
Deze activiteit bestaat uit een online quiz met 12 meerkeuzevragen. U kunt de quiz in de klas doen, of 
met de hele school. Het aantal deelnemers is onbeperkt. De quiz is gemaakt met de app Kahoot. 

WERKVORM DUUR MATERIAAL
Online quiz 15 min - De online quiz

-   Een centrale pc/laptop met een internetverbinding en een beamer

-   Alle leerlingen of groepen leerlingen moeten beschikken over een apparaat 
(smartphone, tablet of laptop) dat is verbonden met het internet

DOELSTELLINGEN EN VAARDIGHEDEN
ATTITUDE
-   De interesse van leerlingen in het thema Europa is gewekt.  Ze zijn nieuwsgierig om meer te weten te  
    komen over de Europese Unie.

-   De leerlingen zijn zich bewust van het belang van de EU in hun (dagelijks) leven.

KENNIS
-   De leerlingen doen basiskennis op over de Europese Unie. 

STAP VOOR STAP
SETTING
Leerlingen kunnen of individueel of in teams meespelen. Dit kan 
worden gedaan in het klaslokaal, maar ook op het schoolplein, 
met meerdere leerlingen tegelijk. Er is geen limiet op het aantal 
deelnemers aan deze online quiz. 

Als docent bedient u de centrale quiz met vragen. U vraagt 
de leerlingen om hun smartphone, tablet of laptop te pakken 
om de quiz te spelen. Ze moeten eerst de ‘game pin’ van het 
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spel invoeren (dit staat op het scherm) en daarna hun gebruikersnaam. Zodra deze juist is ingevoerd, 
verschijnt hun naam op het centrale scherm. 

Opmerking: u kunt ervoor kiezen de leerlingen individueel of in teams te laten spelen. Kies voor “Classic” of 
“Team mode”. Als niet alle leerlingen over een apparaat beschikken, kiest u het beste voor “Team mode”. 

VERLOOP
De docent wacht tot alle namen van de (teams van) leerlingen op het centrale scherm zijn verschenen. 
De docent begint vervolgens met de quiz. De vragen verschijnen op het centrale scherm en de 
leerlingen gebruiken hun apparaat om te antwoorden. Leerlingen krijgen punten op basis van de 
juistheid van het antwoord en de snelheid waarmee ze hebben geantwoord. Na elke vraag komt er 
meteen feedback over wat het juiste antwoord is en hoe leerlingen hebben geantwoord (op basis 
van anonieme statistieken). Op deze manier krijgt de docent inzicht in de basiskennis van zijn/haar 
leerlingen.

ENKELE TIPS
- Als u nog nooit met Kahoot hebt gewerkt, is het raadzaam om de quiz vooraf een keer te 

testen. Het is een zeer gebruikersvriendelijk programma. Als u het één keer hebt getest, weet u 
meteen hoe het werkt.  

-  Als u de quiz om logistieke redenen niet online kunt spelen, kunt u van onderstaande vragen 
gebruikmaken om op de “ouderwetse manier” een quiz op te zetten. 

INHOUD
De quiz bevat 12 vragen. Er zijn vragen over basisfeiten, actuele vraagstukken en de Europese waarden.   

  = het juiste antwoord

VRAAG  OPTIE  1 OPTIE  2 OPTIE  3 OPTIE  4
1. Wanneer startten de eerste landen de 

Europese samenwerking, die we nu 
kennen als de EU?

De jaren 1930 De jaren 1950 De jaren 1970 De jaren 1990

2. Welk van de genoemde landen is GEEN 
lidstaat van de EU?

Bulgarije Cyprus Luxemburg IJsland

3. Hoeveel burgers wonen er in de EU? 
(bij benadering)

200 miljoen 350 miljoen 445 miljoen 680 miljoen

4. Welke voorwaarde is GEEN voorwaarde 
om lid te kunnen worden van de EU?

Een 
christelijke 
staat zijn

Een Europees 
land zijn

De mensen-
rechten 

eerbiedigen

Een stabiele 
democratie 

zijn
5. Welke Europese instelling verkiezen 

we rechtstreeks? Het Europees 
Parlement

De Europese 
Commissie

De Raad van 
de Europese 

Unie

Het Hof van 
Justitie van 

de Europese 
Unie

6. Wanneer vinden de volgende 
Europese verkiezingen plaats?

2024 2025 2026 2027

7. Heeft de EU een eigen leger? Ja Nee
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8. In de EU is in een aantal landen de 
doodstraf nog altijd toegestaan.

Waar Niet waar

9. Welke van de volgende feiten is GEEN 
rechtstreeks gevolg van EU-wetgeving?

In de EU 
hoef je geen 

roaming-
kosten te 
betalen

In de EU 
kunnen 

alleen nog 
spaarlampen 

worden 
verkocht

In 2017 zijn 
er 5,1 miljoen 

kinderen 
geboren in 

de EU

Er staan 
waarschuwin-
gen op pakjes 
sigaretten in 

de EU

10. Het Schengenakkoord betekent... 
dat alle 

EU-burgers 
online 

toegang 
hebben 
tot hun 

gegevens

dat we 
vrij kun-

nen reizen 
binnen het 
Schengen-

gebied (geen 
grenscontro-

les)

dat al het 
voedsel in 

de EU veilig 
moet zijn

11. EU-burgers kunnen in elke lidstaat 
werken volgens dezelfde voorwaarden 
als de inwoners van dat land.

Waar Niet waar

12. Welk percentage van alle vluchtelingen 
wereldwijd is naar Europa gevlucht? 
(2019, UNHCR)

14 % 27 % 43 % 67 %
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