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Het EU-spel is gemaakt in opdracht van de  
Europese Unie. Leerlingen uit groep 7 en 8  
beantwoorden vragen en lezen weetjes over  
de 28 landen van de EU. Zo testen en vergroten 
de leerlingen hun kennis over de EU en haar 
lidstaten.

Doelen
•  Leerlingen krijgen nieuwe kennis over de landen 

van de EU op het gebied van geografie,  
staatsinrichting en cultureel erfgoed. 

•  Leerlingen toetsen hun kennis over de landen van 
de EU. 

• Leerlingen denken na over de rol van de EU. 

•  Leerlingen discussiëren en beargumenteren hun 
mening over de EU.

In deze handleiding vindt u een uitleg over  
het EU-spel en achtergrondinformatie over de 
geschiedenis van de Europese Unie en de taken van 
de EU. Het is aan te raden om de tekst over de EU 

te behandelen voordat de leerlingen het spel gaan 
spelen. U kunt de teksten vervolgens klassikaal 
bespreken of de leerlingen zelf laten lezen. Het spel 
is geschikt voor groep 7 en 8. De leerlingen kunnen 
de opdrachten individueel, in groepjes of klassikaal 
doen.

Begin van het spel

Aan het begin van het spel voeren de leerlingen de 
namen van de deelnemers in. Als ze met een team 
spelen, kan er een groepsnaam worden ingevuld.  
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Na iedere naam klikken de leerlingen op 

Wanneer een leerling het spel alleen speelt, hoeft 
alleen de eigen naam ingevuld te worden en klikken 
op de 

Als alle namen ingevoerd zijn, kiezen de leerlingen 
of ze de normale of de korte versie van het spel wil-
len spelen. Als ze geen keuze maken, start automa-
tisch de normale versie. 

Normale of korte versie van het EU-spel

Met de normale versie van het spel is een leerling 
zo’n twee uur bezig. De korte versie duurt ongeveer 
een uur. De normale versie van het spel bestaat uit 
84 meerkeuzevragen en 5 discussievragen.  
De korte versie bestaat uit 56 meerkeuzevragen en 
5 discussievragen.
Indien u bezig bent met een landenproject, kunt u 
er ook voor kiezen om alleen de opdrachten van die 
landen te laten spelen. Kies dan de normale versie 
en klik met het pijltje aan de rechterkant door naar 
het gewenste land. De volgorde van de landen: 
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Start

Vervolgens klikken de leerlingen op start.  

Het spel begint. In de blauwe balk die boven in beeld 
staat, zien de leerlingen wie aan de beurt is.  
De leerlingen lezen telkens het weetje dat over het 
betreffende land gaat. Daarna beantwoorden ze 
meerkeuzevragen over een van de 28 lidstaten  
van de EU. Door het beantwoorden van twee  
(korte versie) of drie (normale versie) vragen, gaan 
de leerlingen naar het volgende land. Na het kiezen 
van een van de antwoorden ziet de leerling meteen 
of die keuze goed (groen) of fout (rood) was. Als het 
antwoord fout was, wordt in groen ook het juiste 
antwoord getoond. Voor ieder juist antwoord  
verdient de leerling een punt. Aan het eind van het 
spel worden de behaalde punten getoond. 

Het vervolg

Na het beantwoorden van een vraag, klikt de leerling 
op 

Als alle vragen van een land beantwoord zijn, zien ze 
na een klik op   

hoeveel vragen ze over dit land goed beantwoord 
hebben. Daarna is de volgende speler aan de beurt, 
of (wanneer een leerling alleen speelt) gaat de  
leerling door naar het volgende land. 

  1. Nederland
  2. Duitsland
  3. België
  4. Frankrijk
  5. Bulgarije
  6. Cyprus
  7. Denemarken
  8. Esland
  9. Finland
10. Griekenland

11. Hongarije
12. Italië
13. Ierland
14. Letland
15. Kroatië
16. Litouwen
17. Luxemburg
18. Malta
19. Oostenrijk
20. Polen

21. Roemenië
22. Slovenië
23. Zweden
24.  Verenigd 

Koninkrijk
25. Spanje
26. Tsjechië
27. Slowakije
28. Portugal
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Discussievragen

Naast het spel, vindt u in de les vijf discussievragen. 
Bij deze vragen hoort telkens een filmpje van circa 
een minuut. Na het kijken van het fragment beant-
woorden de leerlingen een stelling met ‘waar’ of 
‘niet waar’. Over deze stelling kunnen de leerlingen 
met elkaar ‘in debat’ gaan. Na een korte discussie 
volgt er een stemronde, waarna u invult hoeveel 
leerlingen het met de stelling eens en oneens zijn. 
De computer berekent vervolgens de percenta-
ges. Ieder antwoord is goed. Het gaat erom dat de 
leerlingen met argumenten hun mening vormen ten 
aanzien van de Europese Unie en dat ze leren van 
de meningen van andere leerlingen.

Even stoppen

Een leerling kan het spel op ieder moment onder-
breken en later weer verdergaan. Stoppen kan door 
de pagina weg te klikken. Wanneer het spel op een 
later moment hervat wordt, kiest de leerling in het 
beginscherm 

Let op: deze toepassing werkt alleen wanneer de 
leerling verdergaat op dezelfde computer als waarop 
deel 1 gemaakt is. 
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Extra informatie over de EU  
voor leerkrachten

De Europese Unie heeft een website gemaakt voor 
leerkrachten, waar veel onderwijsmateriaal over de 
EU en haar beleid te vinden is. Of u nu zoekt naar 
inspiratie voor uw lessen, creatieve onderdelen als 
wedstrijden en spelletjes of naar  informatie over 
specifieke onderwerpen als klimaatverandering en 
energiebesparing.  Het materiaal is ingedeeld op de 
leeftijdsgroep van uw leerlingen:
http://europa.eu/teachers-corner

Wilt u lesmateriaal dat aansluit op de Nederlandse 
lesmethodes, dan kunt u daarvoor ook terecht bij 
de Europese Commissie – Vertegenwoordiging in 
Nederland. Brochures en verhalen ter ondersteuning 
van dit EU spel kunt u daar kosteloos aanvragen:
http://ec.europa.eu/netherlands/education/index_
nl.htm

Geschiedenis van de Europese Unie

In 1945 was de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Die 
oorlog was begonnen in Europa. De leiders van de 
Europese landen vroegen zich af hoe ze ervoor  
konden zorgen dat zulke verschrikkelijke dingen 
nooit meer zouden gebeuren. 

De Fransman Jean Monnet dacht hier diep over na. 
Hij besefte dat een land twee dingen nodig had om 
oorlog te voeren: ijzer voor het produceren van staal 
(om tanks, wapens, bommen enz. mee te maken) en 
steenkool om de fabrieken en treinen van energie 
te voorzien. Europa had veel kolen en staal: daar-
om konden Europese landen gemakkelijk wapens 
maken en oorlog voeren. 

Jean Monnet kwam toen met een idee. Hij bedacht 
dat regeringen van Frankrijk en Duitsland – en 
misschien ook van andere Europese landen – niet 
langer de baas moesten zijn over hun eigen steen-
kool- en staalindustrie. In plaats daarvan moest 
deze industrie georganiseerd worden door mensen 
uit alle betrokken landen, die rond de tafel zouden 
gaan zitten en samen beslissingen zouden nemen. 
Zo zouden ze nooit meer oorlog kunnen voeren. 
Jean Monnet sprak erover met zijn vriend Robert 
Schuman, die minister van buitenlandse zaken in de 
Franse regering was. Robert Schuman vond het een 
briljant idee en vertelde erover in een belangrijke 
toespraak in Parijs op 9 mei 1950.
Deze toespraak overtuigde niet alleen de Franse 
en Duitse leiders, maar ook die van België, Italië, 
Luxemburg en Nederland. Ze besloten om al hun 
steenkool- en staalindustrieën samen te voegen en 
een club te vormen die ze de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal (EGKS) noemden. De 
EGKS zou zich bezighouden met vreedzame activi-
teiten en Europa helpen op te staan uit de puinho-
pen van de oorlog. De EGKS werd in 1951 opgericht.
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De zes landen konden zo goed samenwerken, dat 
ze al snel besloten een nieuw verbond op te richten: 
de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Dat 
gebeurde in 1957. Een van de belangrijkste ideeën 
was dat de EEG-landen een ‘gemeenschappelijke 
markt’ zouden krijgen, zodat ze makkelijker handel 
met elkaar konden drijven. Tot dat moment moesten 
vrachtwagens, treinen en boten die goederen van 
het ene naar het ander land vervoerden, altijd stop-
pen bij de grens. Daar moesten papieren worden 
gecontroleerd en moest geld worden betaald, de 
zogenoemde ‘invoerrechten’. Dat kostte veel tijd en 
daardoor waren producten uit het buitenland duur-
der. De bedoeling van een gemeenschappelijk markt 
was om van al deze grenscontroles, vertragingen 
en invoerrechten af te komen, zodat de landen met 
elkaar konden handelen alsof ze één land waren.

Voedsel en landbouw

Europa had jaren na de oorlog nog steeds een tekort 
aan voedsel. Daarom bedacht de EEG een regeling 
om boeren meer te betalen om voedsel te produ-
ceren en ervoor te zorgen dat ze voldoende geld 
konden verdienen met de landbouw. 
Deze regeling heette het ‘gemeenschappelijk land-
bouwbeleid’ (of GLB) en werkte goed. Zo goed zelfs 
dat de boeren te veel voedsel gingen produceren en 
de regeling moest worden aangepast! Tegenwoordig 
betaalt het GLB boeren vooral om het platteland te 
onderhouden. 

Dankzij de gemeenschappelijke markt werd het 
leven van de mensen in de EEG al snel makkelijker. 
In de loop van de tijd veranderde de EEG. De lan-
den werkten bijvoorbeeld samen om het milieu te 
beschermen en om betere wegen en spoorwegen 
in heel Europa te bouwen. De rijkere landen hielpen 
de armere bij de wegenbouw en andere belangrijke 
projecten. Om het reizigers makkelijker te maken, 

hadden de meeste landen de paspoortcontroles aan 
de grens afgeschaft. De organisatie was zo anders 
en zo veel sterker dat in 1992 werd besloten de 
naam te veranderen in ‘Europese Unie’ (EU).
In 1995 had de EU vijftien leden. In de tussentijd ge-
beurden er spannende dingen in Europa. De Berlijn-
se muur viel en steeds meer Oost-Europese landen 
werden onafhankelijk. Ze kozen nieuwe regeringen. 
Daarna wilden ze ook graag lid worden van de 
Europese Unie. Al gauw stond er een hele rij ‘kandi-
daat-landen’ te wachten om bij de EU te komen. De 
afgelopen jaren zijn er veel landen bijgekomen. Op 
1 juli 2013 werd Kroatië lid van de EU en daarmee 
kwam het totaal op 28 landen. 
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Wat doet de EU?

Klimaatverandering en milieu

Het milieu is van iedereen en daarom moeten landen 
samenwerken om het te beschermen. De EU heeft 
regels over het tegengaan van vervuiling en over de 
bescherming van bijvoorbeeld wilde vogels.

De euro

Vroeger had ieder land in Europa zijn eigen munt. Nu 
is er de euro, die alle EU-landen moeten invoeren als 
ze daar klaar voor zijn. Door de euro is het makkelij-
ker geworden in de hele EU zaken te doen, te reizen 
en te winkelen, zonder dat je steeds met een andere 
munt hoeft te betalen. 

Vrijheid

De mensen in de EU mogen in elk EU-land gaan  
wonen, werken of studeren, en de EU doet zo veel 
mogelijk om het makkelijker te maken om van het 
ene naar het andere land te verhuizen. Voor de 
meeste EU-landen hoef je je paspoort niet te laten 
zien.

Werk

De EU doet alles wat ze kan om nieuwe en betere 
banen te scheppen voor iedereen die kan werken. 
Zij helpt mensen om een bedrijf op te zetten en geeft 
geld om mensen op te leiden zodat ze ander werk 
kunnen doen.

Hulp voor regio’s

Het leven is niet overal in Europa makkelijk.  
Op sommige plaatsen is niet genoeg werk voor 
iedereen of is handel moeilijk doordat er niet genoeg 
wegen en spoorwegen zijn. De EU helpt door bij alle 
lidstaten geld in te zamelen en dat te gebruiken voor 
regio’s die problemen hebben. Daarmee  
kunnen ze bijvoorbeeld nieuwe wegen of  
spoorwegen betalen.

Hulp voor arme landen

In veel landen in de hele wereld gaan er mensen 
dood of hebben ze een moeilijk leven door oorlog, 
ziekte en natuurrampen. Vaak hebben deze landen 
niet genoeg geld om de scholen, ziekenhuizen, 
wegen en huizen te bouwen die de mensen nodig 
hebben. De EU geeft deze landen geld en stuurt er 
leraren, dokters, ingenieurs en andere deskundigen 
naar toe. De EU koopt ook veel dingen die deze arme 
landen produceren, zonder dat die landen daarvoor 
invoerrechten hoeven te betalen. Zo kunnen de arme 
landen meer geld verdienen.
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Kerndoelen 
Het EU-spel voldoet aan de Kerndoelen van het  
primair onderwijs. Dekerndoelen zijn streefdoelen, 
die aangeven waarop basisscholen zich moeten 
richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen.  
Daarnaast dienen de kerndoelen als referentieka-
de voor (publieke) verantwoording. Er kan door dit 
kader beter worden vastgesteld of doelen wel of niet 
bereikt worden.

De volgende kerndoelen vormen het onderwijskun-
dige kader van het project:

Oriëntatie op jezelf en de wereld;  
Mens en samenleving.

•   Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van 
de Nederlandse en  
Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

Oriëntatie op jezelf en de wereld; Ruimte.

•   Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 
inrichting van de eigen omgeving te vergelijken 
met die omgevingen elders, in binnen- en buiten-
land, vanuit de perspectieven landschap, wonen, 
werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart,  
cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval 
wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidsta-
ten van de Europese Unie en twee landen, die in 
2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land 
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

•   Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met 
kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 
Nederland, Europa en de rest van de wereld en  
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereld-
beeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld; Tijd.

•   Kerndoel 53: De leerlingen leren over de  
belangrijke historische personen en gebeurtenis-
sen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen 
die voorbeeldmatig verbinden met de wereld- 
geschiedenis.

Colofon
Deze digitale les is ontwikkeld door de Europese  
Commissie (EU) en Jongerenuitgeverij Young Crowds 
(YC).
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comm-nl-den-haag@ec.europa.eu
Internet: www.eu.nl
  
© Europese Commissie, 2015


