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Geen generatie kinderen is zo Europees als de huidige. Kinderen van nu ervaren Europa 

als één geheel. Zij kennen geen grenscontroles en een gemeenschappelijke Europese 

munt is voor hen een vanzelfsprekendheid, net als lekker lang bellen met opa en oma 

vanuit een vakantieadres in Frankrijk of Kroatië. Dit Europa is niet zomaar ontstaan. De 

Europese Unie is geen vanzelfsprekendheid. Maar zij is wel belangrijk en kinderen moeten 

weten van haar voorgeschiedenis en hoe zij werkt. Wat er ook van de EU gezegd wordt, de 

Europese samenwerking bepaalt ook hun toekomst. Als burgers van de EU zullen zij straks 

meebeslissen over hoe die samenwerking zich verder ontwikkelt. 

Met Het Grote Europa Doeboek kun je de kinderen in de groep op een speelse manier kennis 

laten maken met Europa en de Europese samenwerking.  

Studio Europa Maastricht en Historisch Nieuwsblad

DOELEN BASISONDERWIJS

MET HET GROTE EUROPA DOEBOEK  

LEREN KINDEREN:

…hoe en waarom de Europese Unie ontstaan is;

…hoe de EU werkt;

…met welk geld er in Europa betaald wordt;

… nadenken welke onderwerpen zij zelf belangrijk 

vinden;

… dat er voor- en tegenstanders van de Europese 

Unie zijn;

…nadenken over de toekomst van Europa.

KERNDOELEN

Het Grote Europa Doeboek sluit aan bij de  

volgende kerndoelen:

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Mens en samenleving

36)  De leerlingen leren hoofdzaken van de 

Nederlandse en Europese staatsinrichting en 

de rol van de burger.

37)  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit 

respect voor algemeen aanvaarde waarden 

en normen.

39)  De leerlingen leren met zorg om te gaan met 

het milieu.

Tijd

53)   De leerlingen leren over de belangrijke histo rische 

personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 

geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig 

verbinden met de wereldgeschiedenis.

AANPAK

In deze handleiding vind je lessuggesties bij alle 

hoofdstukken van Het Grote Europa Doeboek. 

Neem de vrijheid om je te laten inspireren tot een 

lesvorm die past bij de groep en de planning. Het 

Grote Europa Doeboek is geschikt om individueel 

mee te werken, in tweetallen of in kleine groepen. 

Ook kun je kiezen voor een klassikale aanpak door 

alle kinderen hetzelfde hoofdstuk aan te bieden. 

Lees in ieder geval, voor je begint aan de lessen, 

samen met de kinderen de inleiding op pagina 6 

en 7 (of pagina 2 van de online variant).

ONLINE

In de digitale variant van deze special staan video’s 

en puzzels die kinderen online kunnen maken. In 

deze online variant staat dezelfde informatie als in 

de papieren versie van Het Grote Europa Doeboek. 

De online special is gratis te gebruiken via 

kinderspecial.studioeuropamaastricht.nl 

 



HOOFDSTUK 1

DE GESCHIEDENIS VAN EUROPDE GESCHIEDENIS VAN EUROPAA

In de geschiedenis van Europa is veel 

oorlog gevoerd. Het helpt als we begrijpen 

waarom die oorlogen er waren. Bovendien 

snappen we dan ook de noodzaak van de 

samenwerking. Bij dit hoofdstuk passen 

verwerkingen die te maken hebben 

met belangrijke historische figuren of 

gebeurtenissen of een filosofisch gesprek 

over regels en de baas zijn.  

•  Bekijk de Canon van Nederland voor meer 

informatie over Karel de Grote en Napoleon. 

Klik op de vensterplaten, die weer extra achter-

grondinformatie bieden. Stel kritische vragen en 

daag de kinderen uit om dat ook te doen: wat 

heeft Napoleon te maken met Europa? Zou Karel 

de Grote Europa als één geheel hebben gezien? 

•  Welke vragen hebben de kinderen over oor-

logen in Europa? Maak een vragenmuur in de 

klas, die bestaat uit drie onderwerpen: de Eerste 

Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de 

Koude Oorlog. Verzamel de vragen en laat de 

kinderen in kleine groepjes met de vragen aan 

de slag gaan. 

•  Kijk met de groep het 

filmpje ‘De Europese Unie - 

Samenwerking op het Europese 

continent’ (tot 4.30 minuten, 

of helemaal) op Schooltv.nl. 

Bespreek met de kinderen wat ze 

gezien hebben.  

•  De Europese Unie is opgericht 

om door middel van samenwer-

king het onderlinge wantrouwen 

weg te nemen en een volgende 

oorlog te voorkomen. Filosofeer met de kinderen 

over zaken die kunnen leiden tot een oorlog of 

ruzie. Bedenk samen vragen zoals:

- Mag je geweld gebruiken? 

 -  Waarom hebben we regels nodig?

- Kan iemand de baas zijn? 

-  Is de baas van een land belangrijker dan 

iemand anders?

•  Nodig een gastspreker uit om iets te  

vertellen over gebeurtenissen uit de Tweede  

Wereldoorlog of recente conflicten. Kijk bij 

steunpuntgastsprekers.nl. Of neem contact  

op met Studio Europa Maastricht.

HOOFDSTUK 2

HET VERDRAG VAN MAASTRICHTHET VERDRAG VAN MAASTRICHT  

 Met het Verdrag van Maastricht werd de 

Europese Unie opgericht. Zo’n verdrag 

lijkt voor kinderen taai en saai, maar zij 

zullen prima begrijpen dat het maken 

van afspraken kan leiden tot positieve 

ontwikkelingen. 

•  Maak een klassenverdrag (of verbeter het 

bestaande). Bespreek met de kinderen: Wat is 

een verdrag eigenlijk? Hebben we in de klas ook 

een verdrag? Welke regels staan hierop? Wat 

gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 

Bekijk jullie klassenafspraken: ontbreekt er iets, 

kan er iets af? 



•  In het Verdrag van Maastricht staan zeven 

belangrijke afspraken. Ze staan beschreven op 

pagina 17 (of pagina 6 van de online variant). Ze 

staan hier op een volgorde, maar welke afspraak 

vinden de kinderen de belangrijkste en waar-

om? Zouden de kinderen voor een andere volgor-

de kiezen? En welke afspraak zouden de kinderen 

met de kennis van nu toevoegen?

•  Het motto van de EU is: ‘In verscheidenheid 

verenigd’. Wat betekent dit? Zie je dit ook terug 

in Nederland, op school of in de klas? De kinderen 

verzinnen een nieuw motto voor de EU en presen-

teren het in de klas. 

•  De vlag van Europa is het symbool van de 

Europese Unie. Bekijk de vlag met de kinderen 

op pagina 5 of op internet. Waar staan de sterren 

voor en waarom staan ze in een rondje? Laat de 

kinderen een nieuwe vlag voor Europa ontwerpen. 

Wat is de betekenis achter hun ontwerp?

•  Alle landen hebben hun eigen vlag. Een vlag 

wordt niet zomaar ontworpen, er zit een beteke-

nis achter. Schrijf alle Europese landen op een 

briefje en trek lootjes. De kinderen tekenen de 

vlag na en doen onderzoek naar de vlag van het  

land: waarom ziet de vlag er zo uit? Zouden ze 

iets willen aanpassen aan de vlag en waarom?

•  Hoe werkt het Europees parlement? Bekijk het 

filmpje ‘Het Europees Parlement’ op schooltv.nl.  

Benieuwd hoe een Europese wet tot stand 

komt? Bekijk het filmpje ‘Werken in het Europees 

Parlement’.

•  Vraag de kinderen of het invoeren van een 

Europese Kinderraad een goed idee is. Waarom 

wel of niet? Is het een probleem dat alle kinde-

ren een andere taal spreken? Wat is daar een 

oplossing voor? Wat zouden de kinderen in een 

Kinderraad kunnen bespreken (onderwijs, milieu, 

gelijkheid, etc)? Waarom is de stem van kinderen 

heel belangrijk? De kinderen 

maken een flyer over het belang 

van een Europese Kinderraad. 

•  Wist je dat de EU haar eigen 

volkslied heeft? Luister het in 

de klas, wat valt de kinderen 

op? (Er worden geen woorden 

gebruikt, waarom niet?) De 

kinderen maken ook een lied zonder tekst. Hoe 

maak je zonder tekst duidelijk wat je bedoelt? 

Hoe maken de kinderen muziek? Zijn er instru-

menten aanwezig op school? Gebruiken ze een 

app of trommelen ze op de tafel?

HOOFDSTUK 3 

HET GELD VAN EUROPAHET GELD VAN EUROPA

Sinds 2002 gebruiken negentien EU-landen 

dezelfde munten en geldbiljetten. De euro: 

voor kinderen heel normaal, maar een 

fascinerend onderwerp om eens wat dieper 

in te duiken.

•  De Europese Unie kan geld uitgeven aan ver-

schillende thema’s, zoals klimaat, veiligheid, 

landbouw, migratie, betere wegen en het 

herstel van de coronacrisis. Hang zes bladen 

op in de klas, waarop deze thema’s staan. 

Geef de kinderen ieder zes geeltjes en laat ze 

per thema opschrijven wat ze van het Europees 

geld zouden kopen. Plak de geeltjes bij de 

bladen. Bespreek de uitkomsten. Eventueel: 



maak een staafdiagram met de ideeën. Welke 

ideeën komen vaak voor, wat vinden de kinderen 

belangrijk? 

•  Betalen met ander geld, help! Zijn de kinderen 

weleens in een land geweest waar ze met 

ander geld betaalden? Waar was dat? Wat is 

een wisselkoers? Bekijk wisselkoersen met de 

klas. Ben je rijk als je 1000 Indiase roepies hebt?

•  In de Europese Unie spreken we niet allemaal 

dezelfde taal. Er zijn maar liefst 24 officiële 

talen. Zijn er kinderen in de klas die ook een 

andere taal spreken? Hoe groet je elkaar in 

de verschillende talen van Europa? Lijken de 

begroetingen op elkaar? Gebruiken we allemaal 

dezelfde letters? Maak groepjes en laat ze een 

taal onderzoeken. Hoe groet je elkaar, hoe zeg je 

doei en hoe tel je in deze vreemde taal?

•  Veel mensen zijn positief over samenwerken als 

het goed gaat, maar worden kritisch als het 

slecht gaat. Dat zag je ook tijdens de eurocrisis. 

Griekenland loog over zijn schulden. Griekenland 

kon zijn schulden niet betalen en dreigde 

failliet te gaan. De andere eurolanden helpen 

Griekenland om zijn schulden af te betalen. 

Bespreek de vraag: Moet je elkaar helpen als 

het heel slecht gaat? Wanneer hoef je elkaar 

niet te helpen?

HOOFDSTUK 4

DE EUROPESE UNIE GROEITDE EUROPESE UNIE GROEIT

Europa bestaat uit 51 landen. Maar niet al 

die landen zijn lid van de Europese Unie. Je 

moet aan voorwaarden voldoen als je lid 

wilt worden. En als je lid bent, moet je ook 

meedoen, net als bij een echte club. 

•  Maak een portret van een bekende Europese 

leider. De kinderen bedenken wat ze willen 

weten over een Europese leider. In tweetallen 

zoeken ze antwoorden op de vragen. Geef ze de 

hint om ook grappige vragen te bedenken, zoals 

wat iemands lievelingseten is. 

•  Hoe zou Nederland eruitzien als we geen lid 

waren van de Europese Unie? Verdeel de klas in 

twee groepen: een groep is voor Europa en de 

andere groep is tegen Europa. Houd een debat 

in de klas, waarbij de groepen starten met een 

elevator pitch (maximaal 60 seconden). Kunnen 

ze elkaar overtuigen?

•  Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat vind ik 

belangrijk? Hoe omschrijven de kinderen zichzelf, 

hoe zijn ze geworden zoals ze zijn? Welke (ka-

rakter)eigenschappen hebben de kinderen? Zou 

hun identiteit hetzelfde zijn als ze opgroeiden 

in Portugal? De kinderen maken een tekening 

over zichzelf, met daarop hun unieke karakter-

eigenschappen en favoriete bezigheden. Is het 

mogelijk om te bedenken wat anders geweest 

was als ze in een Europees land naar keuze 

waren opgegroeid? Maak daar ook eenzelfde 

tekening over.

•  Maak een bericht voor kinderen uit een ander 

land. In ieder hoofdstuk van Het Grote Europa 

Doeboek staan berichten uit Europa van kinderen. 

Gebruik deze als voorbeeld. Wat vertellen de 

kinderen over Nederland? Wat is hun lievelings-

gerecht, wat is het recept en de bereidingswijze?



HOOFDSTUK 5

DE TOEKOMST VAN DE EUDE TOEKOMST VAN DE EU

De toekomst van Europa hangt nauw samen 

met de toekomst van de kinderen. Er zijn 

nog veel belangrijke beslissingen te nemen, 

die iedereen aangaan. Vooral als het gaat 

over klimaat. De kinderen in de groep hebben 

daar ongetwijfeld al een mening over.

•  Maken de kinderen zich weleens zorgen over 

de toekomst? Wat kunnen we doen tegen 

plastic soep, bosbranden die steeds vaker 

voorkomen en de uitstoot van CO2? Hoe maken 

we de school duurzamer? Maak een actieposter 

met aspecten waarop de kinderen zelf invloed 

hebben. Of schrijf een voorstel aan de directie 

waarin ideeën zijn opgenomen om de school 

duurzamer te maken.

•  Leg de kinderen een reisroute voor, bijvoor-

beeld van Nederland naar Griekenland. Kunnen 

ze hierheen zonder hun paspoort te laten zien? 

Door welke landen reizen ze? Welk vervoersmid-

del heeft hun voorkeur en welk vervoersmiddel 

is het beste voor het milieu? Wat voor beziens-

waardigheden komen ze onderweg tegen? De 

kinderen maken een presentatie over hun reis 

naar Griekenland. 

•  In welke Europese landen zijn de kinderen 

geweest? Wat zijn verschillen met Nederland? 

Denk aan klimaat, landschap en cultuur. De 

kinderen omschrijven een land. Kan de klas 

raden welk land omschreven wordt? 

•  Waarom zouden mensen uit hun land vluchten 

en wat maakt een land aantrekkelijk om te 

wonen? Hoe kunnen de kinderen ervoor zorgen 

dat een nieuwe leerling zich snel thuis voelt in de 

klas? Wat maakt Nederland een fijn land om te 

wonen? De kinderen maken een filmpje waarin 

ze dit toelichten. 

•  Wat is cultuur? Is dat voor iedereen hetzelfde? 

Hoe ziet jouw cultuur eruit? Houd een viering in 

de klas waarin een andere cultuur centraal staat. 

Verdiep je in de cultuur. Wat voor muziek past bij 

deze viering? Welk verhaal is passend? Denk ook 

na over kleding, eten, drinken en misschien kleine 

optredens van de kinderen. 



COLOFONCOLOFON

 Eerste druk, december 2021 

Copyright © Historisch Nieuwsblad, Nijmegen & Studio Europa Maastricht 

Tekst: Historisch Nieuwsblad en Patsboem! educatief 

Coördinatie en eindredactie: Teun Willemse 

Wetenschappelijke ondersteuning: Bart Stol, Maastricht University

Vormgeving: Villa Grafica 

Historisch Nieuwsblad 

Jonkerbosplein 52 

6534 AB Nijmegen 

www.historischnieuwsblad.nl


