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OVER “EUROPE@SCHOOL – ACTIEVE LESSEN 
OVER DE EUROPESE UNIE” 

CONCEPT: WAT IS “EUROPE@SCHOOL”?
Het lesmateriaal “Europe@school – Actieve lessen over de Europese Unie” is aanvankelijk ontwikkeld 
om scholen binnen het “European Parliament Ambassador School”-programma materiaal te bieden 
dat zij kunnen gebruiken voor actieve lessen over de Europese Unie. Het materiaal bestaat uit 
Europalessen die nuttig, effectief en aantrekkelijk zijn en die specifiek bedoeld zijn om 
leerlingen tussen de 14 en 18 jaar te laten leren over Europa.

Het doel is ervoor te zorgen dat alle scholen in Europa over de middelen beschikken om les te geven 
over de Europese parlementaire democratie en de nodige informatie hebben om deel te nemen aan 
en betrokken te raken bij de jongerenactiviteiten van het Europees Parlement. Het materiaal kan 
uiteraard ook voor een breder doelpubliek worden gebruikt

Modulaire aanpak en actieve methode
Dit materiaal blijkt goed aan te slaan bij leerlingen en leerkrachten dankzij de keuze voor actieve 
methodes met educatieve spelen, een rollenspel en oefeningen om te leren debatteren. 
Onderzoek heeft aangetoond dat ervaringsgericht leren een aansprekende leerstrategie is die bijzonder 
doeltreffend is.

Alle modules van het materiaal kunnen afzonderlijk worden gebruikt. U kunt als leerkracht zelf de 
module(s) selecteren die het best passen bij uw leerlingen en hun lesprogramma.

Aan het einde van de handleiding voor leerkrachten vindt u bovendien een lijst aanvullende 
leermiddelen met een soortgelijke actieve benadering.

Op basis van educatieve principes
“Europe@school” is ontwikkeld op basis van een aantal educatieve principes. Deze principes staan 
garant voor creatief en solide lesmateriaal met impact:

- Op maat van de doelgroep: “Europe@school” is ontwikkeld voor leerlingen tussen de 14 en 
18 jaar oud in de hele Europese Unie. Omdat het hier gaat om een brede doelgroep, is gekozen 
voor een modulaire benadering: de leerkracht kiest de opdrachten die het best aansluiten bij 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

- Kant en klaar: het materiaal kan direct in de klas worden ingezet en is gebruiksvriendelijk.

- Bij de ontwikkeling van dit lesmateriaal zijn leerkrachten en belanghebbenden betrokken. 
Het materiaal is getest en gebruikt door scholen die deelnemen aan het “European Parliament 
Ambassador School”-programma.
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- Eigentijds: “Europe@school” maakt gebruik van eigentijdse methodieken en is actueel. 

- Neutraal: de informatie wordt op neutrale wijze gepresenteerd. De leerlingen kunnen hun 
eigen mening vormen.

- Creatief en motiverend: “Europe@school” hanteert actieve en moderne methodieken die 
zowel leerkrachten als leerlingen motiveren om in de klas en op school te werken aan het 
thema “Europa”.

“Europe@school” bevat een duidelijke pedagogische aanpak en een groeimodel voor het lesgeven 
over Europa op school. Dit is in lijn met de Verklaring van Parijs van de EU van 2015, waarin wordt 
opgeroepen tot versterking van de rol van het onderwijs bij de bevordering van burgerschap en 
gemeenschappelijke Europese waarden: Het primaire doel van onderwijs is niet alleen om kennis, 
vaardigheden, competenties en attitudes te ontwikkelen, en daarin fundamentele waarden op te nemen, 
maar ook om jongeren te helpen actieve, verantwoordelijke en ruimdenkende leden van de samenleving te 
worden.

MODULES VAN EUROPE@SCHOOL
1. Online quiz over de Europese Unie:
 -  Richtlijnen voor de leerkracht
 - De online quiz

2. De EU-lidstaten:
 -  Richtlijnen voor de leerkracht
 - Educatief spel
 -  Presentatie

3. De EU – geschiedenis & feiten:
 -  Richtlijnen voor de leerkracht
 - Educatief spel
 -  Presentatie
 -  Uit te printen tijdlijnen van het Europese integratieproces:
  - Van 6 naar 27 lidstaten
  - Van kolen en staal naar een gemeenschappelijke euro en verder

4. De EU in ons dagelijks leven:
 -  Richtlijnen voor de leerkracht
 - Educatief spel
 -  Presentatie

5. De waarden van de EU:
 -  Richtlijnen voor de leerkracht
 - Educatief spel
 - Debatoefening met stellingen
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6. Rollenspel van het Europees Parlement:
 -  Richtlijnen voor de leerkracht
 - Rollenspel met keuze uit een selectie van vijf relevante onderwerpen
 -  Presentatie ter evaluatie van de oefening

7. Mediageletterdheid:
(Deze module is ontwikkeld door het Europees Parlement, niet door de auteur van de andere modules.)
 -  Educatief spel
 -  Presentatie

8. Algemene handleiding voor leerkrachten (dit document)

AANVULLENDE LEERMIDDELEN
1. DE EUROPESE UNIE IN HET ALGEMEEN

• De EU in slides: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_nl 

•  Online spel over de EU in ons dagelijks leven: www.de12verschillen.eu 

•  De algemene online quiz van het Europees Parlement over de EU en het Europees 
Parlement (15 minuten): www.europese-verkiezingen.eu/quiz 

•  Brochure “De EU & ik”: op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Online quiz “De EU & ik”: europa.eu/learning-corner/quiz_nl

2. DE WAARDEN VAN DE EU
• De online mensenrechtenquiz van het Europees Parlement (10 tot 15 minuten): www.europarl.

europa.eu/news/nl/headlines/society/20191205STO68454/wat-weet-jij-over-mensenrechten-in-
de-eu

3. WAAR KUNT U ANDERE LEERMIDDELEN VINDEN?
• Huis van de Europese geschiedenis: historia-europa.ep.eu/nl/leerkrachten 

• Leerhoek: europa.eu/learning-corner/home_nl
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