Macro (politiek- of 
staatsburgerschap). Hier is naar geluisterd, want in 2006 is de wet ‘actief burgerschap en 
sociale integratie’ aangenomen en zijn scholen in het primair, voortgezet, en speciaal 
onderwijs wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschap.    De wetgeving 112 113

over burgerschapsonderwijs komt terug in artikel 8.3 Wet op het primair onderwijs en in 
artikel 17 Wet op het voortgezet onderwijs. In de laatste is het volgende opgenomen: 

“Artikel 17. Onderwijs in een pluriforme samenleving; burgerschap; sociale integratie 
Het onderwijs: 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 

106 Chaigneau, A. Noten, K. Steenks, E. (2010). Burgerschap waar leren pubers dat?! Geraadpleegd 
op 9 januari via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/40253 
107 College voor Toetsen en Examens (2017). Syllabus VWO Maatschappijwetenschappen 2019. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-2/2019/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_v
wo_2_versie_2019.pdf  
108 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2009). Leerplanverkenning actief burgerschap. 
Geraadpleegd op 28 oktober 2018 via: 
http://downloads.slo.nl/Repository/leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf 
109 Peschar, J.L. (2010). Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor 
burgerschapsonderwijs. Geraadpleegd op 28 oktober 2018 via:  
https://books.google.nl/books?id=9ebjV1hHe9cC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=school+is+een+van+de+
socialiseerders&source=bl&ots=kbBx_aiX7n&sig=4KGNj_m0YvzJY--cjBEgEXK-jHg&hl=nl&sa=X&ved
=2ahUKEwj9xrbQppLdAhUGKFAKHT6wDfsQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=school%20is%20
een%20van%20de%20socialiseerders&f=false 
110 Trouw (2015). Geen lesje maar een mentaliteit. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://blendle.com/getpremium/item/bnl-trn-20150701-4639274 
111 Chaigneau, A. Noten, K. Steenks, E. (2010). Burgerschap waar leren pubers dat?! Geraadpleegd 
op 9 januari via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/40253 
112 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2015). De burgerschapsopdracht: wet en 
regelgeving. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://burgerschapindeschool.nl/de-burgerschapsopdracht-wat-moet-en-wat-kan 
113 NOS (2017). Scholen hebben moeite met burgerschapsonderwijs. Geraadpleegd op 2 december 
via: https://nos.nl/artikel/2156917-scholen-hebben-moeite-met-burgerschapsonderwijs.html 
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b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.”   114 115

 
Om tot bepaalde richtlijnen te komen zijn er kerndoelen geformuleerd die scholen dienen te 
gebruiken. Deze kerndoelen voor het voortgezet onderwijs zijn:  

- 35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn 
omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende 
leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden. 

- 43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en 
levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect 
voor elkaars opvattingen en leefwijzen.  116

 
Scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs of zij zich houden aan 
de wettelijk voorgeschreven kaders en hoe zij deze uitvoeren.  
De Inspectie beoordeelt of de kwaliteit van de burgerschaps bevordering door scholen 
voldoet aan de volgende vier criteria: 

- de school heeft een visie op de wijze waarop ze burgerschap en integratie wil 
bevorderen en geeft daar planmatig invulling aan; 

- de school verantwoordt deze visie en de wijze waarop ze daar invulling aan geeft; 
- de school evalueert of de doelen op het gebied van burgerschap en integratie 

worden gerealiseerd; 
- de school stemt het aanbod mede af op risico’s en ongewenste opvattingen, 

houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie.  117

 
De inspectie concludeert dat middelbare scholen voldoende aandacht besteden aan 
burgerschap, maar dat de kwaliteit van de lessen hierover zeer verschillend is.  118

 
Na eerdere adviezen komende van onder andere de Onderwijsraad in 2003 en 2012, de 
Raad van maatschappelijke ontwikkeling in 2000 en de Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid in 2003, kwam op 5 juni 2018 op de site van de rijksoverheid een 
mededeling over de wens tot wetsaanpassing inzake burgerschapsonderwijs van minister 
Slob van basis- en voortgezet onderwijs en media. De wetsaanpassing zou bij wet moeten 

114 Art. 17 Wet op het Voortgezet Onderwijs. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2018-08-01  
115 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2015). De burgerschapsopdracht: wet en 
regelgeving. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://burgerschapindeschool.nl/de-burgerschapsopdracht-wat-moet-en-wat-kan 
116 School en Veiligheid Stichting (onbekend). Wetgeving actief burgerschap en sociale integratie. 
Geraadpleegd op 28 oktober 2018 via: 
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wetgeving-actief-burgerschap-en-sociale-integrati
e/  
117 Bronneman-Helmers, R. en Zeijl, E. (2008)Burgerschapsvorming in het onderwijs. Geraadpleegd 
op 28 oktober 2018 via: 
https://www.scp.nl/dsresource?objectid=0cfcefa4-8419-4f4d-ab4c-6b12179ee190  
118 Inspectie van het Onderwijs (2017). Burgerschap op school. Geraadpleegd op 28 oktober 2018 via: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2017/02/07/burgerschap-op-school 
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vastleggen dat scholen leerlingen onder andere kennis en respect bijbrengen over de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Op 27 september 2018 heeft de 
Onderwijsraad in een reactie op het wetsvoorstel laten weten deze niet duidelijk genoeg te 
vinden. Burgerschap zou in het wetsvoorstel onvoldoende duidelijk uitgelegd zijn en verder 
wordt, volgens de Onderwijsraad, ook niet duidelijk wat er precies van scholen verwacht zou 
gaan worden. Wel steunt de Onderwijsraad de intenties van het ministerie in het kader van 
burgerschap en burgerschapsvorming.  119

 
5.2 Europese burgerschapsvorming in het onderwijs  
 
Hoe een school burgerschap behandelt is verschillend en mogen zij voor een groot de zelf 
beslissen, toch zijn er door middel van curricula en exameneisen bepaalde standaarden. 
Door deze curricula en exameneisen moeten scholen hoe dan ook aandacht besteden aan 
(Europees) burgerschap. Vakken waar Europa terugkomt zijn: maatschappijleer, 
maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis en economie.  120

 
Echter vinden Europarlementariërs dit niet voldoende. Bas Eickhout, delegatieleider van 
GroenLinks in het Europees Parlement zegt het volgende over Europese 
burgerschapsvorming: “Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het vergroten van de 
betrokkenheid van de jongeren bij de politiek en Europese Unie.” “Bij vakken als 
maatschappijleer leren jongeren hoe de politiek werkt en hebben scholen een kans om 
hierover bewustzijn te vergroten. Vaak heeft dit vak echter weinig prioriteit en wordt pas in 
de laatste 2 jaar gegeven voor 1 of 2 uur per week, waardoor Europa te weinig aan bod 
komt.”  Ook Sophie in ‘t Veld vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan 121

Europa. Zij vertelde ons dat ze een voorstander is van het in grotere mate terug laten komen 
van Europa in het curriculum.  “De middelbare scholieren die hier komen, komen met 122

school voor een bepaald vak of een programma. Deze leerlingen zijn dus al een beetje 
bekend met de EU. Desalniettemin merken wij ook geregeld bij deze scholieren, dat zij niet 
altijd over de basiskennis beschikken van bijvoorbeeld het Parlement. Als wij daarnaast de 
18-jarigen in de zaal vragen 'Weet je al op wie je gaat stemmen?', dan blijft het vaak stil. Je 
ziet daardoor echt dat de EU volledig langs jongeren heen gaat, als zij op school 
niet/nauwelijks informatie hierover krijgen. Dit is dan ook echt een gemiste kans. Wat een 
voorbeeld voor een oplossing zou kunnen zijn, is om ook Europa en de Europese Unie te 
bespreken tijdens maatschappijleer, naast het Nederlandse systeem.”   123

 
 
 
 
 

119 Algemene Vereniging Schoolleiders (2018). Onderwijsraad: wetsvoorstel burgerschapsonderwijs 
onvoldoende duidelijk. Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
https://www.avs.nl/artikelen/onderwijsraad-wetsvoorstel-burgerschapsonderwijs-onvoldoende-duidelijk  
120 College voor Toetsen en Examens (2019). Examenblad. Geraadpleegd op 12 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/  
121 Bijlage 3: Interview Bas Eickhout 
122 Bijlage 4: Interview Sophie in ‘t Veld  
123 Bijlage 4: Interview Sophie in ‘t Veld  
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5.2.2 Europese burgerschapsvorming in de curricula  
 

5.2.2.1 Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs (HAVO)  
 
Vak: Geschiedenis  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
In het examenprogramma HAVO geschiedenis wordt binnen ‘tijdvak 10’ aandacht besteedt 
aan de Europese Unie. De volgende kenmerkend aspecten komen tijdens dit tijdvak aan 
bod: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een 
wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog; de dekolonisatie 
die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld; de eenwording van Europa; 
de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw 
aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen; de ontwikkeling van 
pluriforme en multiculturele samenlevingen.  124

 
Vak: Economie  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
In het curriculum is niets specifiek over de Europese Unie opgenomen, wel de Europese 
Unie genoemd als voorbeeld van een economische regio.  125

 
Vak: Aardrijkskunde  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
In het examenprogramma voor aardrijkskunde staats niets specifieks over de Europese 
Unie. Wel wordt de Europese Unie tijdens lessen over bijvoorbeeld globaliseringsprocessen 
aangehaald als een voorbeeldregio.  126

 
Vak: Maatschappijleer  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
Het onderwerp Europa wordt meerdere malen genoemd in het examenprogramma 
maatschappijleer HAVO. De domeinen waarin Europa aan bod komt zijn:  

- Domein C: Parlementaire democratie 
- Subdomein C3: Internationale vergelijking en internationale organisaties  

- 8. De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de vorming van de 
Europese Unie heeft voor de politieke rechten van de Europese 
burger.  

- Domein D: Verzorgingsstaat 

124 College voor Toetsen en Examens (2018). Examenprogramma geschiedenis havo van CE 2018. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/geschiedenis-havo-vanaf-2018/2018/havo/f=/Examenprogram
ma_geschiedenis_havo_2018.pdf  
125 College voor Toetsen en Examens (2014). Examenprogramma economie havo/vwo vanaf CE 
2014. Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/economie-vwo-en-havo/2018/vwo/f=/examenprogramma_eco
nomie_havo_vwo_2015.pdf  
126College voor Toetsen en Examens (2007). Examenprogramma aardrijkskunde havo. Geraadpleegd 
op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/aardrijkskunde-havo/2018/havo/f=/aard_havo.pdf  
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- Subdomein D4: Internationale vergelijking en internationale organisaties  
- 12. De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de vorming van de 

Europese Unie heeft voor de sociale rechten van de Europese burger.  
- Domein E: Pluriforme samenleving  

- Subdomein E4: Internationale vergelijking en internationale organisaties  
- 16. De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de Europese 

integratie heeft voor de Nederlandse cultuur en identiteit.  127

 
Vak: Maatschappijwetenschappen  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  

- Domein B: Politieke besluitvorming  
- Subdomein B2: Actoren in het proces van politieke besluitvorming  

- 5. De kandidaat kan aangeven op welke wijze actoren beleids- en 
besluitvormingsprocessen beïnvloeden op lokaal, provinciaal, landelijk 
en Europees niveau.  

- Domein G: Milieu en beleid  
- Subdomein G2: Overheid  

- 27. De kandidaat kan uiteenzetten op welke wijze de landelijke 
overheid, de provincie, de gemeente, de EU en internationale 
instanties zich met milieu bezighouden.  128

 
5.2.2.2 Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)  

 
Vak: Geschiedenis  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
In het examenprogramma VWO geschiedenis wordt binnen ‘tijdvak 10’ aandacht besteedt 
aan de Europese Unie. De volgende kenmerkend aspecten komen tijdens dit tijdvak aan 
bod: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een 
wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog; de dekolonisatie 
die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld; de eenwording van Europa; 
de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw 
aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen; de ontwikkeling van 
pluriforme en multiculturele samenlevingen.  129

 
Vak: Economie  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  

127 College voor Toetsen en Examens (2007). Examenprogramma maatschappijleer havo. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijleer-havo-2/2018/havo/f=/mijleer_havo.pdf  
128 College voor Toetsen en Examens (2007). Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijwetenschappen-havo/2018/havo/f=/mijwtschp_h
avo.pdf  
129 College voor Toetsen en Examens (2015). Examenprogramma geschiedenis vwo vanaf CE 2015. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/geschiedenis-vwo-2/2018/vwo/f=/Examenprogramma_geschi
edenis_vwo_vanaf_2015_wijziging_2013.pdf  
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In het curriculum is niets specifiek over de Europese Unie opgenomen, wel merken wij dat er 
tijdens de les als voorbeeld van een economische regio de Europese Unie wordt genoemd. 

 130

Vak: Aardrijkskunde  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
In het examenprogramma voor aardrijkskunde staats niets specifieks over de Europese 
Unie. Wel wordt de Europese Unie tijdens lessen over bijvoorbeeld globaliseringsprocessen 
aangehaald als een voorbeeldregio.  131

 
Vak: Maatschappijleer   
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
Het onderwerp Europa wordt meerdere malen genoemd in het examenprogramma 
maatschappijleer VWO. De domeinen waarin Europa aan bod komt zijn:  

- Domein C: Parlementaire democratie  
- Subdomein C3: Internationale vergelijking en internationale organisaties  

- 8. De kandidaat kan aangeven welke gevolgen de vorming van de 
Europese Unie heeft voor de politieke rechten van de Europese 
burger.  

- Domein D: Verzorgingsstaat  
- Subdomein D4: Internationale vergelijking en internationale organisaties  

- 12. De kandidaat kan: aangeven welke gevolgen de vorming van de 
Europese Unie heeft voor de sociale rechten van de Europese burger.  

- Domein E: Pluriforme samenleving  
- Subdomein E4: Internationale vergelijking en internationale organisaties  

- 16. De kandidaat kan: - aangeven welke gevolgen de Europese 
integratie heeft voor de Nederlandse cultuur en identiteit;   132

 
Vak: Maatschappijwetenschappen  
Onderwerp Europa in examenprogramma:  
In het examenprogramma van maatschappijwetenschappen is de Europese Unie niet 
letterlijk opgenomen, wel wordt er van de examenkandidaat verwacht structuren en 
organisaties te kennen, waar de Europese Unie onder valt. Verder zijn er in de examen 
syllabus maatschappijwetenschappen 2018 in domein B: Politieke Besluitvorming, 
subdomein B4: Internationale betrekkingen meerdere hoofdstukken te vinden over de 
Europese Unie, haar besluitsorganen en bijvoorbeeld Europees Burgerschap. Deze 
hoofdstukken zijn:  

- Hoofdstuk 7.3 Europese Unie  

130 College voor Toetsen en Examens (2014). Examenprogramma economie havo/vwo vanaf CE 
2014. Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/economie-vwo-en-havo/2018/vwo/f=/examenprogramma_eco
nomie_havo_vwo_2015.pdf  
131 College voor Toetsen en Examens (2007). Examenprogramma aardrijkskunde vwo vanaf CE 2007. 
Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/aardrijkskunde-vwo-2/2018/vwo/f=/aard_vwo.pdf  
132 College voor Toetsen en Examens (2007). Examenprogramma maatschappijleer vwo vanaf CE 
2007. Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijleer-vwo-2/2018/vwo/f=/mijleer_vwo.pdf  
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- Hoofdstuk 7.7 Raad van Europa  
- Hoofdstuk 7.8 Europese Hof voor de Rechten van de Mens  133

De domeinen waarin Europa aan bod komt zijn:  
- Domein B: Politieke besluitvorming  

- Subdomein B1: Politieke structuren  
- 4. De kandidaat kan de structuur van het Nederlandse stelsel van 

politieke besluitvorming en die van andere stelsels typeren.  
- Subdomein B2: Actoren in het proces van politieke besluitvorming  

- 5. De kandidaat kan beleids- en besluitvormingsprocessen analyseren 
met behulp van diverse modellen van het politieke proces en de rol 
van diverse actoren in het politieke proces.  

- Subdomein B4: Internationale betrekkingen  
- 7. De kandidaat kan uitleggen hoe politieke beleids- en 

besluitvormingsprocessen in Nederland worden beïnvloed door de 
politieke, economische en culturele verwevenheid van de 
internationale samenleving.  134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133 College voor Toetsen en examens (2016). Maatschappijwetenschappen vwo Syllabus Centraal 
Examen 2018. Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2018/2018/vwo/f=/maatschappijwetenschappen_vwo
_2_versie_2018.pdf  
134 College voor Toetsen en Examens (2007). Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo 
vanaf CE 2007. Geraadpleegd op 9 januari 2019 via: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/maatschappijwetenschappen-vwo/2018/vwo/f=/mijwtschp_vw
o.pdf  
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Deelvraag/Hoofdvraag 6: In hoeverre leidt het EPAS-programma 
ertoe dat middelbare scholieren, toekomstige stemmers, zich meer 
betrokken voelen bij de Europese Unie?  
 
6.1 European Parliament Ambassador School programma 

 
6.1.1 Wat houdt het EPAS-programma in?  
 

“Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is 
speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om 
de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige 
stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en 
ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan 
de toekomst van Europa.”  135

 
Het EPAS-programma is een programma van het Europees Parlement. EPAS staat voor 
European Parliament Ambassador School, scholen door de hele Europese Unie kunnen zich 
aansluiten bij EPAS-programma en worden hiermee een EPAS-school. Het 
EPAS-programma is voor het eerst uitgerold in Nederland in 2009. Vervolgens werd het 
programma door verschillende pilot landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Polen, ook in 
de rest van de Europese Unie verspreid.  Nederland telt nu ongeveer 70 EPAS-scholen. 136

 
Het EPAS-programma is er momenteel in bijna alle EU-lidstaten, waardoor er een Europees 
netwerk tussen deelnemende scholen gecreeërd is. Er worden seminars voor leraren 
georganiseerd zodat zij zelf meer kennis over de Europese Unie kunnen opdoen. Ook 
krijgen EPAS-scholen lesmateriaal met modules waarmee scholieren zelf aan de slag 
kunnen.  
 
Dit EPAS-lesmateriaal hoort bij een lesprogramma dat speciaal ontwikkelt is voor het 
voorgezet onderwijs. Het programma is, aldus Mevrouw Eekhout, vrij om de ruimte te geven 
aan de eigen identiteit van de scholen en het voor scholen niet te moeilijk te maken ‘mee te 
doen’.  
 
Wel zijn er vijf voorwaarden waaraan scholen die EPAS-school zijn moeten voldoen.  
De vijf voorwaarden waaraan een EPAS-school moet voldoen:  

1. Het hebben van Juniors (bestaande uit scholieren)  
2. Het hebben van Seniors (bestaande uit docenten)  
3. Het organiseren van een Europaweek 
4. Het hebben van een EU-infopoint  

135 Europees Parlement Liaison Bureau in Nederland (onbekend). European Parliament Ambassador 
School. Geraadpleegd op 17 april 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/projecten-voor-jongeren/european-parliament-ambas
sador-school 
136 Bijlage 1: Interview Mevrouw Eekhout  
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5. Het gebruik maken van het Lesmateriaal  137

 
6.1.2 Op welke manieren probeert EPAS jongeren te betrekken bij de 
Europese Unie?  

 
Het EPAS-programma kent een aantal manieren waarop zij jongeren proberen te betrekken 
bij de Europese Unie. Een aantal staan al genoemd in de voorwaarden waar een EPAS 
school moet voldoen, maar er zijn ook nog een aantal aanvullende opties voor scholen.  
 
Verplichte opties waardoor middelbare scholieren meer betrokken kunnen raken bij de 
Europese Unie: 

- Gebruik maken van themaboekjes over de Europese Unie  
- Het hebben van een Europaweek  
- Het hebben van een infopunt over de Europese Unie  
- Het hebben van juniors  

 
Aanvullende opties  waardoor middelbare scholieren meer betrokken kunnen raken bij de 
Europese Unie: 

- Europrofielwedstrijd  
- Euroscola - reis naar Straatsburg  
- European Youth Parliament - debat  

 
In de enquête die wij hebben afgenomen, hebben wij de leerlingen gevraagd welke van deze 
opties hen meer betrekt bij de Europese Unie, en welke niet. Op basis van de responses 
kunnen wij gerichte aanbevelingen doen aan de mensen achter het EPAS-programma, en 
aan scholen.  
 
Ook hebben wij in de enquête een aantal opties genoemd die niet als voorwaarden worden 
gesteld door EPAS en ook geen aanvullende opties zijn. Deze opties zijn:  

- Lessen  
- Beeldmateriaal  
- Gastlessen  
- Gastles(sen) Europarlementariër(s) 

 
 
 
 

6.1.3 Wat is het doel van het EPAS-programma?  
 
Het doel van het EPAS-programma is het stimuleren van de politieke vaardigheden van 
leerlingen, het versterken van de Europese dimensie binnen scholen en het creëren van 
Europese bewustwording bij jonge Europeanen zodat zij weten wat de Europese Unie 
inhoudt en wat het hen concreet te bieden heeft. Het Europees Parlement wil van jongeren 
bewuste en actieve Europese burgers maken, en volgens hen is school een belangrijke 

137 Bijlage 1: Interview Mevrouw Eekhout  
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factor in de vorming van jongeren.  “We willen van jongeren actieve kritische Europese 138

burgers maken”  is gedachte van het EPAS-programma.  139

 
Het versterken van de Europese dimensie is volgens het Europees Parlement nodig, omdat 
deze te weinig aanwezig zou zijn op scholen. Het onderwerp Europa kwam nauwelijks terug 
in de les en daar moest wat aan gedaan worden.  
 
Om de Europese dimensie op scholen te versterken is er een groeiplan opgesteld, dit plan 
verschilt echter wel per school. In het groeiplan wordt er rekening gehouden met de rol van 
de leerlingen, de leerkrachten, en de school. Met dit groeiplan wordt getracht het doel van 
het EPAS-programma bereikt te worden. Uit het interview met Mevrouw Anne-Marie Eekhout 
blijkt dat het merendeel van de scholen het EPAS-project en het groeiplan als positief 
ervaart  140

Door de afgenomen enquêtes gaan wij bekijken of het doel van EPAS wordt gehaald, en of 
EPAS scholen zich ook daadwerkelijk meer betrokken voelen bij de Europese Unie dan niet 
EPAS scholen.  
 
6.2 Hoofdvraag en hypothese 
 
Jongeren zijn onvoldoende betrokken zijn bij de Europese Unie, dit komt voornamelijk door 
het gebrek aan informatie die zij als middelbare scholier krijgen. Het EPAS-programma is 
een programma dat de mogelijk biedt aan scholen om jongeren meer te informeren over de 
Europese Unie, maar werkt dit programma? Dit gaan wij onderzoek met behulp van de 
volgende hoofdvraag: 
 
‘In hoeverre leidt het EPAS-programma ertoe dat middelbare scholieren 
(toekomstige stemmers) zich meer betrokken voelen bij de Europese Unie?’  
 
Onze onderzoeksvraag is een vergelijkende probleemstelling omdat wij gaan onderzoeken 
of er een verschil te meten is tussen scholen die wel gebruikmaken van het 
EPAS-programma, en scholen die dit niet doen.  
 
Hypothese:  
‘Het EPAS-programma leidt ertoe dat middelbare scholieren (toekomstige stemmers) zich 
meer betrokken voelen bij de Europese Unie.’  
 
De afhankelijke variabele is  de ‘mate van betrokkenheid’ 

138 European Parliament. (2016). European Parliament Ambassador School Handleiding 2016-2017. 
Geraadpleegd op 17 april 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/belgium/resource/static/files/Educational/epas-handleiding-2016-2017_
nl.pdf 
139 Europees Parlement bureau in België (2017). Start van het European Parliament Ambassador 
School-project: Maak van je leerlingen actieve Europese burgers. Geraadpleegd op 6 april 2018 via: 
http://www.europarl.europa.eu/belgium/nl/start-van-het-european-parliament-ambassador-school-proj
ect-maak-van-je-leerlingen-actieve-europese-burgers 
140 Bijlage 1: Interview Mevrouw Eekhout  
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De onafhankelijke variabele is het ‘EPAS-programma’ 
 
6.3 Onderzoeksopzet  
 
Voordat wij met ons onderzoek begonnen hebben wij gesproken met de 
jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken Coco Peet, Veerle Pieters en Max van der 
Breggen en Europarlementariërs Sophie in ‘t Veld, Jan Huitema en Bas Eickhout. Deze 
gesprekken zijn terug te vinden in de bijlage. Voor ons onderzoek maken wij gebruik van 
kwantitatief onderzoek in de vorm van enquêtes die wij op EPAS scholen en niet EPAS 
scholen hebben afgenomen. Wij hebben een enquête afgenomen bij zowel leerlingen als 
docenten om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de werking van het 
EPAS-programma. Wij hebben ervoor gekozen om alleen de examenklassen van scholen te 
ondervragen, omdat zij het hele schooltraject hebben doorgelopen en dus ook alle 
toevoegingen van het EPAS-programma tot zich hebben kunnen nemen. De enquête is 
gehouden onder 150 leerlingen en 20 docenten.  
 
De leerlingenenquête die is afgenomen op de EPAS-scholen is ingevuld door 82 leerlingen 
van de volgende scholen: Laar & Berg, Het Baarnsch Lyceum, St. Odulphuslyceum en het 
Comenius College. De  docenten enquête die is afgenomen op EPAS-scholen is ingevuld 
door 20 docenten van volgende scholen: Antonius College, Comenius College, Emelwerda 
College, Grotius College, Het Baarnsch Lyceum, Het Heerenlanden, Kalsbeek College, 
Koning Willem I College, ORS Lek en Linge, Sint Odulphuslyceum, Stedelijke 
Scholengemeenschap Nijmegen, Zwijsen College en VMBO ‘t Venster.  
 
De leerlingenenquête die is afgenomen op niet EPAS scholen is ingevuld door 68 leerlingen 
van de volgende scholen zijn afkomstig van de volgende scholen: A. Roland Holst College, 
Alberdingk Thijm College en het Sint Vituscollege.  
 

6.3.1 De enquêtes  
 
De leerlingenenquête bestaat uit 15 vragen. Dit zijn open vragen, selectievragen en 
keuzevragen. Wij hebben deze enquête op de scholen kunnen verspreiden omdat wij van 
iedere school wel iemand kende die ons kon helpen om de enquête door zijn/haar 
medeleerlingen in te laten vullen. Dit geldt voor zowel EPAS scholen als niet EPAS scholen.  
 
De docenten enquête bestaat uit 10 vragen. Dit zijn open vragen, selectievragen en 
keuzevragen. Wij hebben deze enquête op de scholen kunnen verspreiden met behulp van 
Anne-Marie Eekhout, zij heeft met behulp van haar netwerk ervoor kunnen zorgen dat 
docenten van verscheidene EPAS scholen onze enquête hebben ingevuld.  
 
6.4 Resultaten van de enquêtes 
 
De enquête bestaat uit 15 vragen. Wij hebben de antwoorden op de enquêtevragen als 
verwerkt, na iedere vraag zullen wij kort toelichten wat hieruit op te maken valt. Uiteindelijk 
zullen wij de antwoorden tussen niet-EPAS en EPAS scholen met elkaar vergelijken.  
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6.4.1 Resultaten niet-EPAS scholen 
Beste deelnemer,  
De betrokkenheid van jongeren bij de Europese Unie is al jaren lager dan die van andere 
leeftijdsgroepen. Een goed voorbeeld is het opkomstpercentage van jongeren bij Europese 
verkiezingen. Een programma om de betrokkenheid bij de Europese Unie onder scholieren 
te vergroten is het European Parliament Ambassador School programma. Dit heeft als doel 
de politieke vaardigheden van jongeren te stimuleren en kennis over het Europees 
burgerschap uit te breiden.  
 
Wij doen voor ons profielwerkstuk onderzoek naar de effecten van het EPAS-programma. 
Voor ons onderzoek ondervragen wij een aantal examenklassen van EPAS-scholen en niet 
EPAS-scholen. Met de resultaten van deze enquête kunnen wij het EPAS-programma 
verbeteren. Daarnaast kunnen wij met deze resultaten aanbevelingen doen aan scholen om 
de betrokkenheid van jongeren bij de Europese Unie te vergroten.  
 
De resultaten van de enquête zullen wij uiteraard delen met jullie school.  
 
Alvast hartstikke bedankt voor het invullen!  
 
Margot Smeets en Gijs Dingemans 
 
 
Vraag 1: Op welke school zit je? 

 
De respondenten die wij hebben ondervraagd zijn leerlingen van de volgende scholen:  

- A. Roland Holst College, Hilversum 
- Alberdingk Thijm College, Hilversum 
- Sint Vituscollege, Bussum  
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Vraag 2: Wat is je leeftijd?  
 

 
 

 
 

 
Vraag 3: Wat is je scholingsniveau?  

 
 
 

54,2% van de ondervraagden zit in 6 VWO en 45,8% in 5 HAVO.  
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Vraag 4: Door wie/wat word je het meest geïnformeerd over de Europese Unie?  

 
Van de respondenten wordt 47,9% het meest betrokken bij de Europese Unie door de 
media. 33,3% door school en 18,7% door zijn of haar gezin.  
 
Vraag 5: Hoe zorgt jouw school ervoor dat je kennis krijgt over en betrokken raakt bij 
de Europese Unie?  

  

 
 

Op de niet-EPAS scholen zijn er drie manieren waarop de school waarop de leerlingen door 
hun school betrokken worden bij de Europese Unie. Deze manieren zijn: modules en 
lesmateriaal over de Europese Unie, lessen over de Europese Unie en het gebruik van 
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beeldmateriaal. Enkele leerlingen geven aan gastlessen en een Europaweek te hebben 
gehad.  
 
Vraag 6: Welke manieren van betrekken hebben bij jou geleid tot meer kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie?  
 

 
 
Op deze vraag hebben wij antwoorden gekregen die niet geheel overeenkomen met het met 
het doel van deze vraag. Wij wilden weten wat de respondenten vonden van de manieren 
waarop zij betrokken worden bij de Europese Unie door hun school, de antwoorden die zij 
hebben gegeven op de vorige vraag. Een aantal leerlingen heeft aangegeven over welke 
antwoorden zij positief zouden zijn als zij dit eventueel zouden hebben.  
 
Desondanks geeft deze tabel weer waar leerlingen over het algemeen positief over (zullen) 
zijn. Zo is bijvoorbeeld te zien dat leerlingen positief zijn over het gebruik van 
beeldmateriaal. Bovendien zouden zij graag gastlessen willen. 
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Vraag 7: Welke manieren van betrekken hebben bij jou NIET geleid tot meer kennis 
over en betrokkenheid bij de Europese Unie? 
 

 
 
Ook op deze vraag hebben wij antwoorden gekregen die niet geheel overeenkomen met het 
doel van deze vraag. Desondanks geeft deze tabel weer waar leerlingen over het algemeen 
negatief over (zullen) zijn. Zo is bijvoorbeeld te zien dat leerlingen negatief zijn over de 
lesstof in reguliere lessen.  
 
Vraag 8: Hoe zou jouw school je kennis over en betrokkenheid bij de Europese Unie 
kunnen bevorderen? (hoe zou jouw school je enthousiast kunnen maken over de 
Europese Unie?) 
 
In de enquête zagen wij een aantal antwoorden herhaaldelijk terugkomen. Deze antwoorden 
zijn natuurlijk niet allemaal identiek geformuleerd, maar komen op de volgende 
verbeteringen neer die hun school zou kunnen doen om hun kennis over en betrokkenheid 
bij de Europese Unie te vergroten (op willekeurige volgorde):  

- Een Europadag  
- Meer gastlessen  
- Meer excursies  
- Meer aandacht aan besteden in de les op een minder saaie manier  (bijvoorbeeld als 

de Europese Unie in de actualiteit is, hierop inspelen)  
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Vraag 9: Welk cijfer zou je jouw school geven over de mate waarin ze je bij de 
Europese Unie betrekken? (1 is zeer onvoldoende, 10 is zeer voldoende) 

 
 
Niet-EPAS leerlingen geven hun school gemiddeld een 4,4 over de mate waarin school hen 
betrekt bij de Europese Unie. 
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Vraag 10: Welke vormen van media hebben bij jou geleid tot meer kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie? 

 
 
Omdat de media ook van invloed zijn op de kennis over en betrokkenheid bij de Europese 
Unie hebben wij de de respondenten de vraag gesteld over welke media zij het meest 
positief zijn. Hieruit blijkt dat vooral audiovisuele media (66%) en sociale media (83%) bij 
leerlingen leiden tot meer kennis over en betrokkenheid bij de Europese Unie.  
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Vraag 11: Ben je van plan om te gaan stemmen voor het Europees Parlement zodra je 
stemrecht hebt? 
 

 
 

 
Op de vraag ‘Ben je van plan te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen zodra je 
hiervoor bevoegd bent?’ heeft 59,6% van de leerlingen geantwoord dat zij ‘misschien’ zullen 
gaan stemmen. 34% van de respondenten heeft aangegeven om wel te gaan stemmen 
zodra zij hiervoor bevoegd zijn. De overige 6,4% stelt niet te gaan stemmen zodra zij 
hiervoor bevoegd zijn. 
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6.4.2 Resultaten EPAS scholen 

 
Beste deelnemer,  
De betrokkenheid van jongeren bij de Europese Unie is al jaren lager dan die van andere 
leeftijdsgroepen. Een goed voorbeeld is het opkomstpercentage van jongeren bij Europese 
verkiezingen. Het opkomstpercentage van Europese jongeren was bij de laatste Europese 
verkiezingen in 2014 28%, terwijl de algemene opkomst 43% was. De opkomst van 
Nederlandse jongeren was 18%. Dit is een probleem want voor een goed werkende 
democratie is het van belang dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Daarbij maakt het 
niet uit wat je stemt, als je maar een standpunt inneemt en je betrokken voelt bij dat 
waarvoor je stemt.  
 
Een programma om de betrokkenheid bij de Europese Unie onder scholieren te vergroten is 
het European Parliament Ambassador School programma. Het lesprogramma voor het 
European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het 
voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van 
leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen 
kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden met 
betrekking tot Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van 
Europa.  
 
Wij doen voor ons profielwerkstuk onderzoek naar de effecten van het EPAS-programma. 
Voor ons onderzoek ondervragen wij een aantal examenklassen en docenten van 
EPAS-scholen en niet EPAS-scholen naar hun mening over de kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie. Met de resultaten van deze enquête kunnen wij 
mogelijk aanbevelingen doen aan EPAS zelf, maar ook aan scholen om de kennis over en 
betrokkenheid bij Europese Unie van jongeren te vergroten.  
 
De resultaten van de enquête zullen wij uiteraard delen met jullie school.  
 
Alvast hartstikke bedankt voor het invullen!  
 
Margot Smeets en Gijs Dingemans 
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Vraag 1: Op welke school zit je?  

 
De respondenten die wij hebben ondervraagd zijn leerlingen van de volgende scholen:  

- Comenius College, Hilversum  
- Laar & Berg, Laren  
- Het Baarnsch Lyceum, Baarn 
- Sint Odulphuslyceum, Tilburg  

 
Vraag 2: Wat is je leeftijd? 
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Vraag 3: Wat is je scholingsniveau  

 
59,8% van de ondervraagden zit in 6 VWO, 38,3% in 5 HAVO en 1,9% in 4 VMBO-T.  
 
*Jouw school is een EPAS school, wist jij dit?  

 
De leerlingen van EPAS scholen hebben wij ook gevraagd of zij weten dat hun school een 
EPAS school is. 59,3% weet dit, 40,7% niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 



 
 

Vraag 4: Door wie/wat word je het meest geïnformeerd over de Europese Unie?  

 
Van de respondenten wordt 45,3% het meest betrokken bij de Europese Unie door de 
media. 40,7% door school en 14% door zijn of haar gezin.  
 
Vraag 5: Hoe zorgt jouw school ervoor dat je kennis krijgt over en betrokken raakt bij de 
Europese Unie?  

 
De manieren waarop leerlingen van EPAS scholen worden betrokken bij de Europese Unie 
is diverser dan bij niet EPAS scholen. Dit is te verklaren door te kijken naar de voorwaarden 
waaraan een EPAS school moet voldoen.  
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Vraag 6: Welke manieren van betrekken hebben bij jou geleid tot meer kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie? 

 
Op basis van de antwoorden van de respondenten blijkt dat zij vooral content zijn over 
standaard lessen over Europa en beeldmateriaal over de Europese Unie. Daarnaast is ook 
een deel van de respondenten positief over de Europaweek, gastlessen en Euroscola.  
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Vraag 7: Welke manieren van betrekken hebben bij jou NIET geleid tot meer kennis 
over en betrokkenheid bij de Europese Unie? 

 
Helaas is deze vraag hoogstwaarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd. Wij hebben gesproken 
met een aantal respondenten en zij vertelden dat zij dachten dat ze ook de mogelijkheden 
moestten aanvinken waarmee zij nooit in aanraking zijn gekomen op school. Deze vraag is 
dus te verwaarlozen.  
 
Vraag 8: Hoe zou jouw school je kennis over en betrokkenheid bij de Europese Unie 
kunnen bevorderen? (hoe zou jouw school je enthousiast kunnen maken over de 
Europese Unie?) 
 
In de enquête zagen wij een aantal antwoorden herhaaldelijk terugkomen. Deze antwoorden 
zijn natuurlijk niet allemaal identiek geformuleerd, maar komen op de volgende 
verbeteringen neer die hun school zou kunnen doen om hun kennis over en betrokkenheid 
bij de Europese Unie te vergroten (op willekeurige volgorde): 

- Meer lessen over de Europese Unie (niet alleen bij maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen)  

- Meer gastlessen  
- Excursies  
- Meer gebruik maken van beeldmateriaal  
- Leerlingen met een N-profiel meer betrekken  

 
 

56 



 
 

Vraag 9: Welk cijfer zou je jouw school geven over de mate waarin ze je bij de 
Europese Unie betrekken? (1 is zeer onvoldoende, 10 is zeer voldoende) 

 
EPAS leerlingen geven hun school gemiddeld een 6,0 over de mate waarin school hen 
betrekt bij de Europese Unie.  
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Vraag 10: Welke vormen van media hebben bij jou geleid tot meer kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie? 

 
 
Omdat de media ook van invloed zijn op de kennis over en betrokkenheid bij de Europese 
Unie hebben wij de de respondenten de vraag gesteld over welke media zij het meest 
positief zijn. Hieruit blijkt dat vooral audiovisuele media (74,4%) en sociale media (69,8%) 
leiden bij leerlingen tot meer kennis over en betrokkenheid bij de Europese Unie.  
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Vraag 11: Ben je van plan om te gaan stemmen voor het Europees Parlement zodra je 
stemrecht hebt? 

 
Op de vraag ‘Ben je van plan te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen zodra je 
hiervoor bevoegd bent?’ heeft 31,4% van de leerlingen geantwoord dat zij ‘misschien’ zullen 
gaan stemmen. 65% van de respondenten heeft aangegeven om wel te gaan stemmen 
zodra zij hiervoor bevoegd zijn. De overige 3,6% stelt niet te gaan stemmen zodra zij 
hiervoor bevoegd zijn. 
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6.4.3 Resultaten docenten EPAS scholen 
Beste docent,  
De betrokkenheid van jongeren bij de Europese Unie is al jaren lager dan die van andere 
leeftijdsgroepen. Een goed voorbeeld is het opkomstpercentage van jongeren bij Europese 
verkiezingen. Het opkomstpercentage van Europese jongeren was bij de laatste Europese 
verkiezingen in 2014 28%, terwijl de algemene opkomst 43% was. De opkomst van 
Nederlandse jongeren was 18%. Dit is een probleem want voor een goed werkende 
democratie is het van belang dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Daarbij maakt het 
niet uit wat je stemt, als je maar een standpunt inneemt en je betrokken voelt bij dat 
waarvoor je stemt.  
 
Een programma om de betrokkenheid bij de Europese Unie onder scholieren te vergroten is 
het European Parliament Ambassador School programma. Het lesprogramma voor het 
European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het 
voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van 
leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen 
kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden met 
betrekking tot Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van 
Europa.  
 
Wij doen voor ons profielwerkstuk onderzoek naar de effecten van het EPAS-programma. 
Voor ons onderzoek ondervragen wij een aantal examenklassen en docenten van 
EPAS-scholen en niet EPAS-scholen naar hun mening over de kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie. Met de resultaten van deze enquête kunnen wij 
mogelijk aanbevelingen doen aan EPAS zelf, maar ook aan scholen om de kennis over en 
betrokkenheid bij Europese Unie van jongeren te vergroten.  
 
De resultaten van de enquête zullen wij uiteraard delen met jullie school.  
 
Alvast hartstikke bedankt voor het invullen!  
 
Margot Smeets en Gijs Dingemans 
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Vraag 1: Op welke school geeft u les?  

 
De docenten die wij hebben ondervraagd zijn docenten van de volgende scholen:  

- Comenius College, Hilversum  
- Antoniuscollege, Gouda 
- Emelwerda College, Emmeloord  
- Grotius College, Delft  
- Het Heerenlanden, Leerdam  
- Kalsbeek College, Woerden  
- Koning Willem I College, ‘s-Hertogenbosch  
- ORS Lek en Linge, Culemborg  
- Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, Nijmegen  
- Zwijsen College, Veghel  
- VMBO t’ Venster, Arnhem  
- Sint Odulphuslyceum, Tilburg  

 
Vraag 2: Welk vak geeft u?  
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Docenten van de vakken geschiedenis, economie, aardrijkskunde, 
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. 
 
Vraag 1: De school waarop u les geeft is een EPAS school, bent u hiervan op de 
hoogte? 

 
 
Op de vraag ‘De school waarop u les geeft is een EPAS school, bent u hiervan op de 
hoogte?’ gaf 100% van de ondervraagden aan dit te weten.  
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Vraag 2: Hoe zorgt uw school ervoor dat leerlingen kennis krijgen over en betrokken 
raken bij de Europese Unie? 

 
Op de vraag ‘Hoe zorgt uw school ervoor dat leerlingen kennis krijgen over en betrokken 
raken bij de Europese Unie?’ zijn verschillende antwoorden gegeven, de meest 
voorkomende zijn:  

- Lessen (66,7%)  
- Themaboekjes over de EU (66,7%)  
- Beeldmateriaal (55,6%)  
- Europaweek (55,6%)  

 
Vraag 3: Tijdens welke lessen wordt er aandacht besteed aan de Europese Unie? 
 
Uiteindelijk hebben wij besloten deze vraag te laten vervallen, wegens de relevantie voor 
ons onderzoek.  
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Vraag 4: Welk cijfer zou u uw school geven over de mate waarin ze haar leerlingen bij 
de Europese Unie betrekt? (1 is zeer onvoldoende, 10 is zeer voldoende) 

 
De ondervraagden geven gemiddelde een 7,1 aan de mate waarin hun scholen leerlingen 
betrekken bij de Europese Unie.  
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Vraag 5: Vind u dat het examenprogramma voor uw vak voldoende aandacht besteed 
aan het onderwerp 'Europese Unie'? 

 
66,7% van de ondervraagden gaf aan dat het examenprogramma voor het gegeven vak 
voldoende aandacht besteed aan het onderwerp ‘Europese Unie’. 33,3% is het hier niet mee 
eens.  
 
Vraag 6: In hoeverre komt Europa terug in uw lessen? 
De antwoorden van de docenten: 

- Vanuit mijn achtergrondkennis/ Euroclio en Historiana lesmateriaal vul ik het KA uit 
TV 10 aan.  

- We zijn afgelopen jaar gestart met EPAS. Het programma groeit langzaam. 
- Daar waar de actualiteit ruimte biedt, tijdens specifieke onderdelen van het 

lesprogramma. 
- Tijdens voorbereiding CE 
- In elke leerlaag komt er iets over Europa terug. 
- Geschiedenis van de EU, bestuur, Week van de Europese Samenwerking 
- Via lesmodule en lesmateriaal Europees Parlement (Rollenspel EU, filmpjes, debat, 

teksten) 
- Bij maatschappijleer in Europaweek (4-vwo, 4-havo en 3-vmbo), bij maw tijdens de 

lessen (onderdeel CE) 
- Leerlingen V5 maken een SWOT/analyse van de EU 
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Vraag 7: Vindt u dat u leerlingen voldoende les geeft over Europa? 

 
88,9% van de ondervraagden docenten geeft aan dat er voldoende les te geven over 
Europa.  
 
Vraag 8: Hoe zou u leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de Europese Unie? 
De antwoorden van de docenten: 

- Deelname aan debatten (vb. MEP) op en buiten school. We doen om deze reden 
mee aan de Europese Verkiezingen voor jongeren. 

- Ik weet niet in hoeverre dat op deze leeftijd mogelijk is. 
- ? 
- Meer lessen, bezoek aan EU-gerelateerde gebouwen. 
- Volgens mij doen we het al heel goed 
- Door bredere aanpak in het curriculum. 
- Andere leerlingen probeer ik te betrekken door voor alle derde klassen een 

Europadag te organiseren, maar nauwere samenwerking met collega's, 
vakoverstijgende projecten en een projectweek zou heel fijn zijn. 

- Aandacht in de les voor actuele ontwikkelingen binnen de EU in het nieuws. 
- EPAS/certificaat verwerven 
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Vraag 9: Hoe zou uw school haar leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de 
Europese Unie? 
De antwoorden van de docenten: 

- Door het in leerjaar 3 in elke uitwisseling / taalreis een vast onderdeel te maken. Dit 
is in ontwikkeling voor het komend schooljaar. - Europa activiteiten versterken en 
zichtbaar maken via jeugdjournaal als bijv. de dag van de franse taal… 

- Ik weet niet in hoeverre dat op deze leeftijd mogelijk is. 
- ? 
- Meer aandacht aan EU en faciliteren van mogelijkheden 
- Volgens mij doen we het al heel goed 
- Door een concrete invulling van een Europese en Internationale leerlijn. 
- Zie hierboven. Ik heb ook een beleidsplan wereldburgerschap geschreven en het zou 

fijn zijn als de actiepunten die ook op de EU van toepassing zijn kunnen worden 
uitgevoerd. 

- Doorlopende leerlijn Europese Unie waaraan verschillende vakken meedoen en 
Europaweek voor alle leerjaren. 

- Excursie Brussel 
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Docenten van andere vakken 
 
Vraag 1: De school waarop u les geeft is een EPAS school, bent u hiervan op de 
hoogte? 

 
Op de vraag ‘De school waarop u les geeft is een EPAS school, bent u hiervan op de 
hoogte?’ gaf 100% van de ondervraagden aan dit te weten.  
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Vraag 2: Hoe zorgt uw school ervoor dat leerlingen kennis krijgen over en betrokken 
raken bij de Europese Unie? 

 
Op de vraag ‘Hoe zorgt uw school ervoor dat leerlingen kennis krijgen over en betrokken 
raken bij de Europese Unie?’ zijn verschillende antwoorden gegeven, de meest 
voorkomende zijn:  

- Lessen (81,9%)  
- Themaboekjes over de EU (63,6%)  
- Europaweek (63,6%)  
- Beeldmateriaal (54,5%)  
- European Youth Parliament (54,5%)  

 
Vraag 3: Tijdens welke lessen wordt er aandacht besteed aan de Europese Unie? 
 
Uiteindelijk hebben wij besloten deze vraag te laten vervallen, wegens de relevantie voor 
ons onderzoek.  
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Vraag 4: Welk cijfer zou u uw school geven over de mate waarin ze haar leerlingen bij 
de Europese Unie betrekt? (1 is zeer onvoldoende, 10 is zeer voldoende) 

 
De ondervraagden geven gemiddeld een 7,3 aan de mate waarin hun scholen leerlingen 
betrekken bij de Europese Unie.  
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Vraag 5: Vind u dat het examenprogramma voor uw vak voldoende aandacht besteed 
aan het onderwerp 'Europese Unie'? 

 
36,4% van de ondervraagden gaf aan dat het examenprogramma voor het gegeven vak 
voldoende aandacht besteed aan het onderwerp ‘Europese Unie’. De meerderheid, 63,6% is 
het hier niet mee eens.  
 
Vraag 6: In hoeverre komt Europa terug in uw lessen? 
De antwoorden van de docenten: 

- Niet 
- Redelijk, maar meer het land van de taal. In mijn geval Duitsland 
- geef Engels - het komt wel aan bod, maar meer in artikelen enzo 
- Wij zijn een internationale business-opleiding en beperken ons niet alleen tot Europa. 
- elke keer. Ik geef Int. 
- waar toepasselijk 
- Frankrijk is een belangrijke partner in de EU . Dat is wel af en toe onderdeel van de 

lessen. 
- Tijdens de EU week 
- Niet 
- Weinig 
- Vast onderdeel van Global Orientation in de derde 
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Vraag 7: Vindt u dat u leerlingen voldoende les geeft over Europa? 

 
81,8% van de ondervraagden docenten geeft aan dat er voldoende les te geven over 
Europa.  
 
Vraag 8: Hoe zou u leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de Europese Unie? 
De antwoorden van de docenten: 

- Meer kennis geven over Europa in het algemeen 
- Als coördinator internationalisering doe ik al heel veel om de leerlingen bij de 

Europese Unie te betrekken. Dat wij een European Ambassador School zijn draagt 
hieraan bij en wij zijn ook blij met deze kwalificatie 

- Wij doen mee met European Youth Parliament - meer van dergelijke activiteiten zou 
goed zijn 

- Integrale projecten 
- Een projectweek over de EU bijvoorbeeld 
- Goede vraag 
- Bewuster maken van de rol van Frankrijk en Nederland in de EU 
- D.m.v. een doorlopende leerlijn 
- Dat laat ik liever over aan mijn collega's 
- Door teksten over het onderwerp aan te bieden tijdens Lezen/leesvaardigheid 
- Voor dit specifieke vak doen we al veel, bijvoorbeeld ook meedoen aan de 

scholierenverkiezingen voor het EP, campagneposters maken etc. 
 
 
 

72 



 
 

Vraag 9: Hoe zou uw school haar leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de 
Europese Unie? 
De antwoorden van de docenten: 

- Contact hebben met leerlingen uit andere landen 
- Wij doen op school heel erg veel op dit gebied. De Europalessen in klas 2 zijn zelfs 

onderdeel van het vaste curriculum. Bovendien bij veel andere vakken, seminars en 
projecten. 

- Invoeren EPAS - zijn we mee bezig 
- Meer activiteiten waarbij de studenten instellingen bezoeken en rollenspellen doen. 
- Een projectweek over de EU bijvoorbeeld 
- Het relevanter maken en laten zien hoe het aansluit op hun belevingswereld en wat 

voor invloed zij daar zelf op hebben. 
- nvt 
- D.m.v. een doorlopende leerlijn 
- Niet, dat wordt al goed gedaan 
- Geen idee, er gebeurt al veel 
- Alle leerlingen een vak als Global Orientation aanbieden, niet alleen de tto-leerlingen 

;-) 
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Samenvatting deelvragen en hoofdvraag  
 
Deelvraag 1: Wat is de betekenis van de Europese Unie?  
 
De Europese Unie (EU) is een unieke samenwerking tussen 28 lidstaten. Deze unie is 
voortgekomen uit de EGKS (1952) en de EEG (1957) die in 1992 door het Verdrag van 
Maastricht uiteindelijk de EU werd. De voornaamste doelen van de Europese Unie zijn het 
handhaven van de vrede en veiligheid en het invoeren van een gemeenschappelijke markt.  
 
De Europese Commissie, Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de 
Europese Unie en het Europees Hof zijn de belangrijkste organen. De besluiten die zij 
nemen hebben invloed op het dagelijks leven van 508 miljoen Europese burgers. De meest 
bekende en directe manier waarop mensen invloed kunnen hebben op de besluitvorming 
van de Europese Unie is door te gaan stemmen bij verkiezingen voor landelijke en Europese 
verkiezingen. Het vrije reizen tussen lidstaten en de vrijheid om overal in de Europese Unie 
te kunnen studeren zijn voorbeelden van de gevolgen van deze unieke Europese 
samenwerking. De Europese Unie heeft dus een flinke invloed op jongeren, maar diezelfde 
burgers kunnen ook invloed uitoefenen op de Europese Unie zelf.  
 
Deelvraag 2: Waar staat Europees burgerschap voor? 
 
Het Europees burgerschap wordt in het Verdrag van Maastricht als volgt gedefiniëerd: “Het 
burgerschap van de Unie is geen vervanging van het nationale burgerschap maar een 
aanvulling erop. Het omvat een aantal rechten en plichten die een aanvulling vormen op de 
rechten en plichten die voortvloeien uit het burgerschap van een lidstaat.” 
 
Het MOCW en de OnderwijsRaad zien de definitie van ‘actief burgerschap’ als de volgende: 
‘actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.’ 
 
In het begrip ‘actief burgerschap’ (‘actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om 
deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.)’  141

wordt het woord ‘vermogen’ genoemd. Men moet het vermogen hebben om iets te kunnen, 
in dit geval deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te 
leveren. Dit ‘vermogen’ moet gevormd worden. De term die wordt gebruikt voor het vormen 
van burgerschap heet ‘burgerschapsvorming’ en heeft de volgende definitie: ‘Jongeren leren 
functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, democratische 
samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen 
bijdrage te (willen) leveren’ . 
 
Europese burgers over hun rechten zou vooral moeten gebeuren in en via het onderwijs, dit 
gaat echter zo makkelijk nog niet, aangezien onderwijs een nationale aangelegenheid is. 
 

141 Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (2009). Leerplanverkenning Actief Burgerschap. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
http://downloads.slo.nl/Repository/leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf 
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Deelvraag 3: Wat zijn de oorzaken voor de relatief lage opkomst onder jongeren bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement?  
 
Uit de opkomstcijfers van de verkiezingen voor het Europees Parlement blijkt dat 
Europeanen iedere verkiezingen minder stemmen. Het dieptepunt was in 2014, toen 42,61% 
van de Europeanen ging stemmen. In Nederland is de opkomst structureel lager dan het 
Europees gemiddelde. De opkomst in Nederland in 2014 was 37,42%.  
 
Ook Europese jongeren stemmen gemiddeld minder dan het Europees gemiddelde. In 2014 
is 28% van de Europese jongeren gaan stemmen voor de Europese verkiezingen, dit is een 
verschil van 14,61% met het Europees gemiddelde. Nederlandse jongeren stemmen niet 
alleen minder dan het Europees gemiddelde, maar ook minder dan het Europees jongeren 
gemiddelde. In Nederland is in 2014 18% van de Nederlandse jongeren gaan stemmen, dit 
is een verschil van 24,61% met het Europees gemiddelde en een verschil van 10% met het 
Europees jongeren gemiddelde.  
 
Ondanks dat er sprake is van (Europese) burgerschapsvorming is er dus een relatief lage 
opkomst voor het Europees Parlement, dit heeft drie algemene oorzaken voor jongeren: 

- Niet voldoende geïnteresseerd  
- Niet voldoende gerepresenteerd 
- Niet voldoende geïnformeerd  

 
Interesse 
Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat jongeren niet geïnteresseerd raken in de 
(Europese) politiek:  

- Specifieke kennis ontbreekt.  
- Jongeren denken dat ze geen invloed hebben op de politiek 
- Jongeren vinden politiek moeilijk. 31% van de jongeren geeft aan dat zij het 

regelmatig tot vaak ingewikkeld vinden om politiek te begrijpen.  
- Jongeren komen relatief weinig in aanraking met de overheid. Ze hebben minder 

verantwoordelijkheid, geen huis, geen gezin, en ze betalen nauwelijks belasting. 
 
Representativiteit  
Jongeren voelen zich uitgesloten van de politiek, dit komt doordat zij vinden dat hun 
adviezen en issues niet serieus genoeg worden behandeld. Daarnaast voelen jongeren zich 
ondervertegenwoordigd in het Europees Parlement. Tijdens de laatste Europese 
verkiezingen was slechts 3% van de Europarlementariërs jonger dan 35 jaar. 
 
Informatie  
Dit is de belangrijkste oorzaak voor jongeren om niet te gaan stemmen. Bijna 50% van de 
Europese jongeren voelt zich zelfs onvoldoende geïnformeerd over de Europese 
verkiezingen. Uit onderzoek van FutureLab, ProDemos, EuroBarometer en de London 
School of Economics blijkt tevens dat onderwijs en (sociale) media de beste manieren zijn 
om jongeren beter te informeren over Europese verkiezingen. 
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In Nederland is er één grote reden die vaak wordt genoemd. Dit is het gebrek aan kennis 
over de Europese Unie, het Europees Parlement en de verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Dit antwoord werd door 15% van de Nederlandse respondenten gegeven in een 
onderzoek uitgevoerd door het Europees Parlement .  
 
Van de Nederlandse scholieren vindt 54% dat zij te weinig worden geïnformeerd over de 
Europese Unie. Ook geeft 31% van de Nederlandse jongeren aan dat zij de politiek 
regelmatig tot vaak ingewikkeld te begrijpen vinden. 
 
Er is een bepaald patroon herkennen in deze oorzaken. Dit patroon is een vicieuze cirkel. 
Het patroon van deze vicieuze cirkel ziet er als volgt uit:  
 

Jongeren zijn bij voorbaat minder geïnteresseerd in (Europese) politiek → jongeren 
worden onvoldoende geïnformeerd over de Europese Unie → Mensen hebben 
minder kennis over de Europese Unie → Moeilijker om jongeren te interesseren over 
(Europese) politiek en verkiezingen → vanaf begin  

 
 
Deelvraag 4: Wat zijn de gevolgen van een relatief lage opkomst bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement?  
 
 
Deze lage opkomst heeft ook gevolgen. Ten eerste zorgt het voor een minder goede 
afspiegeling van de samenleving. Stel dat alleen 50-plussers gaan stemmen, of alleen 
blanke, hoogopgeleide mannen, dan zal de uitslag van de verkiezingen anders zijn dan 
wanneer iedereen die stemgerechtigd is had gestemd. Ten tweede zorgt een lage opkomst 
voor een mindere representativiteit, want het gekozen bestuur is maar door een deel van de 
stemgerechtigden gekozen. Dit gaat ten koste van het draagvlak onder de bevolking. Ten 
derde kan een lage opkomst er voor zorgen dat het bestuur haar legitimiteit verliest.  
 
Deelvraag 5: Hoe wordt burgerschapsvorming vormgegeven? 
School heeft voor een scholier een prominente rol in het beïnvloeden, aanpassen en 
overdragen van waarden en normen. Burgerschapsbeleid wordt daarom ook vooral 
toegepast op scholen. Scholen mogen burgerschapsonderwijs wel naar eigen wijze invullen. 
Scholen mogen het burgerschapsonderwijs naar eigen wijze invullen. Er door middel van 
curricula en exameneisen wel bepaalde standaarden gesteld aan (Europees) 
burgerschapsonderwijs. Vakken waar Europa terugkomt zijn: maatschappijleer, 
maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis en economie. 
 
 
 
 
 
 
Hoofdvraag: In hoeverre leidt het EPAS-programma ertoe dat middelbare scholieren, 
toekomstige stemmers, zich meer betrokken voelen bij de Europese Unie?  
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Het EPAS-programma is een programma van het Europees Parlement dat staat voor 
European Parliament Ambassador School. Scholen door de hele Europese Unie kunnen 
zich aansluiten bij EPAS-programma en worden hiermee een EPAS-school. In Nederland 
zijn er nu ongeveer 70 EPAS-scholen. 
 
Het EPAS-programma bevat een aantal opties waardoor scholieren meer betrokken kunnen 
raken bij de Europese Unie, deze zijn: gebruik maken van themaboekjes over de Europese 
Unie, het hebben van een Europaweek, het hebben van een infopunt over de Europese Unie 
en het hebben van juniors. Daarnaast biedt het EPAS-programma EPAS-scholen extra 
mogelijkheden aan om leerlingen meer te betrekken bij de Europese Unie, deze zijn: 
Euroscola (reis naar Straatsburg), European Youth Parliament (debat) en de 
Europrofielwedstrijd. 
 
Het doel van het EPAS-programma is het stimuleren van de politieke vaardigheden van 
leerlingen, het versterken van de Europese dimensie binnen scholen en het creëren van 
Europese bewustwording bij jonge Europeanen zodat zij weten wat de Europese Unie 
inhoudt en wat het hen concreet te bieden heeft.  
 
Wij hebben door middel van een enquête onderzocht in hoeverre het EPAS-programma 
ervoor zorgt dat middelbare scholieren (toekomstige stemmers) zich meer betrokken voelen 
bij de Europese Unie?. Dit hebben wij onderzocht met behulp van de volgende hoofdvraag: 
‘In hoeverre leidt het EPAS-programma ertoe dat middelbare scholieren, toekomstige 
stemmers, zich meer betrokken voelen bij de Europese Unie?’  
 
Op basis van onze eigen ervaring met het EPAS vermoeden wij het EPAS-programma een 
positieve werking heeft op leerlingen, daarom is onze hypothese: ‘Het EPAS-programma 
leidt ertoe dat middelbare scholieren (toekomstige stemmers) zich meer betrokken voelen bij 
de Europese Unie.’  
 
De enquête die wij hebben gehouden is ingevuld door 150 leerlingen en 20 docenten, van 
EPAS scholen en niet-EPAS scholen. 82 EPAS leerlingen en 68 niet-EPAS leerlingen 
hebben de enquête ingevuld. Verder hebben 20 EPAS docenten onze enquête ingevuld.  
 
Op grond van de resultaten van de enquête komen een aantal zaken naar voren. Zo blijkt 
ten eerste dat leerlingen van EPAS scholen op meer verschillende manieren worden 
betrokken en geïnformeerd bij de Europese Unie dan niet-EPAS leerlingen. Daarnaast 
blijken zowel EPAS leerlingen als niet-EPAS leerlingen content te zijn over beeldmateriaal. 
EPAS leerlingen zijn vooral tevreden over de speciale EPAS activiteiten: Europaweek, 
gastlessen en Euroscola. Bij niet-EPAS scholen zouden leerlingen graag de volgende 
dingen zien: een Europadag, meer gastlessen, meer excursies en meer aandacht aan 
besteden in de les. Bij EPAS scholen komen de volgende dingen naar voren: meer lessen 
over de Europese Unie (niet alleen bij maatschappijleer en maatschappijwetenschappen), 
meer gastlessen, excursies, meer gebruik maken van beeldmateriaal, leerlingen met een 
N-profiel meer betrekken. Verder komt er een verschil van 1,6 punt naar voren als wij de 
scholieren vragen welk cijfer zij hun school geven over de mate waarin school hen bij de 
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Europese Unie betrekt. Scholieren van EPAS scholen geven hun school gemiddeld een 6,0, 
terwijl leerlingen van niet EPAS scholen hun school gemiddeld een 4,4 geven. Tot slot geeft 
een groter deel van de EPAS leerlingen aan wel te zullen gaan stemmen voor het Europees 
Parlement zodra zij stemgerechtigd zijn. 65% van de EPAS leerlingen geeft aan te zullen 
gaan stemmen zodra zij stemgerechtigd zijn. Van de niet-EPAS leerlingen gaf 34% aan te 
zullen gaan stemmen zodra zij stemgerechtigd zijn.  
 
Ook docenten hebben een enquête ingevuld. Zij zijn positiever over de mate waarin de 
school leerlingen informeert over de Europese Unie, zij geven school gemiddeld een 7,2. Er 
komt naar voren dat docenten van vakken waar de Europese Unie niet of nauwelijks 
terugkomt in het examenprogramma dit onvoldoende vindt, en wil dat hier meer over 
terugkomt in het examenprogramma. Docenten geven aan dat leerlingen meer bij de 
Europese Unie te betrekken zijn door middel van een doorlopende leerlijn en meer 
excursies/activiteiten. 
 
De uitkomst van de enquête  
 
Leerlingenenquête  
 
Vraag 1: Op welke school geeft u les?  
Niet EPAS  
De niet-EPAS respondenten zitten op de volgende scholen:  

- A. Roland Holst College, Hilversum 
- Alberdingk Thijm College, Hilversum 
- Sint Vituscollege, Bussum  

 
EPAS 
De EPAS respondenten zitten op de volgende scholen:  

- Comenius College, Hilversum  
- Laar & Berg, Laren  
- Het Baarnsch Lyceum, Baarn 
- Sint Odulphuslyceum, Tilburg  

 
Vraag 2: Welk vak geeft u?  
Niet EPAS  
Van de niet-EPAS respondenten is 47,9% 17 jaar, 22,9% 16 jaar en 22,9% 18 jaar. De 
overige 6,3% is 15 jaar.  
 
EPAS 
Van de niet-EPAS respondenten is 41,9% 17 jaar, 33,7% 16 jaar en 20,9% 18 jaar. De 
overige 3,5% is 15 jaar. 
 
Vraag 3: Wat is je scholingsniveau?  
Niet EPAS  
54,2% van de ondervraagden zit in 6 VWO en 45,8% in 5 HAVO.  
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EPAS 
59,8% van de ondervraagden zit in 6 VWO, 38,3% in 5 HAVO en 1,9% in 4 VMBO-T.  
 
*Jouw school is een EPAS school wist jij dit? (alleen EPAS leerlingen) 
EPAS 
59,3% weet dit, 40,7% niet.  
 
Vraag 4: Door wie/wat word je het meest geïnformeerd over de Europese Unie?  
Niet EPAS  
Van de respondenten wordt 47,9% het meest betrokken bij de Europese Unie door de 
media. 33,3% door school en 18,7% door zijn of haar gezin.  
 
EPAS 
Van de respondenten wordt 45,3% het meest betrokken bij de Europese Unie door de 
media. 40,7% door school en 14% door zijn of haar gezin.  
 
Vraag 5: Hoe zorgt jouw school ervoor dat je kennis krijgt over en betrokken raakt bij 
de Europese Unie?  
Niet EPAS  
Er zijn drie manieren waarop de school waarop de leerlingen van niet-EPAS scholen 
betrokken worden bij de Europese Unie. Deze manieren zijn: modules en lesmateriaal over 
de Europese Unie, lessen over de Europese Unie en het gebruik van beeldmateriaal. Enkele 
leerlingen geven aan gastlessen en een Europaweek te hebben gehad.  
 
EPAS 
De manieren waarop leerlingen van EPAS scholen worden betrokken bij de Europese Unie 
is diverser dan bij niet EPAS scholen. Vooral lessen, beeldmateriaal en de Europaweek zijn 
vaak genoemd.  
 
Vraag 6: Welke manieren van betrekken hebben bij jou geleid tot meer kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie?  
Niet EPAS  
Door een misvatting van de respondenten op deze vraag kunnen zijn de antwoorden niet 
geheel representatief.  Desondanks laten de antwoorden wel zien waar leerlingen over het 
algemeen positief over (zullen) zijn. Er is bijvoorbeeld te zien dat leerlingen positief zijn over 
het gebruik van beeldmateriaal. Bovendien zouden zij graag gastlessen willen. 
 
EPAS 
Op basis van de antwoorden van de respondenten blijkt dat zij vooral content zijn over 
standaard lessen over Europa en beeldmateriaal over de Europese Unie. Daarnaast is ook 
een deel van de respondenten positief over de Europaweek, gastlessen en Euroscola.  
 
Vraag 7: Welke manieren van betrekken hebben bij jou NIET geleid tot meer kennis 
over en betrokkenheid bij de Europese Unie? 
Niet EPAS  
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Ook op deze vraag hebben wij antwoorden gekregen die niet geheel overeenkomen met het 
doel van deze vraag. Desondanks geeft deze tabel weer waar leerlingen over het algemeen 
negatief over (zullen) zijn. Zo is bijvoorbeeld te zien dat leerlingen negatief zijn over de 
lesstof in reguliere lessen.  
 
EPAS 
Helaas is deze vraag hoogstwaarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd. Wij hebben gesproken 
met een aantal respondenten en zij vertelden dat zij dachten dat ze ook de mogelijkheden 
moestten aanvinken waarmee zij nooit in aanraking zijn gekomen op school. Deze vraag is 
dus te verwaarlozen.  
 
Vraag 8: Hoe zou jouw school je kennis over en betrokkenheid bij de Europese Unie 
kunnen bevorderen? (hoe zou jouw school je enthousiast kunnen maken over de 
Europese Unie?) 
Niet EPAS  
De meest genoemde antwoorden zijn: een Europadag, meer gastlessen, meer excursies en 
meer aandacht aan besteden in de les op een minder saaie manier (bijvoorbeeld als de 
Europese Unie in de actualiteit is, hierop inspelen)  
 
EPAS 
De meest genoemde antwoorden zijn: meer lessen over de Europese Unie (niet alleen bij 
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen), meer gastlessen, excursies, meer 
gebruik maken van beeldmateriaal, leerlingen met een N-profiel meer betrekken.  
 
Vraag 9: Welk cijfer zou je jouw school geven over de mate waarin ze je bij de 
Europese Unie betrekken? (1 is zeer onvoldoende, 10 is zeer voldoende) 
Niet EPAS  
Niet-EPAS leerlingen geven hun school gemiddeld een 4,4 over de mate waarin school hen 
betrekt bij de Europese Unie. 
 
EPAS 
EPAS leerlingen geven hun school gemiddeld een 6,0 over de mate waarin school hen 
betrekt bij de Europese Unie.  
 
Vraag 10: Welke vormen van media hebben bij jou geleid tot meer kennis over en 
betrokkenheid bij de Europese Unie? 
Niet EPAS  
Audiovisuele media (66%) en sociale media (83%) leiden bij leerlingen tot meer kennis over 
en betrokkenheid bij de Europese Unie.  
 
EPAS 
Audiovisuele media (74,4%) en sociale media (69,8%) leiden bij leerlingen tot meer kennis 
over en betrokkenheid bij de Europese Unie.  
 
Vraag 11: Ben je van plan om te gaan stemmen voor het Europees Parlement zodra je 
stemrecht hebt? 
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Niet EPAS  
59,6% van de leerlingen geantwoord dat zij ‘misschien’ zullen gaan stemmen. 34% van de 
respondenten heeft aangegeven om wel te gaan stemmen zodra zij hiervoor bevoegd zijn. 
De overige 6,4% stelt niet te gaan stemmen zodra zij stemgerechtigd zijn. 
 
EPAS 
31,4% van de leerlingen geantwoord dat zij ‘misschien’ zullen gaan stemmen. 65% van de 
respondenten heeft aangegeven om wel te gaan stemmen zodra zij hiervoor bevoegd zijn. 
De overige 3,6% stelt niet te gaan stemmen zodra zij  stemgerechtigd zijn. 
 
Docenten enquête  
 
Algemene vragen  
Vraag 1: Op welke school geeft u les?  
De respondenten van de docenten enquête komen van de volgende scholen: Comenius 
College, Antoniuscollege, Emelwerda College, Grotius College, Het Heerenlanden, Kalsbeek 
College, Koning Willem I College, ORS Lek en Linge, Stedelijke Scholengemeenschap 
Nijmegen, Zwijsen College, VMBO t’ Venster en het Sint Odulphuslyceum.  
 
Vraag 2: Welk vak geeft u?  
45% van de docenten geeft een vak waar de Europese Unie van terugkomt in het curriculum 
(economie, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en 
aardrijkskunde). 55% van de docenten geeft een ander vak.  
 
Specifieke vragen 
Vraag 1: De school waarop u les geeft is een EPAS school, bent u hiervan op de 
hoogte? 
Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat 
100% van deze docenten weet dat hun school een EPAS school is  
 
Docenten van andere vakken 
100% van deze docenten weet dat hun school een EPAS school is  
 
Vraag 2: Hoe zorgt uw school ervoor dat leerlingen kennis krijgen over en betrokken 
raken bij de Europese Unie? 
Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat 
De meest voorkomende antwoorden zijn: lessen (66,7%), themaboekjes over de EU 
(66,7%), beeldmateriaal (55,6%) en de Europaweek (55,6%)  
 
Docenten van andere vakken 
de meest voorkomende antwoorden zijn: lessen (81,9%), themaboekjes over de EU 
(63,6%), Europaweek (63,6%), beeldmateriaal (54,5%) en European Youth Parliament 
(54,5%)  
 
Vraag 3: Tijdens welke lessen wordt er aandacht besteed aan de Europese Unie? 
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Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat en docenten van 
andere vakken 
Uiteindelijk hebben wij besloten deze vraag te laten vervallen, wegens de relevantie voor 
ons onderzoek.  
 
Vraag 4: Welk cijfer zou u uw school geven over de mate waarin ze haar leerlingen bij 
de Europese Unie betrekt? (1 is zeer onvoldoende, 10 is zeer voldoende) 
Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat  
Docenten geven gemiddelde een 7,1 aan de mate waarin hun scholen leerlingen betrekken 
bij de Europese Unie.  
 
Docenten van andere vakken 
Docenten geven gemiddeld een 7,3 aan de mate waarin hun scholen leerlingen betrekken 
bij de Europese Unie.  
 
Vraag 5: Vind u dat het examenprogramma voor uw vak voldoende aandacht besteed 
aan het onderwerp 'Europese Unie'? 
Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat 
66,7% van de ondervraagden gaf aan dat het examenprogramma voor het gegeven vak 
voldoende aandacht besteed aan het onderwerp ‘Europese Unie’. 33,3% is het hier niet mee 
eens.  
 
Docenten van andere vakken 
36,4% van de ondervraagden gaf aan dat het examenprogramma voor het gegeven vak 
voldoende aandacht besteed aan het onderwerp ‘Europese Unie’. De meerderheid, 63,6% is 
het hier niet mee eens.  
 
Vraag 6: In hoeverre komt Europa terug in uw lessen? 
Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat 
Docenten geven aan dat Europa vooral terugkomt door middel van standaard lesmateriaal 
en EPAS activiteiten.  
 
Docenten van andere vakken 
Docenten geven aan dat er nauwelijks iets over Europa terugkomt in hun lessen 
 
Vraag 7: Vindt u dat u leerlingen voldoende les geeft over Europa? 
Docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat 
88,9% van de ondervraagden docenten geeft aan dat er voldoende les te geven over 
Europa.  
 
Docenten van andere vakken 
81,8% van de ondervraagden docenten geeft aan dat er onvoldoende les te geven over 
Europa.  
 
Vraag 8: Hoe zou u leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de Europese Unie? 

82 



 
 

Voor zowel docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat en 
docenten van andere vakken 
Docenten geven aan door middel van zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten.  
 
Vraag 9: Hoe zou uw school haar leerlingen nog meer kunnen betrekken bij de 
Europese Unie? 
Voor zowel docenten van vakken waar de Europese Unie in het curriculum staat en 
docenten van andere vakken 
De punten van docenten komen ongeveer op het volgende neer: Door een doorlopende 
leerlijn en meer excursies/activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindconclusie  
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Onze hoofdvraag is: “In hoeverre leidt het EPAS-programma ertoe dat middelbare 
scholieren, toekomstige stemmers, zich meer betrokken voelen bij de Europese 
Unie?” 
 
Deze hoofdvraag wordt beantwoord met behulp van de volgende deelvragen:  

- Wat is de betekenis van de Europese Unie? 
- Waar staat Europees burgerschap voor? 
- Wat zijn de oorzaken voor de relatief lage opkomst onder jongeren bij de 

verkiezingen voor het Europees Parlement?  
- Wat zijn de gevolgen van een relatief lage opkomst bij de verkiezingen voor het 

Europees Parlement?  
- Hoe wordt Europese burgerschapsvorming vormgegeven?  

 
De gegevens die wij hebben verkregen uit de deelvragen leveren relevante informatie op die 
bijdraagt aan de beantwoording van de hoofdvraag. Zo blijkt dat jongeren en scholieren 
onvoldoende geïnformeerd zijn en worden over de Europese Unie, en dat dit hun 
betrokkenheid op een negatieve manier beïnvloedt. Een manier om hier iets aan te doen is 
informatievoorziening en kennisdeling in het middelbaar/voortgezet onderwijs. Het 
EPAS-programma is daarbij van toegevoegde waarde .  
 
Op basis van onze eigen onderzoek concluderen wij een aantal zaken. Ten eerste zijn 
leerlingen van EPAS scholen beter geïnformeerd over de Europese Unie dan leerlingen van 
niet-EPAS scholen. Leerlingen van een EPAS school geven hun school gemiddeld een 6,0, 
terwijl niet-EPAS leerlingen hun school gemiddeld een 4,4 geven. Bovendien zijn leerlingen 
van EPAS scholen meer betrokken bij de Europese Unie dan leerlingen van niet-EPAS 
scholen: 65% van de EPAS leerlingen zegt ‘ja’ op de vraag of zij zullen stemmen bij 
verkiezingen voor het Europees Parlement zodra zij stemgerechtigd zijn, terwijl bij 
niet-EPAS scholen 34% van de leerlingen dit aangeeft.  
 
Het EPAS-programma maakt een wezenlijk verschil in de mate waarin middelbare 
scholieren zich betrokken voelen bij de Europese Unie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbevelingen 
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Wij doen een aantal aanbevelingen op grond van de uitkomsten van de enquête om de 
betrokkenheid van scholieren bij de Europese Unie te vergroten. Wij doen de aanbevelingen 
aan EPAS scholen in het algemeen en niet-EPAS scholen in het bijzonder.  
 
Niet-EPAS scholen moeten: 

- actiever gebruik maken van beeldmateriaal over de Europese Unie 
- actiever gastlessen inzetten om scholieren te informeren en interesseren 
- meer excursies met betrekking tot de Europese Unie organiseren 
- Zich aansluiten bij het EPAS-programma 

 
EPAS scholen moeten:  

- actiever gebruik maken van beeldmateriaal over de Europese Unie  
- meer aandacht besteden aan de Europaweek  
- vaker gebruik maken van gastlessen  
- meer excursies met betrekking tot de Europese Unie organiseren 
- leerlingen met een N-profiel actiever betrekken bij het EPAS-programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen mening 
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Gijs: De Europese Unie heeft veel meer invloed op het dagelijks leven van mensen dan 
veelal wordt gedacht. Ik was mij hier zelf ook nauwelijks van bewust, totdat er mij op school 
werd verteld wat de Europese Unie nou eigenlijk allemaal doet. De betrokkenheid van 
leerlingen, toekomstige stemmers, bij de Europese Unie vindt te laat plaats. Dit is zo 
ongelofelijk zonde, gezien de invloed die de EU heeft in het dagelijks leven.  
 
Het EPAS-programma is een geweldige manier om scholieren in aanraking te laten komen 
met de Europese Unie, hier moet dan ook op grotere schaal gebruik van worden gemaakt. 
Het EPAS-programma is nog niet perfect, maar het is een goed begin naar betere een 
informering van toekomstige stemmers om hen te stimuleren van zich te laten horen in 
Europa.  
 
Margot: Vroeger had ik een beetje het gevoel dat de Europese Unie een beetje ontastbaar 
en ongrijpbaar was. Wat doen ze nou precies, hoe belangrijk is de Europese Unie nou 
eigenlijk? De bewustwording die bij mij gecreëerd werd gaf mij antwoorden op deze vragen, 
maar wel realiseerde ik mij, tijdens het schrijven van ons profielwerkstuk, dat ik wellicht een 
beetje een uitzondering ben. Lezen en leren over de Europese Unie door het schrijven van 
een profielwerkstuk is een ander verhaal dan het eens in de les behandeld te krijgen. Juist 
daarom vond ik het zo interessant om erachter te komen hoe belangrijk het onderwijs is in 
het proces van Europese burgerschapsontwikkeling. Het EPAS-programma, waar wij 
onderzoek naar hebben gedaan, biedt dit onderwijs en ik vond het dan ook ontzettend 
interessant om te onderzoeken wat zo een programma nou eigenlijk oplevert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nawoord  
 
De moeilijkheid die wij ervaarden bij het schrijven van dit profielwerkstuk lag hem vooral in 
het behouden van overzicht. Doordat wij zo intensief hebben verdiept in dit onderwerp 
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ontstond er bij ons een tunnelvisie. Wij zagen op een gegeven moment door de bomen het 
bos niet meer. Dit kwam vooral tot uiting in de volgorde en structuur van ons profielwerkstuk. 
Gelukkig heeft onze begeleidster, Erna van Zwol, ons hier enorm mee geholpen en orde in 
de chaos geschept. Na het aanbrengen van deze rode draad en duidelijke volgorde werd het 
ons ineens een stuk duidelijker waar we nou precies heen wilden met ons profielwerkstuk.  
 
Een volgende keer zouden wij onze rode lijn beter moeten uitzetten, niet alles wat je tegen 
komt qua bronmateriaal is relevant voor je onderzoek en daar hadden we nog wel eens 
moeite mee. Op het moment dat je je verdiept in een onderwerp wordt ineens alles 
interessant. Hier hebben wij dan ook een enorme les uitgehaald; kritisch kijken naar het 
materiaal dat je tegenkomt is cruciaal om een product af te leveren dat klopt met de vragen 
die je jezelf stelt.  
 
Onze samenwerking begon begin 2018 en wij elkaar toen nog niet zo goed. Dit is de sleutel 
geweest tot onze goede samenwerking. Doordat wij elkaar niet zo goed kende gingen wij 
met elkaar om als profielwerkstuk-partner, en niet als vrienden. Dit zorgde ervoor dat we 
altijd kritisch ten opzichte van onszelf en de ander waren, omdat we tegenover de ander 
verplicht waren om goed werk af te leveren. De samenwerking is daarom altijd goed 
gelopen, met genoeg openheid om elkaar te stimuleren door te gaan en vooral ook kritisch 
naar elkaars werk te kunnen kijken en dit ook te kunnen zeggen; iets wat wij beiden van 
elkaar waardeerden.  
 
Graag willen wij Erna van Zwol bedanken voor haar begeleiding en toewijding tijdens het 
schrijven van ons profielwerkstuk. Verder willen wij Annemarie Eekhout bedanken voor de 
samenwerking gedurende ons profielwerkstuk, zij heeft ons van geholpen ons onderzoek op 
te zetten en wij hebben gedurende ons hele PWS-traject contact met haar gehouden. 
Daarnaast willen wij van de Max van der Breggen, Coco Peet en Veerle Pieters te bedanken 
voor de gesprekken die wij met de Nationale Jeugdraad hebben gehad. Ook willen wij 
Sophie in ‘t  Veld, Johanna Stalenhoef en de gehele Europese D66 delegatie bedanken voor 
de mogelijkheid tot het bezoeken van het Europees Parlement in Brussel. Hier hebben wij 
enorm veel van geleerd. Evenzeer willen wij Bernadette Petri, Bas Eickhout en Jan Huitema 
bedanken voor de interviews.  
 
Gijs Dingemans en Margot Smeets  
 
Hilversum, 13 januari 2019  

 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1 - Interview met Anne-Marie Eekhout 
 
Interview met Anne-Marie Eekhout (Huis van Europa) 
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Interview met mevrouw Anne-marie Eekhout, EPAS 
Tevens aanwezig mevrouw Ingelise de Boer, persattaché  
Afgenomen op 28 maart 2018 
 
Margot Smeets  
Wij doen op dit moment maw onderzoek, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn?  
 

Mevrouw Eekhout 
Nee, leg dat maar eens uit.  

 
Margot Smeets  
Voor het vak maatschappijwetenschappen en daarvoor hadden wij het idee dat we dat over 
Europa wilde doen, wij vinden dat allebei heel interessant en we zijn ook allebei juniors. We 
zijn een EPAS-school en uiteindelijk kwamen we er erop uit dat we iets wilde doen met het 
EPAS-programma. Ons idee is eigenlijk dat we willen kijken of het EPAS-programma leidt tot 
een hogere mate van participatie onder jongeren bij de europese verkiezingen. Wij zijn ook 
een excellente school en daar is vorig jaar ook een onderzoek over gedaan en wij vroegen 
ons af wat voor resultaten het zijn van een EPAS-school oplevert en dat willen we dan ook 
onderzoeken.  
 

Mevrouw Eekhout  
Dat lijkt me heel leuk, er is nog helemaal geen onderzoek naar gedaan op dit moment. In 
2009 / 2010 zijn we in Nederland begonnen met het EPAS-programma en dat is eigenlijk 
pas twee jaar geleden uitgerold in de gehele EU. Eerst met pilot landen, denk daarbij aan 

landen als Polen, Frankrijk,Italië, Spanje, Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk,want dat 
ging natuurlijk niet meer, dus daar is Ierland voorgekomen. Wat je kan doen is een beetje 

kijken op de informatie websites, die nu bureau de liaisons heetten, van elk land en dan zien 
je meestal wel iets over het EPAS-programma staan. Om te zeggen dat wij het verschil met 

de verkiezingen gaan maken is een beetje lastig, want wij hebben leerlingen van laten we 
zeggen 13 /14 tot 20, want mbos zitten er ook bij. De first time voters hopen we te 

benaderen.  
 
Gijs Dingemans  
Want wat wij vooral opmerken is dat er vooral bij de oorzaken van dat jongeren of first time 
voters eigenlijk niet gaan stemmen is omdat zij vaak te weining kennis hebben over de EU 
en wij willen dus eigenlijk ook kijken of EPAS zorgt voor dat stukje meer kennis, maar wij 
zaten ook van; hoe gaan we dat echt toetsen en wij dachten omdat een van de oorzaken dat 
mensen niet gaan stemmen bij europese verkiezingen in verband gebracht kan worden met 
kennis wij daarom willen kijken of dat in verband ligt met EPAS-onderwijs.  
 

Mevrouw Eekhout  
Dat is wel knap als je dat zou kunnen bewijzen, kijk je moet je even bedenken dat er in 

Nederland ongeveer 600 middelbare scholen zijn en dat zijn meestal grote scholen 
gemeenschappen, waarvan wij er 70 hebben, dus wij hebben geen 10%. In sommige 

scholen wordt het in 1 leerlaag uitgerold, in sommige scholen in twee klassen, in sommige 
scholen in de hele school. En er zijn zoveel factoren die daarin meespelen. 
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Mevrouw de Boer  
Zeker ook als je kijkt naar vorige verkiezingen, dat we enorm gegroeid zijn sinds vorige 

verkiezingen in 2014. 
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, toen hadden we er 20 en nu hebben we er 70, maar ik zou nooit durven zeggen dat stel 

de opkomst wordt nu hoger dat het zou liggen aan ons, dan ligt het waarschijnlijk aan betere 
campagnevoering dat mensen moeten gaan stemmen, omdat zoals je weet stemmen echt 

een beetje op de dag zelf besloten wordt door mensen. 
 
Margot Smeets  
Ja, dat zagen we ook in dat rapport van de European Elections 2014, dat er heel veel 
mensen zijn die de dag zelf maar eens besluiten van ‘nou op wie zou ik nou maar eens gaan 
stemmen’ en dat er juist ook jongeren zijn die dat doen.  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, dat is ook een beetje het probleem eigenlijk.  

 
Margot Smeets 
Ja, want waar wij ook heel erg aan dachten was van dat we ook eens zouden kunnen gaan 
toetsen of leerlingen op EPAS-scholen daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze meer kennis 
hebben en die resulaten eens vergelijken met scholen die geen EPAS-programma hebben.  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, ja dat zou je kunnen doen.  

 
Margot Smeets  
Want dat is natuurlijk, dan kan je niet helemaal zeggen of de opkomst bij verkiezingen 
daarbij verandert, maar je kan wel stellen of leerlingen het gevoel hebben dat ze beter 
geïnformeerd zijn of misschien zelfs slechter.  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, jullie lerares kan in workspace waar alle leraren staan, misschien moet je at random een 
soort onderzoek daar gaan doen en is kijken hoe het werkt. En dan zou ik echt verschillende 

niveaus nemen. mbo-scholen, vmbo-scholen, havo, vwo, al is het maar een beetje 
kwalitatief, want kwantitatief gaat je niet lukken. Ik zou meer een indruk geven.  

 
Margot Smeets 
Ja precies, want we hebben het daar ook al met de jongerenvertegenwoordigers voor het 
Europees Parlement over gehad, Coco Peet en Max van der Breggen, en die zeiden ook dat 
het belangrijk is om te kijken naar alle niveaus, omdat er ook andere dingen gedaan worden 
op alle niveaus, als we kijken naar onze europa week, daar wordt een andere invulling 
aangegeven op alle niveaus, dus dan is het ook wel mooi om daar een wat informatie over 
te krijgen, is er een beste manier om leerlingen te informeren, is er een slechtste manier, 
zeg maar.  
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Mevrouw Eekhout  
Ja, want dat zou ik zelf heel leuk vinden en ik denk dat scholen daar ook nog wat aan 

hebben. Maar dan moet je misschien, ik weet niet hoe ver jullie al zijn met schrijven  
 
Margot Smeets  
We hebben nog een heel jaar.  
 
Gijs Dingemans  
Dit is eerder voor ons profielwerkstuk en waar we nu aan werken is een soort van opstapje, 
MAW-onderzoek, dat bestaat uit een analyse en een onderzoek en voor de analyse hebben 
we het over de jongeren opkomst bij de Europese verkiezingen en voor het onderzoek willen 
wij ons gaan richten op EPAS, maar daar zijn we nog niet per se bij de conclusie.  
 

Mevrouw Eekhout  
Oke, want ik zou het zelf wel leuk vinden als je bijvoorbeeld een aantal scholen bezoekt en 
kijkt van wat zijn de best practices daar en wat werkt daar wel en wat werkt daar niet en ligt 

dat aan het opleidingsniveau.  
 
Margot Smeets  
Ja, want wij hebben ook met Wil willemsen gesproken en we merkte dat hij ook weer een 
heel andere invulling op zijn school geeft aan die hele europa week en hoe om te gaan met 
en ik denk dat dat ook wel heel interessant is, omdat er zoveel verschillen aan te geven zijn.  
 

Mevrouw de Boer  
En inderdaad ook eens kijken op een school die niet meedoet, van wat doen die dan aan 

Europa.  
 
Margot Smeets  
Hoe die daar invulling aan geven zeg maar.  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, die dus niet via EPAS werkt en waar dat dus ook niet van de grond komt en niet 

geaccrediteerd zijn en waar ligt het aan. En als je een soort overzicht kan maken van best 
practices voor leraren zou dat ook heel fijn zijn, hoe rol je het uit met verhalen van mensen, 

hoe hebben ze het geïmplementeerd op scholen, maar dat is dan wel weer een hele andere 
insteek.  

 
Gijs Dingemans  
Ja, maar ik denk dat dat haalbaar is, en wat ook heel leuk is er is nog niet echt onderzoek 
naar gedaan is dus dan kom je ook echt met iets nieuws, waar hopelijk mensen ook echt wat 
aan hebben. En het is natuurlijk leuk als je ook echt met iets nieuws kan komen wat dan ook 
voor EPAS zelf van toepassing is.  
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Mevrouw Eekhout  
Ja, en eventueel als het echt leuk is kunnen we het ook nog laten vertalen naar de engelse 

versie en dat zou je het kunnen doorsturen naar alle informatie bureaus, die hebben 
allemaal zo een projectmanager als ik en dan kunnen die het weer doorgeven aan de 

scholen. Dan heb je wel iets  
 
Margot Smeets  
Neergezet  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, iets waar wij eigenlijk gewoon geen tijd voor hebben. Want wij hebben nu al een kleine 

enquête, die zou je kunnen uitwerken, want we willen een korte enquête doen voor de 
juniors en senior ambassadors, maar dat zijn eigenlijk maar drie open vragen. Ja het zou 

natuurlijk al heel leuk zijn als jullie zo iets doen.  
 
Margot Smeets  
Ja, dat vind ik ook wel, misschien is het ook een beetje onze taak als junior om toch eens te 
kijken hoe we Europa wat meer de klas inbrengen in kunnen brengen want dat is denk ik 
toch wat wij vooral heel interessant vinden.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje een probleem met de kerndoelen in het onderwijs 

want daar staat heel weinig EU in, het Europese wordt amper benoemt. En wat je vaak ziet; 
internationalisering is internationalisering, maar eigenlijk doen de meeste mensen die zich 

veel bezighouden met internationalisering mee met EPAS en als je op een gegeven moment 
zegt; ja, maar weet je wel dat eigenlijk meer dan 50% van onze wetgeving uit brussel komt, 

dat brussel eigenlijk gewoon de vierde bestuurslaag is, dan wordt het heel stil. 
 
Gijs Dingemans  
Heel veel mensen weten dat inderdaad gewoon niet.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja.  

 
Margot Smeets  
Ja, en ik denk dat dat bij ons op school ook iets is waar wij een beetje op stuiten dat 
mensen, ook al zijn wel een EPAS-school, heel vaak dingen niet weten en dan lijkt het mij 
wel heel leuk als we daar toch iets mee kunnen, iets kunnen verbreden, want ik vind dat zelf 
toch allemaal wel heel interessant en heel leuk om te doen, maar dan vraag ik me toch af 
hoe dat dan bij sommige leerlingen niet overkomt.  
 
Gijs Dingemans  
Daarom vroegen wij ons af, weten jullie of hebben jullie daar feedback of gegevens over of 
EPAS echt werkt, cijfers of iets van ‘hieruit kunnen we afleiden dat EPAS werkt’. 
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Mevrouw Eekhout  
Soms via collega's, ik weet wel dat het hoofd van het informatiebureau in Kroatië, hoe heet 

ze ook alweer? 
 

Mevrouw de Boer  
Violetta.  

 
Mevrouw Eekhout  

Wij hadden op een gegeven moment toen Kroatië bij de EU kwam, toen dat net was 
gebeurd, was zij daar net en wij hadden ook een module geschreven, en wij lieten haar dat 
zien, nou zij was helemaal niet zo geïnteresseerd en toen was het op een gegeven moment 

toch het plan dat na die pilot landen alle europese landen met dit programma mee gingen 
doen en toen kwam ze na een klein jaar, iets minder dan een jaar, naar mij toe en toen zei 

ze; ik moet toch iets tegen je zeggen, wat ik heel leuk vond, ik had gedacht dat het helemaal 
niet zou werken, maar het is eigenlijk een groot succes aan het worden hier en dat hoor ik 
een beetje van, dat hoor ik niet van alle landen. Ik denk zelf dat het ermee te maken heeft 

wie trekt het, wie is enthousiast, kom je op het juiste moment, zorg je dat je leraren iets geeft 
dat ze graag willen, enzovoort.  

 
Margot Smeets  
Ja, ja, ja. Want dan wordt het ook op de beste manier uitgedragen, dan komt het ook van 
binnen, dat mensen willen leren.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, ja, ja.  

 
Gijs Dingemans  
Ja, want wat het natuurlijk nog wel is; het is volledig vrijwillig dat scholen zich hierbij 
aansluiten, er zit helemaal geen verplichting aan, ook vanuit enige instantie of iets in, er 
wordt nergens gezegd van doe iets aan europa, het is nog volledig vrijwillig dus dan zie je 
wel dat alleen de echt geïnteresseerde scholen, of nou ja hoop je, zich hiervoor aanmelden.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en het helpt natuurlijk ook dat het lesmateriaal redelijk goed is en dat helpt ook erbij dat 

leraren weinig zelf moeten verzinnen, tijdsgebrek onder andere, dus dat speelt mee. Alles is 
gratis wat ook voor heel veel scholen belangrijk is en het is relevant. Kijk het voordeel is dat 

wij het Europees parlement zijn dus daar zit ook de PVV in, dus wij hoeven niet een pro 
Europese boodschap neerzetten.  

 
Margot Smeets  
Ja precies, het hoeft alleen maar te bestaan uit feiten, zodat mensen het gaan begrijpen.  
 

Mevrouw Eekhout  
Die lesmodules van de onderbouw hebben wij ook aan de PVV laten zien en aan de 

voormalige fractieleider van de PVV en hij kon er mee leven. Dus dat zegt voor mij genoeg, 
dat betekent dat je gewoon redelijk neutraal bent.  
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Margot Smeets  
Ja, want dat is denk ik ook wel een boodschap die heel erg uitgedragen moet worden, dat 
het totaal niet gaat over Europa ‘moet’, leerlingen kunnen er zelf een mening over vormen. 
En wij hadden nog een vraag. Het europees jongerenbeleid heb ik wel redelijk uitgewerkt, 
alleen kom ik nergens iets tegen over een stembeleid voor jongeren, maar weten jullie daar 
iets over het Europees beleid om jongeren aan het stemmen te krijgen? 
 

Mevrouw de Boer  
Nou ja, je hebt sowieso niet 1 beleid namens heel Europa, je hebt allemaal verschillende 

instellingen en qua stemmen is het toch meestal het europees parlement, want daar moet 
voor gestemd worden. Er wordt iedere keer wel beleid gemaakt en jongeren zijn bijna altijd 

wel een belangrijke doelgroep, dus daar wordt wat aangedaan, first time voters, wat ik vaak 
zie is dat het per land verschillend is, in oostenrijk mag je op je 16de stemmen en die 

hebben dus weer een andere doelgroep dan andere landen. Maar het is wel in alle 
eerlijkheid een worsteling van hoe bereik je jongeren. Jullie hebben een beetje het EPAS 

gebeuren gezien, dus dat Europa eigenlijk geen onderdeel is van het curriculum en je begint 
dus eigenlijk al met een slechte start als je het hebt over europese verkiezingen en dan heb 

je ook nog eens onderwerpen die soms best wel taai zijn.  
 
Margot Smeets  
Ja, een beetje moeilijk te begrijpen.  
 

Mevrouw de Boer  
Ja, ja.  

 
Margot Smeets  
Ja, en hebben jullie het idee dat als dat hele europese verkiezingen en de europese politiek 
net zoals de nationale politiek in het vak maatschappijleer wordt opgenomen / verplicht 
wordt gesteld dat ook weer bijdraagt aan?  
 

Mevrouw de Boer  
Jawel, dat denk ik wel. Het wordt dan normaler,  de meeste mensen vinden het normaal dat 

je voor de tweede kamer gaat stemmen.  
 
Margot Smeets  
Ja, dat het van school uit wordt uitgedrage van het is normaal dat.  
 

Mevrouw de Boer  
Het is een onderdeel van de democratie.  

 
Margot Smeets  
Ja precies, want dat is eigenlijk ook best wel vreemd dat het wel gewoon gaat over 50% van 
alles wat hier bepaald wordt, dat je dan toch niet gaat stemmen.  
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Gijs Dingemans  
En jullie zouden zeggen dat er, als beleid, veel meer europa terug zou moeten komen op 
scholen?  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, dat je in ieder geval echt een beetje weet van; hoe werkt Europa. Het is best wel 

ingewikkeld, wat is de commissie, wat is de raad. Je ziet zelfs in kranten ook nog wel eens 
dat het een enkele keer door elkaar gehaald wordt. Het is ook niet zo makkelijk en het is 

heel belangrijk, want je kan dan ook beter de politiek volgen.  
 

Mevrouw de Boer  
Ja, je moet het natuurlijk ook niet te ingewikkeld maken. 

 
Margot Smeets  
Ja precies, maar meer ook vanuit het idee dat mensen die begrijpen makkelijker gaan 
stemmen en weten waar ze op gaan stemmen, het is dus eigenlijk ook belangrijk dat die 
kennis er gewoon is en dat leerlingen weten waar het over gaat.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, want het bepaald een groot deel van jouw toekomst eigenlijk, zonder dat je het weet.  

 
Margot Smeets  
Ja, inderdaad want als je de normale verkiezingen niet begrijpt is de kans dat je niet gaan 
stemmen ook meer aanwezig, want ja; waar stem je dan voor?  
 

Mevrouw Eekhout  
En het is natuurlijk het probleem dat je wel op je nationale partij stemt en niet op je Europese 

partij en dat er ook minder gedebatteerd wordt in het parlement zoals in de tweede kamer. 
Dat werkt allemaal wat anders.  

 
Margot Smeets  
Maar denkt u dat dat het een probleem is dat er in Nederland gestemd wordt op de VVD en 
niet op ALDE? Dat het verschil zou maken als er op het kiesbiljet ALDE zou staan ipv VVD?  
 

Mevrouw Eekhout en Mevrouw de Boer  
Nee. 

 
Mevrouw Eekhout  

Dat zou het denk ik alleen maar moeilijker maken, want vraag maar aan de gemiddelde 
Nederlander wie is de voorzitter van de commissie. 

 
Margot Smeets  
Nee, dat is ook wel verwarrend inderdaad.  
 

Mevrouw de Boer  
Dan zeggen ze Frans Timmermans misschien. 
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Margot Smeets 
Ja precies, dus het is wel belangrijk dat het nog heel nationaal gehouden wordt eigenlijk.  
 

Mevrouw Eekhout 
Dat is altijd een beetje een probleem met de politiek, op het moment dat Rutte iets naar 

binnen haalt in Europa dan hebben wij het gedaan en anders is het Europa’s schuld, maar 
hij zit dan ook aan tafel en heeft zijn gelijk niet gekregen en ja zo werkt het natuurlijk ook 
altijd. Dus er wordt wel altijd heel snel gezegd dat het de schuld is van Europa terwijl wij 

daar als Nederland ook meebeslissen.  
 
Margot Smeets  
En dat is dan misschien ook weer dat stukje dat mensen eigenlijk te weinig kennis hebben 
over, dat mensen niet helemaal weten.  
 

Mevrouw de Boer  
Ja, en dat mensen dat ook weer denken van ik heb er geen invloed op en het is verweg. 

 
Gijs Dingemans  
De jongerenvertegenwoordigers zeiden exact hetzelfde, dat er heel gauw wordt gezegd van 
‘ja dat wordt in brussel besloten’, terwijl wij er zelf natuurlijk heel veel invloed op hebben.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en ook de nationale parlementen hebben al heel veel wetsvoorstellen waar verandering 
gemaakt kan worden, maar die zitten ook soms te slapen toch? En hebben het niet op hun 

netvlies . 
 
Margot Smeets  
Ja, of kunnen er niks aandoen zoals laatst bij dat pulsvissen, dat is toch een beetje moeilijk  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, maar dat ligt een beetje anders. 

 
Mevrouw de Boer  

Ja, haha.  
 
Margot Smeets  
Ja, dat is wat ik ervan begrepen heb ik het nieuws.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, de nederlanders hebben zich een beetje.  

 
Margot Smeets  
Ja, ik hoorde op het nieuws dat de Nederlanders zich niet aan de afgesproken regels 
hadden gehouden.  
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Mevrouw de Boer  
Nee precies, dan kom je een beetje daarbuiten.  

 
Margot Smeets  
Ja, dat het toch niet mocht omdat ze te laat waren begonnen het het verzamelen van 
gegevens. 
 

Mevrouw de Boer  
Ze mochten vergunningen uitgeven voor die specifieke techniek als het voor onderzoek 

gebruikt ging worden en dat hebben ze gebruikt om gewoon heel veel vissers een 
vergunning te geven en zonder dat onderzoek werkelijk uit te voeren.  

 
Margot Smeets  
Dan was dat niet helemaal een goed voorbeeld, excuses.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, ze hebben dus gewoon te veel vissers met dan pulsvisserij.  

 
Mevrouw de Boer  

Nou, het is wel een goed voorbeeld waar Europa altijd de schuld krijgt. 
 
Margot Smeets  
Ja, ik was toevallig in Engeland tijdens zegmaar Brexit en toen waren er ook mensen die 
zeiden dat ze tegen gingen stemmen omdat ik ze hun spruiten moesten opmeten, dat soort 
dingen. Dat je ook zit van nou, oke.  
 

Mevrouw de Boer  
Brexit is trouwens, vind ik, voor jongeren gaat dat misschien wel een heel mooi voorbeeld 

worden, want door de Brexit komen er echt wel grenzen terug.  
 
Gijs DIngemans  
Ja, wij hebben dat tot nu toe ook al verwerkt in onze analyse. Omdat brexit toch heel mooi 
laat zien wat jongeren nou eigenlijk kunnen betekenen bij die verkiezingen, omdat zij zo een 
lage opkomst hadden bij die brexit dat ze misschien wel nou ja.  
 

Mevrouw de Boer  
Ook dat.  

 
Mevrouw Eekhout  

Ja, en nu ook met dat Cambridge Analytica helemaal, dat je echt denkt van wat is hier aan 
de hand gewoon, had jij dat ook niet een beetje?  

 
Mevrouw de Boer  

Ja.  
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Mevrouw Eekhout  
Want daar is ook gezegd dat de Alt right bezig was.  

 
Margot Smeets  
Ja, dat is met het verzamelen van gegevens, toch?  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, ja, ja. Dat je dus eigenlijk websites in het leven gaat roepen die echt voor brexit zijn. Het 

is best wel een, ik denk dat dat ook een van de dingen is die scholen moeten leren, hoe 
kunnen leerlingen zien welke websites niet echt zijn, wat is fake news, wat is niet fake news. 

En zoals wij vroeger leerden dat de reclames van de televisie niet altijd waar waren, maar 
dat was nog vrij simpel eigenlijk.  

 
Margot Smeets  
Ja, dat is nu heel lastig te zien inderdaad, wat nou echt is en niet.  
 
Gijs Dingemans  
Want wat jullie eigenlijk zeggen is dat het heel erg leuk is en dat jullie er wat aan hebben als 
we EPAS-scholen met elkaar gaan vergelijken en te vergelijken op basis van kennis en eens 
te kijken wat het beste werkt, toch? De verschillende werkwijze van scholen eens te 
bekijken. 
 
Margot Smeets  
Ja, en ik denk dat onze school zelf daar ook wat aan heeft.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, jullie zijn wel een van de top scholen, moet ik eerlijk zeggen.  

 
Margot Smeets  
Ja, ik heb ook wel het gevoel dat wij veel doen aan Europa, zeker in onze MAW lessen, er is 
toch ook altijd Europa, in plaats van bijvoorbeeld alleen Nederland.  
 
Gijs Dingemans  
Ja, daar ligt toch altijd wel een zekere nadruk op inderdaad. Want er is dus volledig, nou ja 
volledig, grote vrije invulling bij scholen  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, kijk je moet even denken als je een praktijkschool hebt, een praktijkschool zit nog onder 

het niveau van mavo, dus dat is echt simpel, dat is gewoon basic, dan ben je al blij als er 
begrepen wordt dat het milieubeleid uit Europa komt en gaan ze dan zelf een molentje 

maken met windenergie of dat ze het idee weten van europa kwam voor nooit meer oorlog 
en verkiezingen wordt al lastig: je moet gaan stemmen want ook een deel van de wetgeving 
komt uit europa, maar hoe dat dan zit met de commissie en de raad en het parlement dat is 
echt te hoog gegrepen maar je kan ze wel het gevoel geven van je bent een onderdeel van 

europa en europa is belangrijk en je bent meer europa dan je denkt en als je dat al hebt 
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gedaan en hebt gezegd veel wetgeving en nooit meer oorlog, wat nog steeds belangrijk blijft 
door bijvoorbeeld Syrië, dan heb je al wat gewonnen.  

 
Margot Smeets  
Ja, want daar hadden we het ook met Coco Peet en Max van den breggen over en die 
zeiden van; ‘ja, wat ze bijvoorbeeld ook bij praktijkscholen doen is dat ze eens onder een 
motorkap gaan kijken en dat gaan uitleggen, van daarom is het zo, omdat dat in Europa zo 
bepaald is en dat soort dingen, dat het wat meer tot de verbeelding gaat spreken’.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en dat is nu eigenlijk de discussie die we dus eigenlijk hebben met de diesels he, de 

diesels uit zuidoost Europa die ontzettend vervuilend zijn en die in de milieuzones van 
Rotterdam komen en dat laat zien dat het altijd speelt.  

 
Margot Smeets  
Ja, en ik denk dat dat ook wel een boodschap is die uitgedragen moet worden dat het altijd 
aanwezig is.  
 

Mevrouw Eekhout 
Natuurlijk, en wat je nu ook ziet met de brexit, de pond is gedaald er wordt heel weinig 

geïnvesteerd in de economie van het Verenigd Koninkrijk en dat is gewoon echt een feit. 
Investeerders gaan niet in zo een land investeren.  

 
Gijs Dingemans 
Hoewel je natuurlijk wel iemand op het binnenhof hebt lopen die daar heel anders tegenaan 
kijkt, meneer Baudet.  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, ja, ja, haha. 

 
Margot Smeets  
Ja, daar kunnen we ook wel een boek over schrijven.  
 
Gijs Dingemans  
Dus volledige vrije invulling, maar dan vooral op basis van niveau.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en wat wij belangrijk vinden, kijk je hebt wel bijvoorbeeld andere concepten binnen het 

Nederlandse onderwijs, zoals tto-scholen of elos-scholen, Europese leeromgeving scholen, 
die hebben echt hele strenge voorwaarden, wij hebben er maar een paar, de junior en de 

senior, een week van europa moet je organiseren, je moet een eu-infopoint organiseren en 
je moet het lesmateriaal gebruiken. En that's it. Waarom hebben wij dat gedaan, op het 

moment dat je de drempel te hoog gaat maken, dan gaan scholen afhaken en elke school 
heeft een andere cultuur en een andere manier en als je mensen vrijheid geeft om het een 

beetje in hun cultuur en in hun curriculum in te bouwen, want wij hebben ook scholen die het 
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het hele programma maar in twee projectweken doen en dan is het klaar, dus die trekken 
het niet het hele jaar door. En dat moeten scholen een beetje zelf kiezen. 

 
Margot Smeets  
En dan wordt dan ook niet vanuit EPAS gezegd van jullie kunnen het op deze manier doe?  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, dat kan wel, maar als zij zeggen dat trekken wij gewoon niet met onze leraren en dit 

werkt het beste voor ons. 
 
Margot Smeets  
Dan is dat geen probleem verder.  
 

Mevrouw Eekhout 
Nee, het moet wel een bepaalde structuur hebben, maar niet alle leerlingen in alle leerlagen, 

of als ze het alleen maar drie mavo willen doen, maar je ziet ook langzamer hand, 
bijvoorbeeld de Kees Boekeschool in Bilthoven, ik praatte net met die leraar vandaar het 

voorbeeld, hij heeft het altijd in vmbo gedaan en wij hebben altijd zitten pushen, doe het ook 
in havo en vwo bij jullie. Paar keer nee, maar nu kwam hij zelf na 2 jaar van ja, we gaan het 
toch doortrekken in 3 havo en vwo, dus ik zei; ‘oke kom dan eens met de leraren’ en dan is 

er een introductiedag voor leraren. Dus soms werkt dat beter, hadden wij onmiddellijk 
gezegd, van ja alleen 3 vmbo op een scholengemeenschap ja dan was deze school 

waarschijnlijk nooit een EPAS-school geworden.  
 
Gijs Dingemans  
Ik snap uw gedachte wel, scholen moeten makkelijk er bij betrokken kunnen worden. 
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en soms betekent dat beginnen in twee klassen bijvoorbeeld. 

 
Margot Smeets  
Maar is het nou ook zo EPAS ook niet toets, of ze kijken hoe het zit met de leerlingen op die 
school. 
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, er wordt wel visitatie gedaan, Wil Willemsen hebben jullie gezien en hij praat met de 

juniors en de seniors en dat is de presentatie en dat is zijn indruk en hij kijkt natuurlijk naar 
het niveau, maar we zitten nu met een aantal scholen die wij geaccrediteerd hebben en die 
hebben nu geen juniors meer, wat doen we daar mee? Laten we ze nog 1 of 2 jaar hangen 

of zeggen we dat ze eruit moeten? 
 
Margot Smeets  
Dus het is wel een heel vrij programma, maar er zitten wel voorwaarden aan.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, die 5 voorwaarden zijn er, en die zijn er in elk land.  
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Margot Smeets  
Dus juist omdat het programma zo vrij is zijn die voorwaarden dus heel belangrijk?  
 

Mevrouw Eekhout 
Ja, omdat je zo een beetje probeert het op school te verankeren, met zo een infopoint en 

een europa week bijvoorbeeld. 
 
Margot Smeets 
Dus niet dat de accreditatie gegeven wordt, maar er eigenlijk geen waarde aan het zijn van 
een EPAS-school hangt, het is wel echt als je een EPAS-school bent dan doe je dat.  
 
Gijs Dingemans  
En over het algemeen zijn de reacties op EPAS dus eigenlijk wel positief zeg maar.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja en wat je nu ziet, ik krijg vanmiddag dan een franse lerares die is van een EPAS-school 

ergens bij Lille en die komt even langs en ze wilde even praten over of we nog een bepaalde 
uitwisseling met andere scholen konden opzetten en je ziet wel dat dat gaat werken. Dus de 

scholen, wat ook weer toegevoegde waarde is, komen wel weer makkelijker in contact met 
andere scholen in Europa. 

 
Margot Smeets  
Is dat al heel hecht die samenwerking tussen verschillende lidstaten of komt dat nu?  
 

Mevrouw Eekhout 
Dat is nu aan het komen, dat gaat langzaam. 

 
Gijs Dingemans  
Ja precies, wat mevrouw van Zwol had het ook over een mogelijke uitwisseling met een 
andere EPAS-school, daar heeft ze geloof ik ook nog mee gesproken, maar zij noemt dat 
ook vaker, dat dat wel kan nu dankzij EPAS.  
 

Mevrouw Eekhout 
En dus de senior ambassadors, zoals mevrouw van Zwol, die gaan dan naar Brussel voor 

anderhalve dag en daarin komen leraren uit heel europa bij elkaar, dus dan zie je elkaar en 
kan je makkelijker twinnen, want dan kan je ook een beetje voelen; past deze  persoon bij 

mij. Want om zomaar een uitwisseling op te zetten, als je iemand niet kent. 
 
Gijs Dingemans 
Ja, ja, ja, want om via een mailtje zoiets te regelen. 
 
Margot Smeets  
Want wordt er ook informatie uitgewisseld, niet per se tussen dit soort instituten, maar echt 
tussen EPAS-leraren?  
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Mevrouw Eekhout  
Sommige gaan bij elkaar op bezoek, ook juniors gaan bij elkaar op bezoek.  

 
Margot Smeets  
Maar dat is dan wel dat je al een beetje een band met een land hebt.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, ja, maar je kan ook zeggen tegen jouw leraar van wat zit er bij jullie in de buurt, ga een 

keer bij Kees Boeken kijken bijvoorbeeld.  
 
Gijs Dingemans  
Want EPAS brengt dus  buiten alleen onderwijs  en lespakketten ook mogelijkheden om in 
contact te komen met andere scholen in Europa, dus er komt eigenlijk nog meer bij kijken 
dan mensen misschien in eerste instantie denken en dat is dan misschien ook leuk om te 
benoemen.  
 
Margot Smeets  
Want is dat ook een streven dat scholen internationaal met elkaar gaan samenwerken?  
 

Mevrouw de Boer  
Ja, denkt het wel he? 

 
Mevrouw Eekhout  

Ja, dat is wel een streven.  
 
Margot Smeets  
En is dat dan iets wat de afgelopen jaren zo gegroeid is of is dat iets wat al sinds dag 1, 
2010/2011 het plan was?  
 

Mevrouw Eekhout  
Nee, toen wij hier in NL begonnen, begonnen we met het idee dat er voor de vmbo scholen, 

onderbouw en mbo scholen heel weinig was, dat er eigenlijk geen lesmateriaal was. Want 
voor bovenbouw havo vwo is er nogal wat, maar wij vonden dat echt een gemiste kans ook 

omdat 60% van onze beroepsbevolking een vmbo/mbo achtergrond heeft.  
 
Margot Smeets  
Ja precies, dus het moet echt in die vier jaar gebeuren.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, en dat is dus wel 60% van je bevolking dus dat is wel een groot deel van je kiezers en 

dat zijn de mensen die voor een groot deel ook niet gaan stemmen. Hoger opgeleiden gaan 
wat vaker stemmen, eigenlijk toch, dat kan je toch wel zeggen? 

 
Mevrouw de Boer  

Ja, ja, zeker, zeker, zijn ook wat vaker actief he, politiek actief.  
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Margot Smeets  
En dan is het misschien juist ook wel mooi om uitwisselingen te doen, want dat kan natuurlijk 
ook als je mavo of vmbo doet. Daar hadden we het ook met Coco en Max over, dat het best 
lastig is voor iemand die mavo of bijvoorbeeld vmbo doet om via Erasmus+ een uitwisseling 
of een buitenland stage te regelen, omdat dat toch wat moeilijk is. Als je universiteit doet dan 
kan dat wat makkelijker. Is dat dan ook iets waar echt aandacht aan besteed wordt of is dat 
eerder iets wat gewoon een hele gunstige bijkomstigheid is? Dat dat gewoon mogelijk wordt 
voor leerlingen? Dat ze makkelijker op uitwisselingen kunnen? 
 

Mevrouw de Boer .  
Ik weet niet of dit per se EPAS is, maar überhaupt denk ik wel zijn ze daar wel mee bezig 
om ook voor leerlingen met een beroepsopleiding stages en dat soort dingen mogelijk te 
maken. Wat me wel altijd opvalt is dat als er onderzoeken zijn, zijn er niet heel veel hoor, 

maar dat juist in Nederland die groep niet zo heel erg bereid is, best wel een beetje honkvast 
zijn, maar of dat specifiek voor nederland is weet ik ook niet  

 
Margot Smeets  
Ja, dus dat kan ook met andere factoren te maken hebben.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, dat is best wel bijzonder ja.  

 
Mevrouw de Boer  

Ja, Monica had van de week ook weer een onderzoek dat zelfs als er veel werkeloosheid is 
dan zijn ze nog niet berijdt voor een baan naar het buitenland te gaan. Maar in bijvoorbeeld 

griekenland is dat onder laagopgeleiden veel sterker.  
 

Mevrouw Eekhout  
Je kan misschien ook bedenken dat hier goede bijstandsvoorzieningen zijn dat zal wel 

meespelen, als je een goed sociaal stelsel hebt, anders zou je moeten gaan kijken naar 
Zweden en Noorwegen, hoe werkt het daar.  

 
Margot Smeets  
Ja, want waarom zou je weggaan als je een goed vangnet hebt, want is het ook iets wat heel 
erg gestimuleerd wordt vanuit Europa, EPAS-scholen?  
 

Mevrouw Eekhout  
Vanuit het Europees Parlement wel, en natuurlijk hebben we het Erasmus+ programma. De 

uitwisseling tussen leraren en scholen, dat is wel echt iets wat vanuit de Europese politiek 
ondersteund wordt en dat vinden we wel heel belangrijk  

 
Margot Smeets  
En gaat het EPAS-programma ook deels op in het erasmus+programma of staat het er een 
beetje los van? 
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Mevrouw Eekhout  
Nou wat scholen wel doen is samen een aanvraag doen, wij hebben geprobeerd of daar zijn 

we nog steeds mee bezig, leek mij een goed idee, dat als je EPAS-school wordt, dat als je 
dan iets invoert voor uitwisselingen dat je wat extra punten krijgt maar daar zijn we nog niet, 

dus dat je meer kans maakt om subsidie te krijgen.  
 
Margot Smeets 
Ja, precies dus dat het meer interessant wordt om EPAS-school te worden.  
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, maar wij als EPAS zelf gaan niet helpen bij Erasmus+, wij geven wel informatie erover, 

maar scholen moeten het wel zelf regelen.  
 
Margot Smeets  
Maar als er bijvoorbeeld hulp nodig is met het invullen van een uitwisseling dan. 
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, dan moeten ze naar het agentschap voor Erasmus+ in Nederland gaan, die regelt de 

subsidies . Want de commissie geeft eigenlijk geld.  
 
Margot Smeets  
Ja, want ik had al gezien dat in 2017 14,74 miljard euro naar Erasmus+ is gegaan, vond ik 
toch wel een mooi bedrag. 
 
Gijs Dingemans  
Ja, ik zit eigenlijk nog even te kijken of we nog dingen hebben.  
 
Margot Smeets  
Ja, ik heb het idee dat we het meeste wel hebben gehad. 
 

Mevrouw Eekhout  
Ja, je kan altijd een keer opbellen als je denkt van dit of dit had ik niet gevraagd. 

 
Margot Smeets  
Ja, en ik denk dat we ook, dit is voor ons maatschappijwetenschappen onderzoek en dan 
hebben wij het geluk dat we door mogen met dit onderwerp voor ons pws volgend jaar. 
 

Mevrouw de Boer  
Want jullie doen 5VWO? Ja, want 6VWO is natuurlijk profielwerkstuk.  

 
Margot Smeets  
Ja, want we zijn nu ook bezig met het opzetten van een stage in Brussel dus we hopen 
eigenlijk met iemand stage te kunnen lopen of mee te kunnen lopen die op jongerenbeleid 
zit.  
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Gijs Dingemans  
Ja, iets in die trant inderdaad.  
 

Mevrouw Eekhout  
Hebben jullie D66 geprobeerd? Want die hebben altijd wel stagiaires. Of bij Bas Eickhout , 

die is van Groenlinks en die staat er best wel voor open of Jeroen Lenaerts, maar die zal 
meer voor de scholen uit het Zuiden gaan.  

 
Margot Smeets  
Oh nou mijn ouders komen allebei uit maastricht. Ja, dus als we op een gegeven moment 
nog vragen hebben, in ieder geval heel fijn dat dat dan kan! 
 

Mevrouw Eekhout  
Kijk hier nog een overzicht van de opkomst bij de vorige Europese verkiezingen en dan kan 
je ook een beetje het verschil zien, dan kan je zien wat er gebeurt is, van 18 tot en met 24 is 

redelijk laag en bijvoorbeeld in Zweden is dat best wel hoog, die zitten hoger dan hun 
gemiddelde.  

 
Margot Smeets  
En in België is natuurlijk stemplicht. 
 

Mevrouw Eekhout  
En in welk land hebben ze nog meer stemplicht, Italië? Daar is waarschijnlijk geen sanctie 

op.  
 
Gijs Dingemans  
Ja, we hebben het ook in ons verslag staan.  
 
Margot Smeets  
Ja, want in belgië 90,1%. 
 

Mevrouw Eekhout  
Malta. 

 
Mevrouw de Boer  

Zou kunnen, weet ik niet uit mijn hoofd.  
 

Mevrouw Eekhout  
Luxemburg.  

 
Mevrouw de Boer  

Ja, ja, ja. 
 

Mevrouw Eekhout 
Daar staat een sterretje bij, en Oostenrijk.  
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Margot Smeets  
Maar dan zitten er denk ik geen sancties op.  
 

Mevrouw Eekhout  
Nee, en EL is voor Griekenland, dus dat is wel leuk om te zien.  

 
Gijs Dingemans  
Maar de stemplicht die in Nederland is afgeschaft, is dat gedaan om mensen meer vrijheid 
te geven om zelf te stemmen? 
 

Mevrouw Eekhout  
Volgens mij hebben we nooit stemplicht gehad.  

 
Gijs Dingemans  
Hebben we hier geen stemplicht gehad?  
 

Mevrouw Eekhout  
Nee, dat is echt iets belgisch, ik dacht in ieder geval van niet. Er valt wel iets voor te zeggen, 

maar het heeft geen zin als je het niet kan handhaven.  
 

Mevrouw de Boer  
Jullie hebben helemaal gelijk van 1917 tot 1970 kende nederland opkomstplicht.  

 
Margot Smeets  
Alleen was die eerste Europese verkiezing natuurlijk in 1979 dus toen hadden we geen 
opkomstplicht meer. Misschien als laatste vraag, vind u dat het belangrijk is dat er stemplicht 
komt voor de Europese Verkiezingen of zou dat meer kwaad dan goed doen?  
 

Mevrouw de Boer  
Ik zie net het verschil, je hebt alleen maar stemplicht in Noord Korea, daar heb je geen 

stemgeheim dus dan moet je ook echt laten zien dat je gestemd hebt op een van de 
kandidaten die de regering heeft gekozen. Anders heet het opkomstplicht, dat je in ieder 
geval moet gaan, maar dan kan je natuurlijk wel blanco stemmen. Nee hoor, ik denk dat 

stemmen een recht is en geen plicht, maar dat is mijn persoonlijke mening.  
 

Mevrouw Eekhout  
En je gaat het er niet beter mee maken. 

 
Margot Smeets  
Nee, misschien omdat er dan alleen maar meer afgezet wordt tegen, omdat het dan echt 
moet.  
 

Mevrouw de Boer  
Ja, kijk inderdaad naar België waar mensen een excuusbriefje halen bij de dokter zodat ze 

niet hoeven te stemmen.  
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Mevrouw Eekhout  
Want krijgen ze anders automatisch een boete in huis daarna?  

 
Mevrouw de Boer  

Als ze niet gaan stemmen maar als ze een briefje van de dokter hebben niet.  
 

Mevrouw Eekhout  
Dan hoeven ze die driehonderd euro niet op te hoesten.  

 
Margot Smeets  
En bij de nationale verkiezingen in belgië is het ook zo dat als je niet komt je op een 
gegeven moment niet meer mag stemmen, dat heb ik ook ergens gelezen.  

 
Mevrouw de Boer  

Dan verlies je je stemrecht, oke.  
 
Margot Smeets  
Dan mag je dus niet meer stemmen omdat je niet bent gekomen, nou dan denk je denk ik 
ook wel twee keer na voordat je thuis blijft. Enorm bedankt dat julle tijd voor ons hebben 
kunnen maken!  
 

Mevrouw Eekhout en Mevrouw de Boer  
Geen probleem! 

 
 
 
Bijlage 2 - Interview Jan Huitema  
 
Hoe kijken de mensen waarop wij met z’n allen kunnen stemmen eigenlijk aan tegen de 
betrokkenheid van de jongeren en wat zou er eventueel moeten veranderen volgens hen? 
Wij hebben een mail met een aantal vragen gestuurd naar de volgende partijen: SP, PvdA, 
GL, D66, CDA, VVD en PVV. Wij hebben al deze partijen gemaild zodat wij een zo compleet 
en eerlijk mogelijk beeld te geven van de verschillende opvattingen en visies die er zijn.  
 
Bas Eickhout (GroenLinks), Sophie in ‘t Veld (D66) en Jan Huitema (VVD) hebben 
gereageerd op onze mail. 
 
Jan Huitema (VVD) 
 
Wat vind u van de betrokkenheid van jongeren (18 - 24) bij de Europese Unie? 
Dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik denk dat de betrokkenheid bij de politiek in het 
algemeen voor die categorieën erg verschillend is en die is er niet altijd. En dat het erg 
verschilt in vergelijking met verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar ik zie wel dat dat 
veranderd. Niet per se omdat het Europees Parlement niet heel anders is, maar door hoe de 
wereld eruit ziet. Je hebt nu bijvoorbeeld Trump, Orbán in Hongarije, Griekse crisis en Italië. 
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Kortom, de kranten staan er gewoon vol van. Daardoor beseffen de mensen ook steeds 
meer wat de Europese Unie is en doet. En ook misschien bijvoorbeeld de leuke dingen van 
de EU, zoals overal in de EU gelijke roamingkosten. 
 
G: U denkt dus dat de media een grote rol spelen in de betrokkenheid van jongeren bij de 
Europese Unie?  
Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment gaat dat balletje ook rollen, op je studie en werk bijv. 
Bij het koffiezetapparaat wordt er dan ook meer over gesproken.  
 
Wat vindt u van de betrokkenheid van middelbare scholieren bij de Europese Unie? 
Ja, ik heb toen ook al een beetje gezegd van ‘don’t tell them, show them’. Het is gewoon 
heel belangrijk om inzichtelijk te maken en te laten zien dat je als je 18 bent een stem hebt, 
en je die stem moet laten horen. Het meest sprekende voorbeeld is het hele 
brexit-referendum geweest, waarbij de jongeren niet gingen stemmen en dat ze het 
daardoor verloren hebben. De kans was heel groot geweest, dat wanneer de jongeren wel 
waren gaan stemmen dat er net tegen voor gestemd zou zijn, maar nu is er voor gestemd. 
Dus dat is één, ten tweede hoe scholen daar beter hun best voor kunnen doen: ik ben zelf 
natuurlijk ook scholier en student geweest en ik vond het heel moeilijk om dat uit een boekje 
te gaan lezen, met een paar plaatjes. Daarom is het heel goed dat zoiets georganiseerd 
wordt, dat je met een politicus kunt spreken, of dat je een keer naar het EP gaat om het met 
eigen ogen te zien.  
 
G: dus in plaats van het saaie uit een boek leren, meer het zien, het voelen, proeven als het 
ware van die hele Europese Unie zodat je het op een andere manier ipv de standaard 
manier uit zo’n boekje?  
Zo is het, natuurlijk ligt het er ook een beetje aan wie het verteld, maar als ik met jou of wie 
dan ook ga spreken over de dagelijkse gang van zaken is het niet moeilijk om in 2 of 3 
zinnen bij de EU uit te komen. Want heel veel dingen komen uit Brussel of Straatsburg 
 
Wat zouden scholen kunnen doen om de betrokkenheid van scholieren (toekomstige 
stemmers) bij de Europese Unie te vergroten?  
G: Vind u dan wel dat er op dit moment voldoende wordt gedaan om jongeren te betrekken, 
of zou er op scholen nog meer aan gedaan moeten worden?  
Ja, het is niet voldoende omdat je ziet dat de jongeren minder trouwe stemmers zijn. Dat zie 
je niet alleen bij verkiezingen voor het Europees Parlement, maar ook met verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Tim Hofman had er een hele campagne voor gedaan, dus dat is één. 
Twee, jazeker bij het EP is de opkomst gewoon een stuk lager, zeker in vergelijking met de 
Tweede Kamer, laatste keer was er voor het EP iets van een opkomst van 39 op 40%, terwijl 
het bij de Kamer iets van 80% is, er is dus een probleem.  
Of er dan wat aan gedaan moet worden kun je met ja beantwoorden, maar het gaat er niet 
alleen om dat je doet, maar ook hoe je het doet. En ik moet zelf ook eerlijk zeggen dat ik dat 
lastig vind om te weten hoe ik dat moet doen. En stel dat het EP er heel veel geld voor 
uittrekt om meer aan PR te doen en meer te laten zien wat ze allemaal doen, dan zeggen 
mensen ook weer: er wordt belastinggeld aan uitgegeven en dat is dan te hoog. Op de een 
of andere manier moeten mensen zelf doorkrijgen wat de politiek voor hen betekent. Dat 
moeten politici doen zoals ik, scholen kunnen dat doen, maar dat moet een beetje op een 
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autodidactische manier. Een beetje zelf het inzicht krijgen in plaats van dat iemand met het 
wijzende vingertje zegt: en … is zo belangrijk.  
 
Hoe probeert u/uw partij jongeren te bereiken? 
Je hebt misschien gezien dat het VVD congres de laatste keer een soort festival was. We 
willen laten zien dat we heel benaderbaar zijn als partij en dat je probeert die link te maken. 
Ik probeer het te doen door veel in het land te zijn, dat je altijd benaderbaar bent via de 
telefoon en de mail. Maar ook een belangrijke is dat je heel veel gebruik maakt van sociale 
media. Daar is de VVD in vergelijking met andere partijen wel kampioen in. En ik gebruik dat 
ook, dat werkt ook gewoon. Facebook, instagram, twitter wat minder, maar bijvoorbeeld wel 
weer snapchat. Facebook en Instagram is heel leuk omdat je echt veel interactie hebt met 
mensen, daarop durven mensen ook gewoon vragen te stellen. Ik zet bijvoorbeeld een 
speech die ik heb gedaan online, een klein blogje of een infographic. En vooral jongeren 
vinden dat leuk en hebben door van, oh daar gaat het over. Sociale media is daar dus heel 
erg belangrijk in.  
 
En wat altijd goed is en werkt. Het leven hoeft niet alleen maar moeilijk en zuur, je mag ook 
humor gebruiken, humor is gewoon een hele belangrijke. Ook in de politiek, je moet lachen, 
het moet leuk zijn. Het moet serieus, maar af en toe mag er ook gelachen worden.  
 
Bijlage 3 - Interview Bas Eickhout  
 
Hoe kijken de mensen waarop wij met z’n allen kunnen stemmen eigenlijk aan tegen de 
betrokkenheid van de jongeren en wat zou er eventueel moeten veranderen volgens hen? 
Wij hebben een mail met een aantal vragen gestuurd naar de volgende partijen: SP, PvdA, 
GL, D66, CDA, VVD en PVV. Wij hebben al deze partijen gemaild zodat wij een zo compleet 
en eerlijk mogelijk beeld te geven van de verschillende opvattingen en visies die er zijn.  
 
Bas Eickhout (GroenLinks), Sophie in ‘t Veld (D66) en Jan Huitema (VVD) hebben 
gereageerd op onze mail. 
 
Bas Eickhout (GroenLinks) 
 
Wat vindt u van de betrokkenheid van jongeren (18 - 24) bij de Europese Unie? 
Voor veel jongeren is de Europese Unie abstract en ver weg. Maar dat geldt ook voor de 
Haagse politiek. Vaak stemmen jongeren niet met als reden dat ze denken dat de politiek 
niet over hen gaat. Maar politiek is júist relevant voor jongeren. Het is namelijk hun 
toekomst. Als zij niet van zich laten horen, worden belangrijke besluiten genomen door 
andere generaties met hele andere ideeën over de wereld. Kijk maar naar het 
Brexit-referendum, waar veel jongeren thuis bleven en de ouderen hen met een desastreus 
besluit hebben opscheept. Of neem klimaatverandering. Dat is voor jongeren extra relevant, 
zij zijn de eerste generatie die straks waarschijnlijk moet gaan leven met de gevolgen 
hiervan. Dat kunnen we nu nog beperken, maar daarvoor is veel politiek lef nodig, waarin 
Europa een cruciale rol kan spelen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat jongeren naar 
de stembus gaan in mei, en hun toekomst niet langer laten bepalen door anderen. 
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Wat vindt u van de betrokkenheid van middelbare scholieren bij de Europese Unie? 
Voor hen geldt hetzelfde. Het verschil is dat deze groep nog op school zit, waar veel 
mogelijkheden liggen. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het vergroten van de 
betrokkenheid van de jongeren bij de politiek en Europese Unie. 
  
Wat zouden scholen kunnen doen om de betrokkenheid van scholieren (toekomstige 
stemmers) bij de Europese Unie te vergroten?  
Bij vakken als maatschappijleer leren jongeren hoe de politiek werkt en hebben scholen een 
kans om hierover bewustzijn te vergroten. Vaak heeft dit vak echter weinig prioriteit en wordt 
pas in de laatste 2 jaar gegeven voor 1 of 2 uur per week, waardoor Europa te weinig aan 
bod komt. Meer aandacht voor dit vak zou al enorm helpen denk ik. Maar ook bij 
geschiedenis kan de Europese geschiedenis en de betekenis van de EU in historisch 
perspectief meer aandacht krijgen zoals dat in veel andere EU-landen het geval is. 
  
Sommige scholen proberen hun leerlingen te enthousiasmeren voor Europa door trips naar 
Brussel te organiseren of politici op school uit te nodigen voor speciale Europadagen. Zulke 
evenementen en trips kunnen ook helpen in het creëren van politiek bewustzijn onder 
jongeren. Als ik zelf een schoolklas toe spreek merk ik vaak dat leerlingen echt wel 
geïnteresseerd zijn in de Europese politiek. 
 
Hoe probeert u/uw partij jongeren te bereiken? 
Zelf probeer ik, wanneer mijn agenda het toelaat, altijd in te gaan op verzoeken van scholen 
om langs te komen of hier in het Europees Parlement met ze in gesprek te gaan, wat ik 
bovendien ook erg leuk vind om te doen. 
Als partij probeert GroenLinks politiek toegankelijk te maken, door onze ideeën in heldere 
taal uit te leggen op platformen waarop veel jongeren actief zijn, zoals Twitter, Whatsapp en 
Facebook. Maar juist ook offline, bijvoorbeeld door het organiseren van meetups, proberen 
we jongeren bij de partij te betrekken.”  
 
 
Bijlage 4 - Interview beleidsmedewerker Sophie in ‘t Veld 
 
Hoe kijken de mensen waarop wij met z’n allen kunnen stemmen eigenlijk aan tegen de 
betrokkenheid van de jongeren en wat zou er eventueel moeten veranderen volgens hen? 
Wij hebben een mail met een aantal vragen gestuurd naar de volgende partijen: SP, PvdA, 
GL, D66, CDA, VVD en PVV. Wij hebben al deze partijen gemaild zodat wij een zo compleet 
en eerlijk mogelijk beeld te geven van de verschillende opvattingen en visies die er zijn.  
 
Bas Eickhout (GroenLinks), Beleidsmedewerker Sophie in ‘t Veld (D66) en Jan Huitema 
(VVD) hebben gereageerd op onze mail. 
 
Beleidsmedewerker Sophie in ‘t Veld (D66) 
 
Wat vindt u van de betrokkenheid van jongeren (18 - 24) bij de Europese Unie? 
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Er zijn enorm veel jongeren betrokken bij de Europese Unie. Alleen al als ik door het 
Parlement loop, kom ik erg veel leeftijdsgenoten tegen en ook buiten het parlement bij 
andere instituties, dus daar ligt het zeker niet aan.  
 
Wat vindt u van de betrokkenheid van middelbare scholieren bij de Europese Unie? 
Wat wij echter wel merken is dat bij jongeren buiten deze bubbel, die misschien niet de 
behoefte of de bedoelingen hebben om iets in de richting van de Europese instellingen te 
gaan doen, hier buiten vallen en de EU volledig langs hen heen gaat.  
  
Wat zouden scholen kunnen doen om de betrokkenheid van scholieren (toekomstige 
stemmers) bij de Europese Unie te vergroten?  
Dit brengt mij meteen bij jullie tweede punt. De middelbare scholieren die hier komen, 
komen met school voor een bepaald vak of een programma. Deze leerlingen zijn dus al een 
beetje bekend met de EU. Desalniettemin merken wij ook geregeld bij deze scholieren, dat 
zij niet altijd over de basiskennis beschikken van bijvoorbeeld het Parlement. Als wij 
daarnaast de 18-jarigen in de zaal vragen 'Weet je al op wie je gaat stemmen?', dan blijft het 
vaak stil. Je ziet daardoor echt dat de EU volledig langs jongeren heen gaat, als zij op 
school niet/nauwelijks informatie hierover krijgen. Dit is dan ook echt een gemiste kans. Wat 
een voorbeeld voor een oplossing zou kunnen zijn, is om ook Europa en de Europese Unie 
te bespreken tijdens maatschappijleer, naast het Nederlandse systeem. Ik kan mij nog 
herinneren dat jullie een programma naast school volgden volledig gericht op de Europese 
Unie, waar jullie niet alleen informatie kregen, maar ook actief bezig waren met Europese 
onderwerpen. Zoiets zou een perfecte oplossing zijn en dan het liefst voor alle niveaus. 
Jongeren meer bij de Europese politiek betrekken op scholen. 
  
Hoe probeert u/uw partij jongeren te bereiken? 
Om jongeren hierdoor te bereiken zijn wij veel met social media bezig en posten wij geregeld 
filmpjes en berichten op zowel Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn en is Sophie in 't 
Veld geregeld op de radio te beluisteren en op tv te zien tijdens interviews. Daarnaast nodigt 
Sophie in 't Veld geregeld studenten en jongeren in het Parlement uit om met hen te praten 
en het Parlement te laten zien. 
 
Bijlage 5 - Gesprek met Jongerenvertegenwoordiger Europese 
Zaken Max van der Breggen en oud Jongerenvertegenwoordiger 
Coco Peet  
 
Op 28 februari 2018 hebben wij een gesprek gehad met Max van der Breggen en Coco Peet 
over het European Elections 2014 rapport, oorzaken voor de lage electorale opkomst onder 
jongeren, focusgroepen en andere Europese lidstaten. Helaas hebben wij dit gesprek niet 
kunnen opnemen en dus ook niet kunnen uitwerken, Wel hebben wij later nog een gesprek 
met de Jongerenvertegenwoordigers mogen hebben.  
 
Bijlage 6 - Gesprek met Jongerenvertegenwoordigers Europese 
Zaken Veerle Pieters en Max van der Breggen  
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Op 13 september 2018 hebben wij een gesprek gehad met Veerle Pieters en Max van der 
Breggen over scholen en Europa, Curricula en manieren van betrekken. Helaas hebben wij 
dit gesprek niet kunnen opnemen en dus ook niet kunnen uitwerken. Wel hebben zij ons hun 
visiestuk toegestuurd.  
 
Bijlage 7 - Logboek  
 
Uren besteed aan onderwerp tijdens MAW-onderzoek  
 

Datum  Wie  Tijd  Plaats  Verrichte 
werkzaamheden 

Opmerkingen 

21-12-17 Gijs 1 uur  School gewerkt aan 
onderzoek, 
onderzoek 
besproken met 
docent  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les  

21-12-17 Margot  1 uur  School gewerkt aan 
onderzoek, 
onderzoek 
besproken met 
docent  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les  

11-1-18 Margot  1 uur School gewerkt aan 
onderzoek, 
onderzoek 
besproken met 
docent  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les 

11-1-18 Gijs  1 uur School gewerkt aan 
onderzoek, 
onderzoek 
besproken met 
docent  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les  

15-1-18 Margot  1 uur  School gewerkt aan 
onderzoek, opzet 
voor onderzoek 
gemaakt  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les  

15-1-18 Gijs  1 uur  School  gewerkt aan 
onderzoek, opzet 
voor onderzoek 
gemaakt  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les 

16-1-18 Gijs  1 uur Thuis  Plan van aanpak 
gemaakt en 

nvt  
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deelonderwerpen 
opgesteld  

17-1-18 Margot  1 uur  School  Verder gewerkt aan 
onderzoek van het 
onderwerp en de 
inhoudsopgave  

nvt 

18-1-18 Gijs 1 uur  School Verder gewerkt aan 
en gesproken over 
plan van aanpak  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les  

18-1-18 Margot  1 uur  School Verder gewerkt aan 
en gesproken over 
plan van aanpak  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de MAW 
les 

22-1-18 Gijs 1 uur  School Verder gewerkt aan 
het onderzoek 

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW 

22-1-18  Margot  1 uur  School  Verder gewerkt aan 
het onderzoek  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW  

25-1-18 Gijs 1 uur  School Verder gewerkt aan 
het onderzoek 

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW 

25-1-18  Margot  1 uur  School Verder gewerkt aan 
het onderzoek 

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW  

26-1-18 Margot 1 uur School Verder gewerkt aan 
de Europese 
Geschiedenis  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens BSU uur  

27-1-18 Gijs  3 uur  Doppio Verder gewerkt aan 
aan het onderzoek  

nvt  

27-1-18  Margot  3 uur  Doppio  Verder gewerkt aan 
het onderzoek  

nvt  

29-1-18 Gijs 1 uur  School Verder gewerkt aan 
het onderzoek 

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW 
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29-1-18 Margot  1 uur  School Verder gewerkt aan 
het onderzoek 

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW  

29-1-18  Gijs 1 uur School  Verder gewerkt aan 
onderzoek 

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens BSU uur 

29-1-18 Margot  2 uur  Thuis  Enquête gemaakt  nvt  

30-1-18 Gijs  1 uur Thuis Verder gewerkt aan 
deelvraag 1  

nvt 

31-1-18 Gijs  2 uur  School  Verder gewerkt aan 
deelvraag 1  

nvt  

1-2-18 Margot  1 uur  School Verder gewerkt aan 
onderzoek  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW  

1-2-18 Gijs  1 uur  School Verder gewerkt aan 
onderzoek  

gewerkt aan 
MAW onderzoek 
tijdens de les 
MAW 

4-2-18 Gijs 2 uur  Thuis Verder gewerkt aan 
onderzoek 

nvt  

15-2-18 Gijs  2 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
onderzoek  

 
nvt  
 

4-2-18 Margot 2 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
onderzoek  

nvt  

17-2-18 Margot 2 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
deelvraag 1  

nvt  

17-2-18 Margot 3 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
deelvraag 1 

nvt  

27-3-18 Margot  3 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
het onderzoek  

nvt  

30-4-18 Margot  3 uur  Thuis  Gewerkt aan het 
uitwerken van het 
interview met 
mevrouw Eekhout  

nvt  

1-5-18  Margot  3 uur  Thuis  Gewerkt aan het nvt  
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interview met 
mevrouw Eekhout  

2-5-18 Margot  2 uur  Thuis  Gewerkt aan 
onderzoek, 
gevolgen 
afgemaakt 

nvt  
 

19-2-18 Gijs  3 uur Thuis Verder gewerkt aan 
de deelvragen  

nvt  
 

23-2-18 Gijs 1 uur School  Bronnenonderzoek nvt  

28-2-18 Margot & 
Gijs 

2 uur Utrecht Interview 
jongerenvertegenw
oordigers 

nvt 

3-3-18 Gijs 3 uur Thuis Deelvragen verder 
uitgewerkt  

nvt 

26-3-18  Gijs 2 uur Thuis Aan het onderzoek 
gewerkt  

nvt  

1-4-18 Gijs 1 uur Thuis Bronnenonderzoek  nvt  

5-4-18  Gijs 1 uur School  Verder werken aan 
verslag  

nvt  

6-4-18 Gijs 4 uur Thuis Verder werken aan 
deelvragen 

nvt  

8-4-18 Gijs  3 uur Thuis  Bronnenonderzoek 
+ deelvragen 
verwerken 

nvt 

13-4-18 Gijs 3 uur School/th
uis 

Verder werken aan 
onderzoek  

nvt  

16-4-18 Margot en 
Gijs 

2 uur  School  Enquête 
afgenomen  

nvt 

18-4-18 Gijs  2 uur Thuis  Verder werken aan 
verslag  

nvt 

21-4-18  Gijs  2 uur  Thuis  Verder werken aan 
verslag 

nvt 

23-4-18 Gijs  3 uur Thuis  Verder werken 
deelvragen 

In de vakantie :) 

28-4-18 Gijs  3 uur Thuis  Bronnenonderzoek In de vakantie :) 

30-4-18 Gijs  2 uur  Thuis  Verder gewerkt aan In de vakantie :) 
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onderzoek 

5-5-18 Gijs  4 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag 

In de vakantie :) 

8-5-18 Gijs  3 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag 

nvt  

10-5-18 Gijs  2 uur Thuis Verslag afronden nvt 

13-5-18 Gijs 4 uur Thuis Laatste dingen 
doen 

nvt  

14-5-18 Gijs  3 uur Thuis  Onderzoek 
afmaken 

nvt  

15-5-18 Gijs  2 uur Thuis  Verslag afronden nvt 

16-5-18 Gijs 4 uur Thuis/Sch
ool 

Verslag afronden  nvt 

18-4-18 Margot  2 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag  

nvt 

20-4-18 Margot  2 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag  

nvt 

21-4-18  Margot  3 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag  

nvt 

29-4-18 Margot  2 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag  

nvt 

8-5-18 Margot  2 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag 

nvt 

9-5-18 Margot  3 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag 

nvt 

10-5-18 Margot  2 uur Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag 

nvt 

13-5-18 Margot  3 uur  Thuis  Verder gewerkt aan 
verslag 

nvt 

14-8-15  Margot  3 uur  Thuis / 
school 

Verder gewerkt aan 
verslag 

nvt 

15-5-18 Margot  4 uur Thuis / 
school 

Verslag afronden nvt 

16-5-18 Margot  4 uur  Thuis / 
school 

Verslag afronden nvt 
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Logboek Gijs  

 

Wat Wie Hoe lang  Wanneer Waar  opmerkingen  

PWS-dagen Gijs  4 uur 10 juli  School  Onderwerp 
bedacht + 
brainstorm  

PWS-dagen Gijs  4 uur 11 juli  School Onderwerp 
uitgewerkt  

 Gijs  3 uur 12 juli  Thuis  

 Gijs 2 uur 5 augustus  Doppio  Met Margot  

 Gijs 3 uur 21 augustus Bibliotheek  

 Gijs 3 uur 22 augustus Bibliotheek  

 Gijs  5 uur 29 augustus Thuis  

 Gijs 7 uur 5 september Brussel  meeloopdag 

 Gijs  3 uur 16 
september 

Thuis  

 Gijs  4 uur 23 
september 

Thuis  

 Gijs  2 uur 25 
september 

School Werkdag op 
school  

 Gijs 2 uur 25 
september 

Thuis   

 Gijs 3 uur 12 oktober Thuis  

 Gijs 3 uur 14 oktober Thuis  

 Gijs 1 uur 18 oktober School Gesprek 
begeleider 

 Gijs  2 uur 18 oktober Bibliotheek  

 Gijs 2 uur 28 oktober Thuis  

 Gijs 2 uur 29 oktober Thuis en 
school 

Gesprek 
Mevrouw van 
Zwol + 
telefoongespre
k Anne-Marie 
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 Gijs  2 uur 25 november  Thuis Mail politieke 
partijen  

 Gijs  2 uur 26 november  Thuis  

 Gijs  2 uur 27 november  School  1 uur werkuur 
en 1 uur tussen 
uur  

 Gijs 3 uur 28 november  Thuis Politieke visies  

 Gijs  1 uur 29 november Thuis Enquêtes  

 Gijs  3 uur 1 december  Thuis Onderzoek 
afronden en 
doorlezen en 
verbeteren 
andere 
hoofdstukken  

 Gijs  2 uur 2 december Thuis  Onderzoek 
afronden en H3 

 Gijs  2 uur  3 januari  Mevrouw 
van Zwol 
thuis 

Reactie op 
PWS  

 Gijs 3 uur 3 januari  Thuis verbeteren 
correcties 
mevrouw van 
Zwol  

 Gijs  2 uur 5 januari  Thuis verbeteren 
correcties 
mevrouw van 
Zwol  

 Gijs 3 uur 9 januari  Thuis en 
school 

 

 Gijs  2 uur 12 januari  Thuis  

 Gijs  5 uur  13 januari  Thuis   

 Gijs 5 uur 20 januari  Thuis  

 
totaal:   90 uur  
 
Logboek Margot  
 

wat  wie  hoelang  wanneer waar  opmerkingen 
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PWS-dagen  Margot  4 uur 10  juli 2018  School gewerkt aan 
opzet PWS 

PWS-dagen  Margot  4 uur  11 juli 2018  School gewerkt aan 
hoofd- en 
deelvra(a)g(
en)  

 Margot  2 uur  5 augustus 
2018  

Doppio  Met Gijs  

 Margot  4 uur  1 september 
2018  

Thuis   

 Margot 2 uur 2 september 
2018  

Thuis   

 Margot 10 uur  5 september 
2018  

Brussel  In de trein + 
meeloopdag  

 Margot 2 uur  13 
september 
2018  

Utrecht afspraak 
Jongerenvert
egenwoordig
ers 
Europese 
Zaken 

 Margot 4 uur  18 
september 
2018  

Thuis   

 Margot 5 uur  20 
september 
2018  

Thuis   

 Margot 2 uur  25 
september 
2018  

School Werkdag op 
school  

 Margot 3 uur  27 
september 
2018  

Thuis   

 Margot 4 uur  28 
september 
2018  

Thuis   

 Margot 1 uur  18 oktober  School Gesprek met 
begeleider  

 Margot 8 uur  28 oktober 
2018  

Thuis   
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 Margot 1 uur  29 oktober 
2018  

School Gesprek met 
begeleider  

 Margot 3 uur  25 november 
2018  

Thuis   

 Margot 5 uur  2 december 
2018  

Thuis   

 Margot  1 uur  3 januari 
2019  

Bij mevrouw 
van Zwol 
thuis  

bespreken 
en reactie op 
PWS  

 Margot  4 uur  6 januari 
2019  

Thuis  verwerken 
reacties 
mevrouw 
van Zwol  

 Margot  4 uur  10 januari 
2019  

Thuis en op 
school  

verbeteren 
PWS  

 Margot  4 uur  12 januari 
2019  

Thuis   

 Margot  7 uur  13 januari 
2019  

Thuis   

 
totaal: 84 uur  
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Bijlage 8 - Bronnenlijst op alphabetische volgorde  
 
  
Algemene Vereniging Schoolleiders (2018). Onderwijsraad: wetsvoorstel burgerschapsonderwijs 
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Bron 1: Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014. 
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http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/turnout.html 
 
Bron 2: Europees Parlement (2009). European elections 2009. Geraadpleegd op 3 januari 2019 
via:http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/FR_EN.pdf 
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Bron 4: Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese Verkiezingen van 2014. 
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http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/nl/country-results-nl-2014.html) 
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via:http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/FR_EN.pdf 
 
Bron 6:  Europees Parlement (2014). Resultaten van de Europese Verkiezingen van 2014. 
Geraadpleegd op 2 december 2018 via: 
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Bron 7: NOS (2016). Stemgedrag brexit splijt Verenigd Koninkrijk. Geraadpleegd op 5 januari 2019 
via: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2113278-stemgedrag-brexit-splijt-verenigd-koninkrijk.html 
 
Bijlage 1: Interview Mevrouw Eekhout 
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Bijlage 2: Interview Bas Eickhout 
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Bijlage 4: Interview beleidsmedewerker Sophie in ‘t Veld 
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