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thema 5 – Samen sterk

les 2 – Wie hoort erbij?

1a Bekijk kaart 1 in het lesboek. Welke steden zie je in deze landen? Vul het schema in.

1b Welke EU-landen grenzen aan elkaar? Maak vier groepjes van twee.
Kies uit: Hongarije – Letland – Luxemburg – Slowakije – Portugal – 
Estland – België – Spanje.

1c Bekijk de schaduwen. Welke Europese landen zijn dit?

1

land

België

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk

stad

Brussel

Luxemburg

Londen

Wenen

Oefenen met de blinde kaart
1d Schrijf de vetgedrukte letters op de goede plek 

op de kaart. De paarse namen doe je nog niet.

Oostenrijk 

Italië 

Finland 

Griekenland 

Luxemburg en België

Portugal en Spanje

Hongarije en Slowakije

Estland en Letland

Landen
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland

IJsland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië

Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd 
 Koninkrijk
Zweden
Kosovo
Macedonië
Montenegro
Turkije

Plaatsen
Brussel 
Genève 
Londen
Luxemburg
Parijs
Wenen
Den Haag
   (‘s-Gravenhage)
Frankfurt
Minsk
Straatsburg
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Binnen de EU werkt een groot aantal landen samen. 

Sommige landen zijn er al lang bij, sommige nog maar net. 

Maar horen alle Europese landen bij de EU?

1

Litouwse melk
Ook Litouwen wil graag samenwerken. 
In 2004 werd het EU-lid. Daardoor kreeg 
Litouwen geld om het land welvarender 
te maken. Nog een voordeel: Litouwen 
produceert veel melk. Die kan het land 
nu gemakkelijk exporteren naar andere 
EU-landen.

Aarzelende vissers
IJsland is een kandidaat-lidstaat. Het 
land wil lid worden, maar is het nog niet. 
Ook aarzelen sommige IJslanders. Ze 
verdienen geld met de visserij. Wat als 
de EU zegt dat ze minder vis mogen 
vangen omdat die anders opraakt? Dan 
komt er minder geld binnen. Anderen 
zeggen juist: als IJsland de euro krijgt, 
wordt het gemakkelijker om in de EU vis 
te verkopen.

Klein en belangrijk
Luxemburg is een klein land, 
maar heel belangrijk als het 
om Europese samenwerking 
gaat. Eerst vormde het met 
Nederland en België de 
Benelux, daarna was het 
een van de oprichters van 
de EGKS. Veel belangrijke 
gebouwen van de EU staan 
in Luxemburg. Zoals het 
Europees gerechtshof, waar 
recht wordt gesproken over 
zaken die te maken hebben 
met Europese regels.

Litouwse melk

met Europese regels.

Aarzelende vissers

kaart 1

les 2 – Wie hoort erbij?

Welke steden zijn belangrijk voor de Europese Unie?

      Kijk eens naar de vorm         van IJsland. Het land lijkt       wel wat op een eendje. 

      Kijk eens naar de vorm         van IJsland. Het land lijkt       wel wat op een eendje. 
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Binnen de EU werkt een groot aantal landen samen. 

Sommige landen zijn er al lang bij, sommige nog maar net. 

Maar horen alle Europese landen bij de EU?
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Litouwse melk
Ook Litouwen wil graag samenwerken. 
In 2004 werd het EU-lid. Daardoor kreeg 
Litouwen geld om het land welvarender 
te maken. Nog een voordeel: Litouwen 
produceert veel melk. Die kan het land 
nu gemakkelijk exporteren naar andere 
EU-landen.

Aarzelende vissers
IJsland is een kandidaat-lidstaat. Het 
land wil lid worden, maar is het nog niet. 
Ook aarzelen sommige IJslanders. Ze 
verdienen geld met de visserij. Wat als 
de EU zegt dat ze minder vis mogen 
vangen omdat die anders opraakt? Dan 
komt er minder geld binnen. Anderen 
zeggen juist: als IJsland de euro krijgt, 
wordt het gemakkelijker om in de EU vis 
te verkopen.

Klein en belangrijk
Luxemburg is een klein land, 
maar heel belangrijk als het 
om Europese samenwerking 
gaat. Eerst vormde het met 
Nederland en België de 
Benelux, daarna was het 
een van de oprichters van 
de EGKS. Veel belangrijke 
gebouwen van de EU staan 
in Luxemburg. Zoals het 
Europees gerechtshof, waar 
recht wordt gesproken over 
zaken die te maken hebben 
met Europese regels.

Litouwse melk

met Europese regels.

Aarzelende vissers

kaart 1
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Welke steden zijn belangrijk voor de Europese Unie?

      Kijk eens naar de vorm         van IJsland. Het land lijkt       wel wat op een eendje. 

      Kijk eens naar de vorm         van IJsland. Het land lijkt       wel wat op een eendje. 
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LESDOELEN
De kinderen kunnen:
• topografi sche namen aanwijzen 

en benoemen op een 
staatkundige kaart.

DOELWOORDEN
Geen

MATERIALEN
  Geen

VOORBEREIDING
  Geen

STAP Introduceren

Lees de ontdekvraag voor. 
Activeer voorkennis zonder 
daar een oordeel goed of fout 
over te geven. Stel vragen. 
Welke grote steden in Europa 
ken je? Ben je er wel eens 
geweest? Denk je dat het een 
belangrijke stad voor de EU is? 
Waarom denk je dat?
Lees de introductietekst 
samen door.

STAP Lezen en verwerken

Verdieping

Denkvraag: Welke voor- en 
nadelen van de EU ken je nu 
voor de lidstaten? [Alle landen 
van de EU moeten zich aan 
afspraken houden. Sommige 
afspraken zijn voor het ene 
land gunstig, maar voor een 
ander land juist niet.]

Verdieping

Vertel: IJsland zal naar 
verwachting in 2015 toetreden 
tot de EU.

1

2

9

2
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kaart 2

Steeds groter
De voorloper van de EU, de EGKS, ging van start met 
zes landen. Steeds meer landen wilden meedoen. Eerst 
kwamen Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
erbij en toen sloot Griekenland zich aan. Daarna kwamen 
Spanje en Portugal erbij. Negen jaar later wilden ook 
Oostenrijk, Zweden en Finland meedoen. In 2004 kwamen 
er in één keer tien landen bij! En nog steeds zijn er landen 
die zich willen aansluiten.

Van gulden naar euro
Je vader, moeder en opa en oma betaalden vroeger met 
de gulden. Maar vanaf 1 januari 2002 hadden ze een 
andere munt in hun portemonnee. Dat was even wennen! 

Bijna alle landen die toetreden tot de EU voeren de euro 
in. Maar dat mogen ze niet zomaar doen. Eerst moeten ze 
hun geldzaken goed op orde hebben. Voor het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken is er een uitzondering gemaakt. 
Zij hebben nog steeds hun eigen munt.

Verkleed je als Italiaanse monnik. Ga in een 
winkelcentrum of op een marktplein op een krukje 
staan. Kies een bijzondere houding en blijf rœ rloos 
zo staan. Knipper zelfs niet met je ogen, reageer niet 
als mensen je aan het lachen willen maken. 
  Blijf minstens een kwartier een levend standbeeld. 
 Met deze belangrijke œ fening leer je om in elke 
situatie onverstoorbaar te zijn.
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2

2f Je gaat op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk. Moet je geld wisselen?

Ja   /   Nee,   want het Verenigd Koninkrijk heeft de euro niet .

2g Wat hoort bij deze EU-landen? 
Vul deze woorden en zinnen in op de goede plek in het schema.
Kies uit: heeft de euro – kantoor EU – lid sinds 1957 – lid sinds 1973 – 
kantoor andere internationale instelling – lid sinds 2007 – 
heeft niet de euro (2x) – geen kantoor van EU of andere internationale instelling.

2h Welk land grenst rondom alleen aan andere EU-landen? Omcirkel het goede antwoord.

Finland   /   Hongarije   /   Tsjechië   /   Litouwen

België

lid sinds 1957

heeft de euro

kantoor EU

Verenigd Koninkrijk

lid sinds 1973

heeft niet de euro

kantoor andere 

internationale instelling

Roemenië

lid sinds 2007

heeft niet de euro

geen kantoor van EU of

andere internationale instelling

2a Bekijk kaart 2 in het lesboek. Welke tien landen zijn in 2004 lid geworden van de 
EU? Let op: twee van deze landen zijn eilanden.

Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, 

Tsjechië, Slowakije, Hongarije

2b Bekijk kaart 2 in het lesboek. Hierop staan vier plaatsen waar een onderdeel van 
de EU is gevestigd. Noem er minstens drie.

Brussel, Luxemburg, Straatsburg en Frankfurt

2c Over welk EU-land gaat dit? Lees de omschrijving en kijk goed naar kaart 2. 
Dit land is al heel lang lid van de EU. Het ligt best ver van de andere ‘oude’ 
EU-landen af, en het ligt naast een land dat sinds 2007 lid is. Het land heeft 
veel eilanden.

O Finland

O Verenigd Koninkrijk

O• Griekenland

2d Kleur op de kaart hiernaast de landen die de euro als betaalmiddel hebben blauw.

2e Als je goed op kaart 2 in het lesboek kijkt, zie je drie minilandjes 
die géén EU-land zijn, maar die wél de euro gebruiken. Ze zijn op 
de kaart niet groter dan een speldenknop.
Zet op de kaart hiernaast dikke stippen op de plaats 
van die drie landjes.
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Binnen de EU werkt een groot aantal landen samen. 

Sommige landen zijn er al lang bij, sommige nog maar net. 

Maar horen alle Europese landen bij de EU?

1

Litouwse melk
Ook Litouwen wil graag samenwerken. 
In 2004 werd het EU-lid. Daardoor kreeg 
Litouwen geld om het land welvarender 
te maken. Nog een voordeel: Litouwen 
produceert veel melk. Die kan het land 
nu gemakkelijk exporteren naar andere 
EU-landen.

Aarzelende vissers
IJsland is een kandidaat-lidstaat. Het 
land wil lid worden, maar is het nog niet. 
Ook aarzelen sommige IJslanders. Ze 
verdienen geld met de visserij. Wat als 
de EU zegt dat ze minder vis mogen 
vangen omdat die anders opraakt? Dan 
komt er minder geld binnen. Anderen 
zeggen juist: als IJsland de euro krijgt, 
wordt het gemakkelijker om in de EU vis 
te verkopen.

Klein en belangrijk
Luxemburg is een klein land, 
maar heel belangrijk als het 
om Europese samenwerking 
gaat. Eerst vormde het met 
Nederland en België de 
Benelux, daarna was het 
een van de oprichters van 
de EGKS. Veel belangrijke 
gebouwen van de EU staan 
in Luxemburg. Zoals het 
Europees gerechtshof, waar 
recht wordt gesproken over 
zaken die te maken hebben 
met Europese regels.

Litouwse melk

met Europese regels.

Aarzelende vissers

kaart 1

les 2 – Wie hoort erbij?

Welke steden zijn belangrijk voor de Europese Unie?

      Kijk eens naar de vorm         van IJsland. Het land lijkt       wel wat op een eendje. 

      Kijk eens naar de vorm         van IJsland. Het land lijkt       wel wat op een eendje. 
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