
be
pa

al
d

be
pa

al
d

w
ett

en

wetten

sp
ee

lt
sp

ee
lt

speeltspeelt

be
dr
ijv
en

Eu
ro

pe
es

Eu
ro

co
m

m
is

ar
is

zo
rg

t

zorgt Europese Unievergaderingen

leden

wetsvoorstellen

pr
at
en

praten

m
en

se
n

m
en

se
n

m
en

se
n

w
aa

r

pr
at
en

w
aa

r

la
te
n

la
te
n

ge
ld

ge
ld

geld

ge
ld

Eu
ro

pa

Europa

Europa

sa
m
en

w
er
ke
n

samenwerken

la
nd

bo
uw

landbouw

zo
ve

el

commissie
in
no

va
tie

f

innovatief

in
no

va
tie

f

lidstaten

jij

jij

alle

alle

Parlement

vo
rm

on
de

rw
er
pe

n

onderwerpen

ha
lf

zi
en

la
nd

en vorm
landen

verdragLidstaten commissie

CE-logo

Europese

Europese

ga
an

w
ill
en

Bu
rg

er
slid
st
at
en

lidstaten

ha
nd

el

ke
er

w
ill
en

be
te

r

m
ilj
oe

n ge
du

re
nd

ge
du

re
nd

vo
or

be
el

d
be

st
aa

t

voorbeeld

be
st

aa
t

in
st
el
lin

g

EU

sa
m
en

w
er
ki
ng

samenwerking
re
ge
ri
ng

sl
ei
de

r

re
ge
ri
ng

sl
ei
de

r

Lu
xe

m
bu

rg

Luxemburg

m
oe

te
n

m
oe

te
n

moeten

aa
nd

ac
ht

aandacht

m
ed

e

ko
m
en

komen w
er
ke
n

Le
de

n

w
er
ke
n

ro
l

ro
l

M
in
is
te
rs

fr
ac
tie

s

m
ag

zo
al

s

ne
m
en

ne
m
en

ne
m
en

ne
m
en

m
en

se
n

mensen

w
er
ke
n

ne
m
en

nemen

m
en

se
n

w
er
ke
n

ne
m
en

dr
ie

st
ee

ds
m

ee

de
el

de
el

ja
ar

w
el

w
el ei

ge
n

ei
ge
n

EU
-la

nd
en Unie tr
io

Br
us

se
l

leden

elkaar

la
ng

e

la
ng

e

el
ke

el
ke

th
em

a

el
ke

ha
lf

mag

mag

el
ke

na
am

la
nd

st
em

ja
ar

le
de

n

St
ra

sb
ou

rg Raad

ve
rs
ch
ill
en

d

re
ge

ls regels

in
no

va
tie

f
be

te
r

st
em

stem

re
ge

ls

an
de

r
to
ek
om

st

verdrag

maken

sa
m
en

st
el
lin

g

sa
m
en

st
el
lin

g

regeringsleider

samenstelling
fr
ac
tie

s

ge
m
aa
kt

ni
eu

w
e

nieuwe

ko
rt

ja
nu

ar
i

januari be
le

id

ge
no

em
d Commissie

be
la
ng

en

bi
jv

oo
rb

ee
ld

ka
ns

ne
em

t

neemt

afspraken
plannengeld

Europese Unie
Hoe zit dat?

Naam Klas



1

??

Introductie 

Vaak lijkt de Europese Unie ver weg en op het eerste gezicht  

niet te zien in jouw directe omgeving. Maar in werkelijkheid  

is de Europese Unie veel dichterbij dan je denkt.  

Zo kun je de EU al tegenkomen terwijl je 

boodschappen aan het doen bent in de 

supermarkt.

Kijk maar eens naar de achterkant 

van je shampoo of je deodorant.  

Als er een CE-logo op staat, betekent  

dit dat er geen dierproeven zijn 

gedaan om het middel te testen. 

Sterker nog, producten 

met een CE-logo voldoen 

vaak ook aan strenge 

eisen op het gebied van  

veiligheid, gezondheid 

en milieubescherming.

Zoals je ziet staat er een vraagteken op de kaart van de Europese Unie. Dit vraagteken staat er omdat  

het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven uit de Europese Unie te willen stappen. Zolang er wordt 

onderhandeld behoort het Verenigd Koninkrijk nog bij de Europese Unie. Als er een deal wordt bereikt  

is ‘Brexit’ een feit. Dan heeft de EU nog 27 landen, ook wel lidstaten genoemd, in plaats van de 28 die  

er nu nog zijn.  

In deze lesmodule willen we jou laten zien wat het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie 

betekent en hoe de Europese Unie werkt.  We laten zien dat Europese wetgeving jouw dagelijks leven 

mede bepaalt. En we gaan op zoek naar manieren waarop jij als jongere je stem kunt laten horen over 

wat jij belangrijk vindt in Europa. Hoe moet de Europese Unie er volgens jou in de toekomst uitzien? 

Kijk naar de kaart 

hiernaast. Hoeveel

EU-landen ken jij? 

Schrijf er zoveel 

mogelijk op.
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Langzaam breidde de samenwerking tussen de landen zich uit en kwamen er steeds meer landen bij.  

De meeste afspraken tussen de EU-landen zijn vastgelegd in verdragen. 

Aanvankelijk was er een douane-unie die ervoor zorgde dat er geen heffingen (belasting) tussen de 

EU-landen plaatsvonden bij de invoer en uitvoer van goederen naar de andere EU-landen. Wel was en  

is er een gemeenschappelijk buitentarief voor landen die niet bij de EU hoorden. Het maakte dus niet 

meer uit of de bananen uit Zuid-Amerika via Rotterdam, Frankfurt of Marseille de EU binnenkwamen.  

De invoerrechten voor deze bananen bleven hetzelfde en konden zonder extra belasting naar de andere 

EU-landen vervoerd worden. Met een algemene term noemen we dit vrij verkeer van goederen. Op  

dit moment hebben we binnen de EU niet alleen vrij verkeer van goederen, maar ook van personen, 

diensten en kapitaal. Een Nederlandse timmerman kan bijvoorbeeld wonen, werken en geld verdienen  

in een ander EU-land. Ook hebben we gemeenschappelijke kwaliteitseisen voor onze producten binnen 

de EU. Dit alles noemen we de interne markt. 

De lidstaten werken ook op andere terreinen samen, zoals landbouw, milieu, energie, mensenrechten, 

en het verbeteren van leef-en werkomstandigheden voor de Europese burgers. 

Het Verdrag van Lissabon is het laatste Europese verdrag dat allerlei 

aanpassingen van bestaande Europese verdragen heeft samen-

gevoegd. In dit verdrag is bijvoorbeeld ook vastgelegd hoe een land 

de Europese Unie kan verlaten. Het Verenigd Koninkrijk besloot in 

2016 om de EU te verlaten na een raadgevend referendum.

 

Wat is de Europese Unie eigenlijk?

Hoofdstuk 1: Oorsprong Europese Unie

DIT NOOIT MEER! 

Dit nooit meer! Plus jamais! Nie wieder! Never again! 

Grote delen van Europa lagen in puin en 80 miljoen mensen kwamen om in de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog. De aartsvijanden Frankrijk en Duitsland moesten een manier vinden om elkaar te  

gaan vertrouwen, zodat de kans op een nieuwe oorlog af zou nemen. 

In 1952 verbonden zes landen hun kolen- en staalindustrie met elkaar, zodat er geen wapens meer 

gemaakt konden worden. Dit was noodzakelijk om vrede in Europa te bewaren.

“Europese Unie begon met kolen en staal”  Bekijk de video: 

Welke zes landen 

gingen met elkaar 

samenwerken en hoe 

heet het verdrag dat 

zij tekenden? 

Zoek op: Wanneer 

is het Verdrag van 

Lissabon in werking 

getreden?

Zoek op: Hoeveel  

inwoners telt de 

Europese Unie ?

Zoek op: En hoeveel 

inwoners hebben  

de Verenigde Staten?

http://bitly.com/2ugn1nc
http://bitly.com/2ugn1nc
http://bit.ly/2vFmbzD
http://bit.ly/2vFmbzD
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Hoofdstuk 2: Hoe werkt de Europese Unie?

Het is niet altijd gemakkelijk om met 28 landen tot een beslissing te komen. In de Europese Unie  

zijn daarom verschillende instellingen opgericht die elk hun eigen taak hebben bij het nemen van 

een Europees besluit of het maken van een Europese wet:

De Europese Raad aan de top!

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders en staatshoofden van alle lidstaten. Zij bepalen 

de grote lijnen van de Europese politiek. Zij komen minstens vier keer per jaar bijeen in Brussel.  

Dit wordt een Europese Top genoemd. Echter, er zijn soms ook extra ‘toppen’ zoals  

voor de problemen met Griekenland of voor de situatie van de bootvluchtelingen  

op de Middellandse Zee. De Europese Raad bepaalt de strategie van de EU, de  

grote beleidslijnen van Europa. 

De Europese Commissie ontwerpt wetten!

De Europese Commissie maakt voorstellen voor EU-wetten. Dit is het alleenrecht van de Commissie.  

De Europese Commissie controleert ook of alle EU-landen die wetten invoeren. De Commissie wordt 

bestuurd door Eurocommissarissen, één van elke lidstaat. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor 

een beleidsterrein, een thema. Bij het opstellen van wetsvoorstellen houdt de Commissie altijd rekening 

met de strategieën van de Europese Raad en de adviezen van het Europees Parlement. Ambtenaren  

van de Europese Commissie schudden een wetsvoorstel dus niet uit hun mouw. Zij praten en 

vergaderen regelmatig met andere groepen die belang hebben bij zo’n voorstel. Denk hierbij aan 

lobbygroepen, bedrijven, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden. 

De voorzitter van de Europese 

Commissie is Jean-Claude Juncker.

De Raad van Ministers (De Raad): het belang van de lidstaten

De Raad van Ministers van de EU, of kortweg De Raad heeft ook 28 leden. De samenstelling 

van de Raad is afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. Als het onderwerp bijvoorbeeld 

onderwijs is, komen de ministers van onderwijs uit alle lidstaten bijeen. Gaat het over landbouw, dan 

bestaat de Raad uit de ministers van landbouw. Zo behartigen de ministers hun landsbelangen in de EU. 

Tot slot is ieder half jaar een andere lidstaat voorzitter van de Raad van Ministers. Als voorzitter mag  

een land in grote lijnen de agenda van de Raad van Ministers bepalen.

Welk land is op  

dit moment voor-

zitter van de Raad 

van Ministers?

Wie is de vertegen-

woordiger van 

Nederland in  

de Europese Raad?

Hoe heet de Nederlandse 

Eurocommissaris en  

wat is zijn/haar  

beleids  terrein, zijn  

verantwoordelijkheid?
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Het Europees Parlement: het belang van de burger

Het Europees Parlement is de enige instelling waarbij je de leden direct kunt kiezen 

om jou te vertegenwoordigen. Eens in de vijf jaar zijn hiervoor Europese verkiezingen.  

De gekozen leden heten Europarlementariërs, er zijn er in totaal 751. 

Het Europees Parlement neemt samen met de Raad van Ministers wetsvoorstellen van de Europese 

Commissie aan, verandert ze of keurt de voorstellen af. Ook bepaalt het Europees Parlement samen  

met de Raad van Ministers hoeveel geld de Europese Unie mag uitgeven en waar dit geld aan besteed 

wordt. Dit wordt ook wel het begrotingsrecht genoemd.

De voorzitter van het Europees 

Parlement is Antonio Tajani.

“Hoe werkt het Europarlement?” “Zo worden Europese wetten gemaakt”

Europees 

Parlement 

vergadert. 

De Raad 

vergadert. 

Hoeveel Nederlanders 

zitten er in het  

Europees Parlement?

Welk land heeft de 

meeste leden in het 

Europees Parlement 

en hoeveel zijn dit er?

Als jij een Europese wet  

mocht maken, wat zou jij 

dan voorstellen? Welke  

voordelen en nadelen heeft  

die wet dan voor alle bur gers 

van de Europese Unie? 

Klik hier voor de Europese 

bevoegdheden.

http://bit.ly/1CPVjzE
http://bit.ly/1CPVjzE
http://bit.ly/1jY6RQP
http://bit.ly/1jY6RQP
http://bit.ly/1LAysuY
http://bit.ly/1LAysuY
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Europese Raad

28 regeringsleiders

Europese Commissie

28 commissarissen

Hoe komt een Europese wet tot stand?

De EU-landen voeren de nieuwe EU-wetten in

Bepaalt strategie van de EU

Dagelijks bestuur van EU

Passen wetsvoorstellen aan

Verwerpen wetsvoorstellen

Keuren wetsvoorstellen goed

De Raad

28 vakministers
Europees Parlement

751 europarlementariërs

Wetsvoorstel

“Hoe komen de wetten in de EU tot stand?”  

  

 

http://bit.ly/2vlbWEz
http://bit.ly/2vlbWEz
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Hoofdstuk 3: De waarden van de Europese Unie 

De Europese Unie gaat niet alleen over handel, vrij reizen of studeren. Er is 

veel meer dat de EU-landen samen nastreven. De Europese Unie heeft als doel 

de vrede, de EU-waarden en het welzijn van de mensen in de EU te bevorderen 

(EU-Verdrag artikel 3). De waarden waarop de Europese Unie berust zijn  

menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en  

de eerbiediging van de mensenrechten (EU-Verdrag artikel 2). 

Deze waarden worden toegelicht in het EU-Verdrag en het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. 

Waardigheid 

Waardigheid is het idee dat ieder mens met eerbied moet worden behandeld. Het menselijk leven is 

belangrijk. In de Europese Unie is het daarom verboden om de doodstraf toe te passen. Slavernij en 

dwangarbeid zijn ook in het Handvest verboden, omdat zij ingaan tegen de waardigheid van de mens. 

Vrijheid

Het gaat hierbij om de vrijheid om je leven vorm te geven. Bijvoorbeeld het recht om een gezin te stichten 

of een geloof te belijden. Artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU is heel bekend,  

dit gaat over de vrijheid van meningsuiting. Hierdoor hebben de mensen in de Europese Unie het recht 

om hun mening te geven. Dit recht kan in sommige gevallen worden beperkt, bijvoorbeeld omdat  

mensen niet mogen discrimineren of dat het in strijd is met een ander vrijheidsrecht. 

Gelijkheid

Hoewel elke persoon anders is, moet iedereen voor de wet hetzelfde behandeld  

worden. Discriminatie, op basis van bijvoorbeeld geslacht, kleur, sociale afkomst,  

taal, godsdienst, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale  

minderheid, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.

Gelijkheid van mannen en vrouwen hoort te worden nageleefd op allerlei gebieden, en vooral als het 

gaat om werk. Mannen en vrouwen moeten bijvoorbeeld hetzelfde salaris krijgen voor hetzelfde werk.

Tot slot hebben kinderen recht op bescherming en zorg en ouderen recht op een  

waardig en zelfstandig leven. Mensen met een handicap moeten mee kunnen doen  

met de maatschappij.

Solidariteit

Niet alle EU-landen zijn even arm of rijk. De Europese Unie ondersteunt de EU-landen om bijvoorbeeld 

banen te scheppen, armoede terug te dringen en mensen met een beperking te beschermen. Hiervoor 

heeft de EU een aantal fondsen in het leven geroepen, zoals het Europees Fonds voor Regionale  

Ontwikkeling (EFRO). De EU-landen vinden het namelijk belangrijk dat de verschillen in welvaart tussen 

de Europese regio’s kleiner worden. Dit heet economische en sociale cohesie.

Voor jongeren is er een Europees  

solidariteitskorps opgericht. Zo kun je 

in eigen land of ergens anders in de  

EU vrijwilligerswerk doen. Ook kun je  

meewerken aan projecten die mensen 

en gemeenschappen ondersteunen. 

Kijk eens op de Facebookpagina van 

het solidariteitskorps.  Kan jij nog een ander 

voorbeeld geven van vrij-

heid van meningsuiting 

dat in strijd is met andere 

vrijheden (EU Handvest 

artikel 6 t/m 19)?

Kan jij een voorbeeld 

geven waar gelijkheid  

nog niet goed  

wordt nageleefd?

Kan jij een land of 

regio in de EU  

noemen waar met 

steun van de EU de 

welvaart gestegen is?

http://bit.ly/2moSWiJ
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In Duitsland wordt een jonge man beschuldigd van vernieling van een bushokje, maar  

een maand later vrijgesproken omdat hij onschuldig is. Mag volgens het Handvest van  

de Grondrechten van de Europese Unie deze man opnieuw worden berecht voor de vernieling  

waarvan hij eerder al vrijgesproken werd? 

Burgerschap

Naast je Nederlandse nationaliteit ben je ook een EU-burger. Als Euro-

pees burger kan je wonen, studeren en werken in alle landen van de 

EU. Ben je in een land in Azië terwijl er in dat land geen Nederlandse 

ambassade is, dan moet een ambassade van een ander EU-land, die 

daar wel gevestigd is, je helpen.

Vanaf je 18de heb je stemrecht voor de Europese verkiezingen, de verkiezingen van het Europees  

Parlement die om de vijf jaar plaatsvinden.

De democratische rechtsstaat

In een rechtsstaat wordt de macht van de overheid ingeperkt door regels en wetten. Er is een scheiding 

van machten, namelijk de uitvoerende, controlerende en wetgevende macht. Op deze manier worden de 

burgers beschermd tegen onrecht en willekeur van de overheid. In een democratie wordt het parlement 

gekozen door de burgers. Dat is in alle EU-landen het geval. 

Opdracht: Zoek het 

verschil op tussen 

uitvoerende, controle-

rende en wetgevende 

macht. 

Opdracht: Welke  

Europese waarde 

vind jij het aller-

belangrijkste en 

waarom vind je dat? 

Bonusvraag
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Thema/onderwerp Nederland Europese Unie

1. De Nederlandse boer moet rekening houden met de 
habitat van wilde planten en dieren (biodiversiteit)                 

2. Op de middelbare school leer je over Nederlandse 
geschiedenis en het Nederlandse politieke systeem                 

3. Vanaf 15 juni 2017 zijn roamingkosten in alle lidstaten 
van de EU hetzelfde                 

4. De Nederlandse politie draagt een donkerblauw/ 
geel uniform                 

5. Vissers mogen maar bepaalde hoeveelheden vis vangen 
in de Noordzee                 

6. Nederland koopt een Joint Strike Fighter (JSF) straal-
jager van de Verenigde Staten                 

7. In Nederland betaal je 52% belasting wanneer je  
€ 67.072 of meer verdient                 

8. Vanaf 2021 ga je als Nederlander op je 67e met  
pensioen                 

Hoofdstuk 4: Wat regelt Nederland zelf,  
en waar heeft de EU het voor het zeggen?  

Een groot deel van de nieuwe wetten in Nederland is het gevolg van afspraken die de Europese landen 

samen hebben gemaakt. Sommige problemen, zoals schoon drinkwater of het klimaat, kunnen immers 

beter opgelost worden met elkaar. CO2-uitstoot of andere luchtvervuiling houdt niet op bij de grens  

van Nederland. Als Duitsland afval loost in de Rijn, heeft Nederland daar ook last van. Zulke afspraken 

kunnen daarom beter in Europees verband gemaakt worden.

De discussie over wat de Europese Unie wel zou moeten regelen en wat niet, is al zo oud als de  

samenwerking zelf. 

Nederland beslist bijvoorbeeld zelf over politie en het leger, en bepaalt hoeveel belasting de Neder-

landse burger moet betalen. Ook met de hoogte van pensioenen en uitkeringen in ons land houdt de  

EU zich niet bezig. Maar als het gaat om thema’s zoals handel, visserij en landbouw zijn Europese  

regels van toepassing.

Op sommige thema’s zijn zowel Nederlandse als Europese regels van  

toepassing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij energie. Europese regels  

zorgen ervoor dat de lidstaten voldoende energievoorraden hebben 

opgeslagen voor noodgevallen, maar Nederland mag zelf bepalen uit  

welk land energie wordt geïmporteerd.

Kijk eens op  

www.europa.eu en  

zoek de thema’s op  

waar de EU invloed op 

heeft. Welke thema’s 

spreken jou aan?

Opdracht: Noem een 

thema dat volgens jou 

beter in Europees verband 

geregeld kan worden en 

een thema dat Nederland 

beter alleen kan regelen. 

Licht ook toe waarom!

Geef aan bij ieder  

voorbeeld of het  

vanuit Nederland  

geregeld is of vanuit  

de Europese Unie.

http://www.europa.eu
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Maar gelukkig hoef je niet al deze Europese fracties te onthouden. Tijdens de Europese verkiezingen kies 

je (als je minimaal 18 jaar bent) gewoon jouw Nederlandse partij. De eerst volgende verkiezingen van 

het Europees Parlement zijn in juni 2019. Misschien ben jij dan wel 18 en mag je dan dus gaan stemmen. 

Met jouw stem kun jij de koers bepalen die de Europese Unie volgens jou moet gaan varen. 

Via lobbygroepen voor jongeren

De jongerenvertegenwoordigers bij de Nationale Jeugdraad (NJR) zorgen ervoor dat jouw stem gehoord  

wordt. Zij trekken het land in om te horen wat jullie belangrijk vinden en geven dit door tijdens de  

internationale conferenties. Samen met een team van jonge, actieve vrijwilligers zetten ze samen acties 

en projecten op over de EU. Ze verzamelen meningen van andere jongeren en nemen die meningen  

mee in de debatten die zij voeren met mensen die de wetten in de Europese Unie maken. Zo zorgen  

zij er voor dat de stem van jongeren wordt gehoord. 

De NJR geeft ook gastlessen op school over de EU 

Mail hiervoor naar: eucoordinator@njr.nl

Volg ook de EU jongerenvertegenwoordigers op: 

Twitter of facebook

Vaak hebben Nederlandse politieke partijen een jongerenafdeling, daar kun je ook lid van worden.

Hoofdstuk 5: Hoe kan jij jouw stem laten horen  
binnen de Europese Unie

Het is belangrijk dat jouw stem gehoord wordt. Thuis, op school, in je gemeente, maar ook in de Europese 

Unie. Jij kunt op verschillende manieren je stem laten horen binnen Europa. Wij noemen er een paar. 

Via het Europees Parlement

In het Europees Parlement, ook wel Europarlement genoemd,  

zitten 26 personen namens Nederland. Deze personen zijn de 

vertegenwoordigers van de Nederlandse politieke partijen.  

Elke Nederlandse partij is aangesloten bij een Europese fractie,  

wel zo makkelijk dus. In deze Europese fracties zitten, naast de  

Nederlandse leden, ook leden uit de andere EU-landen.

Europese fracties Nederlandse partij

Fractie Progressieve Alliantie van  
Socialisten en Democraten (S&D)

Fractie Europese Volkspartij (EVP)

Europese Conservatieven  
en Hervormers (ECR)

Europees Unitair Links/Noords  
Groen Links (GUE/NGL)

ENF Europa van Naties en Vrijheid (ENF)

Groenen/Europese Vrije Alliantie  
(Groenen/EVA)

Alliantie van Liberalen en Democraten  
voor Europa (ALDE)

Hieronder zie je een  

overzicht van de Europese 

fracties. Zoek op welke 

Nederlandse partij erbij 

hoort. Tip: ga naar  

www.europeesparlement.nl

Als je nu moest  

kiezen, op welke 

partij zou je dan  

stemmen? 

 En waarom?

mailto:eucoordinator%40njr.nl?subject=
https://twitter.com/jveuropesezaken
https://www.facebook.com/JongerenvertegenwoordigersEuropeseZaken
http://www.europeesparlement.nl
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Via EYE 2018

Laat jouw ideeën over Europa horen aan de Europese  

besluitvormers! 

Dat kan op 1 en 2 juni 2018 in het Europees Parlement in  

Straatsburg.

Je ontmoet 7.000 jongeren van 16-30 jaar uit heel Europa en  

daarbuiten: kennismaken met andere culturen in een relaxte  

setting!

Je wisselt ideeën uit met jongeren uit Europa en discussieert met de leden van het Europees  

Parlement, besluitvormers, belangrijke personen en innovatieve denkers uit de onderzoekswereld,  

de culturele sector, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

Jij stelt de Europese agenda vast! Bedenk en formuleer innovatieve oplossingen voor essentiële  

toekomstvragen. Na het evenement zullen deze ideeën samen worden gebracht in een verslag  

voor de Europarlementariërs. Jongeren met de beste oplossingen mogen deze toelichten in het  

Europees Parlement!

Via social media

Veel politici, ambtenaren en organisaties die betrokken zijn bij de Europese Unie zijn actief op sociale 

media. Via onder andere Twitter en Facebook kun jij ze volgen en zelfs contact opnemen. Dit kan  

op Facebook bijvoorbeeld via @EPinNL of @Ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide organisaties  

zijn ook actief op Twitter, je kunt ze vinden onder de naam @EPinNL en @MinBZ. Ook kun je op  

www.debatingeurope.eu met 1 miljoen Europeanen in discussie gaan over allerlei onderwerpen die  

spelen in de EU. Volg ze op Facebook!

Via een Europees burgerinitiatief

Je kunt ook via een Europees burgerinitiatief een idee aandragen voor een Europese wet.

Het burgerinitiatief moet worden gesteund door minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal zeven 

van de 28 EU-landen. Voor elk van die zeven landen is ook een minimum aantal handtekeningen vereist.

De leden van het burgercomité moeten EU-burgers zijn die oud genoeg zijn om mee te doen aan de  

verkiezingen voor het Europees Parlement (16 jaar in Oostenrijk en 18 jaar in de overige EU-landen).

Burgerinitiatieven mogen niet door organisaties worden georganiseerd. Organisaties mogen een  

burgerinitiatief wel promoten of steunen. Klik hier voor meer informatie.  

“Hoe zet je een Europees Burgerinitiatief op?” 

 

Programme
Elections: One year out
Strasbourg 
1-2 June 2018

#EYE2018

youth 
event

European

Hoe je hieraan  

mee kan doen, lees  

je op deze site:  

www.eye2018.eu

https://www.facebook.com/Europees.Parlement.Nederland/
https://www.facebook.com/ministeriebz/
https://twitter.com/epinnl
https://twitter.com/minbz
http://www.debatingeurope.eu
http://bit.ly/1gxf1V4
http://bit.ly/2tWLCjY
http://bit.ly/2tWLCjY
http://www.eye2018.eu
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Colofon

Deze uitgave is bestemd voor leerlingen in het middelbaar onderwijs die meer willen weten over de  
Europese Unie.  
Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het European Parliament Ambassador School programma in 
samenwerking met het programma EU Back to School.

European Parliament Ambassador Schools
Met behulp van dit lesprogramma krijgen de leerlingen inzicht in de historische achtergrond van de Europese 
samenwerking, leren ze hun eigen mening te beargumenteren over de samenwerking en wordt er ingegaan 
op de verschillen EU-verdragen en EU-instellingen.
Dit programma past ook binnen de EIO leerlijnen en de ELOS criteria. Er is (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld 
voor respectievelijk de onderbouw en de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Het lesmateriaal is niet 
alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Frans verkrijgbaar.
Meer informatie via epdenhaag@ep.europa.eu

EU Back to School
Het EU Back to School programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt scholen de kans om een 
gastles over actuele Europese kwesties te krijgen van een EU-ambtenaar. In de lessen staat uitwisseling van 
ervaringen, meningen en ideeën over Europese onderwerpen centraal. In tegenstelling tot een standaardles 
over de instanties van de Europese Unie, is EU Back to School bedoeld om de leerlingen bewust te maken van 
de Europese Unie door in te gaan op actuele thema’s op een interactieve manier. De scholieren en studenten 
worden uitgenodigd actief deel te nemen en met elkaar én de gastdocent in debat te gaan. De exacte vorm  
en inhoud van de gastles kan worden afgestemd tussen de school en de gastdocent, er is dus veel mogelijk! 
Meer informatie via eubacktoschool@minbuza.nl

Auteurs:
Anne-Marie Eekhout en Thijs Bonenkamp  
Gemma Buters en Albert Pansier
Opmaak: www.corps.com
Tekeningen: Eva Hilhorst

Dit lesmateriaal mag niet gefotokopieerd worden of op andere wijze verspreid.
©Europees Parlement     
Korte Vijverberg 6, NL-2513 AB Den Haag  
T 070 313 5400       
https://www.facebook.com/Europees.Parlement.Nederland
https://twitter.com/EPinNL
www.europeesparlement.nl 

© Ministerie van Buitenlandse Zaken    
Rijnstraat 7, NL-2515 XP Den Haag
T 070 348 6486

https://www.facebook.com/ministeriebz/              

https://twitter.com/minbz 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken 

Den Haag, september 2017, eerste druk
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