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Inleiding

Het jaar 2016 is voor de Europese Unie een jaar vol problemen
geweest. Tot die tijd werd de EU gezien als een van de stabiele
centrumregio’s in de wereld. Het statenverband tussen Europese
landen zorgde voor eenheid en veiligheid. Niet voor niets
wilden in de jaren na de oprichting steeds meer landen deel
uitmaken van de EU. Het vrije verkeer van arbeid, goederen,
diensten en kapitaal, en het aanhouden van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van handel, landbouw, visserij en
regionale ontwikkeling zorgden ervoor dat veel landen zich bij
de Europese Unie wilden aansluiten.
In 2016 werd er flink aan de poten van deze stabiliteit gezaagd.
Voor het eerst was er een land dat uit de EU wilde. Het Verenigd
Koninkrijk hield een referendum over het lidmaatschap. De
uitslag was voor veel mensen een verrassing. Met een nipte
overwinning werd er voor een leave gestemd. De Brexit gaat er
komen. Deze volksraadpleging geeft aan dat de grenzen van
de Europese Unie altijd blijven bewegen.
Wilde het Verenigd Koninkrijk uit de EU, aan de oostkant van
Europa zijn er juist landen die lid willen worden. Iets wat door
Rusland met argusogen wordt bekeken.
Naast de Brexit werd de Europese Unie met nog een probleem
geconfronteerd. In het voorjaar en de zomer van 2016 kreeg
Europa te maken met een grote vluchtelingenstroom. Deze toestroom was zo groot dat verschillende landen in Zuid-Europa de
situatie niet meer aankonden. In Brussel werd naarstig gezocht
naar een oplossing. Europa werd, en is nog steeds, verdeeld.
Oostenrijk zorgde, met een aantal Balkanlanden, met een eenzijdig besluit voor de eerste doorbraak door de grenzen te sluiten. Doordat de vluchtelingen niet meer door Slovenië, Kroatië,
Servië en Macedonië konden reizen, verplaatste het probleem
zich naar de Griekse grens. Turkije bleek na lang onderhandelen
bereid om mensen die geen recht hebben op asiel in Europa
terug te nemen.
Kortom, het zijn spannende tijden voor de Europese Unie. Tijd
om leerlingen met deze Europese problemen kennis te laten
maken.

Op 23 juni 2016 stemde de Britse bevolking over een vertrek
uit de Europese Unie. Bijna 52% van de Britten bleek vóór een
Brexit. Het is voor het eerst dat een land de EU wil verlaten.
Wanneer Groot-Brittannië echt uit de Europese Unie stapt,
is nog onzeker. Maar het levert in ieder geval problemen op.
Ook de grote hoeveelheid mensen die vanuit Afrika en het
Midden-Oosten naar Europa willen, zorgen voor problemen
in Europa. In deze lesbrief ga je deze Europese problemen
bekijken. Welke veranderingen zijn er in Europa? Waardoor zijn
de grenzen van Europa steeds in beweging?
Voor het maken van de opdrachten heb je de Grote Bosatlas
(54e editie) nodig.

FIGUUR 1

Niveau
Deze lesbrief is bedoeld voor de onderbouw van het vmbo-gt.
De lesbrief past bij thema’s als Europa, migratie en bevolking.
De opdrachten kunnen worden ingezet als verdieping, als
een frisse blik t.o.v. de open grenzen of als inleiding op een
hoofdstuk. De leerlingen moeten de Grote Bosatlas (54e editie)
gebruiken en toegang hebben tot internet.
U kunt de lesbrief voor de leerlingen uitprinten. De kleurenversie
is beschikbaar via www.thiememeulenhoff.nl/degeo.
De leerlingen kunnen de lesbrief alleen of in groepjes maken.
Een klassikale start is aan te bevelen.
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Opdracht 1
Blader door de lesbrief. Bekijk alle foto’s en figuren.
Geef kort antwoord op de volgende vragen:
- Waar denk jij aan bij grenzen?
- Welke grenzen ken jij?
- Welke grenzen zijn er in Nederland?
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Opdracht 2
Bekijk via internet de volgende filmpjes:
-	
www.schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-de-eu-hoe-enwaarom-is-de-europese-unie-ontstaan/playlist/44/
-	
www.schooltv.nl/video/de-oprichting-van-de-europese-unievan-egks-naar-eu/playlist/44/.
a	Welke zes landen in Europa gingen als eerste samenwerken?
b Waarom wilden deze landen samenwerken?
Bekijk in de atlas kaart GB 74-75 Europa.
c Wat valt je op aan de ligging van de zes landen?

Opdracht 3
Bekijk kaart GB 75A.
a Wat is de titel van kaart GB 75A?
Vergelijk kaart GB 75A met kaart GB 74-75.
b	Wat valt je op als je de landsgrenzen van nu vergelijkt met
de landsgrenzen in 1877?
Bekijk kaart GB 75C en figuur 2.
c	Welke kleur heeft de Europese Unie op kaart GB 75C?
Bekijk kaart GB 75C en foto 3.
d	Noem twee West-Europese landen die geen lid zijn van de
Europese Unie?

FIGUUR 4

Opdracht 5
Lees tekst 5.
a	Leg in je eigen woorden uit wat het bruto nationaal product
(BNP) is.
b	Waarom kun je landen beter met elkaar vergelijken met het
BNP per inwoner?
Bekijk kaart GB 87A Bruto Nationaal Product.
c	Noem drie landen van de EU met een hoog BNP?
d	In welk deel van Europa liggen de EU-landen met een laag
BNP?
e	In de Europese Unie helpen de rijkere landen de armere
landen. Waarom denk jij dat het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie wil stappen?

BNP

FOTO 3

Dit land is geen lid van de Europese Unie.

Opdracht 4
Bekijk het filmpje: www.schooltv.nl/video/de-europese-unieeuropa-is-veranderd/playlist/44/.
a	Noem een handelsvoordeel van de Europese Unie.
Bekijk figuur 4.
b	Welk land wil uit de EU stappen?
c	Welk nadeel op handelsgebied kan dat tot gevolg hebben?
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Het bruto nationaal product (BNP) is de totale productie van
goederen en diensten in een land in een jaar, uitgedrukt in
geld. Het is een enorm geldbedrag (miljarden euro’s) dat alle
inwoners van een land samen verdienen. Om de landen goed
te kunnen vergelijken, wordt het bedrag gedeeld door het
aantal inwoners van een land. De uitkomst is het gemiddelde
inkomen per hoofd van de bevolking, ook wel het BNP per
inwoner genoemd.
TEKST 5
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Uitslag Brexit-referendum 2016
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FIGUUR 6

Uitslag Brexit-referendum 23 juni 2016.

Opdracht 6
Bekijk figuur 6.
Gebruik kaart GB 102-103 Verenigd Koninkrijk en Ierland.
a	Uit welke vier landen bestaat het Verenigd Koninkrijk?
b	Schrijf in je eigen woorden op wat een referendum is.
c	Wat betekent het Engelse woord leave? Zoek eventueel op
internet een vertaling.
d	Wat betekent het Engelse woord remain? Zoek eventueel op
internet een vertaling.

b	Wat hebben de 65-plussers vooral gestemd?
c	Welke leeftijdsgroep woont vooral in Londen? Kies uit: 18-24
of 65+.
d	Waarom zal deze leeftijdsgroep vooral voor remain hebben
gekozen?
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Opdracht 7
Bekijk nogmaals figuur 6.
a	Wat laat figuur 6 zien?
b	Kies steeds het juiste woord:
Londen ligt in het noorden/zuiden van het Verenigd
Koninkrijk.
	Het noorden van het Verenigd Koninkrijk heeft vooral voor
remain/leave gestemd.
	Het zuiden van het Verenigd Koninkrijk heeft vooral voor
remain/leave gestemd.
	Er is wel een/geen duidelijke tweedeling in het Verenigd
Koninkrijk.

Opdracht 8
Bekijk figuur 7 en foto 8.
In figuur 7 zie je per leeftijdsgroep of er voor leave of remain is
gestemd.
a	Wat heeft de groep van 18 tot en met 24 jaar het meest
gestemd?
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FIGUUR 7

Uitslag Brexit-referendum naar leeftijd.
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Blijdschap om de uitslag van het Brexit-referendum.

FOTO 8

FIGUUR 9

Opdracht 9

Bekijk figuur 9.
b	Zie je op figuur 9 een open of een gesloten grens? Leg uit
waaraan je dat ziet.
c	Wat voor probleem kan de grens van figuur 9 opleveren voor
de export van het Verenigd Koninkrijk?

Bekijk nogmaals kaart 6 en figuur 7.
Gebruik eventueel ook kaart GB 102-103 Verenigd Koninkrijk en
Ierland.
a	Waar of niet waar?
1 In Schotland willen de mensen vooral uit de EU.
2	In Noord-Ierland heeft de oostkust gestemd voor blijven
in de EU.
3 Vooral oudere mensen hebben voor een Brexit gestemd.
b	Waarom is er in Ierland niet gestemd?

Opdracht 11
Bekijk figuur 10 en foto 11.
Bekijk het filmpje: jeugdjournaal.nl/artikel/2107997-meer-vluchtelingen-maken-gevaarlijke-tocht-over-zee.html.
a	Van welk continent komen de meeste asielzoekers?
b	Bedenk drie redenen waarom mensen naar Europa willen.
c	Waarom gebruiken asielzoekers steeds minder de route via
Griekenland of Turkije?

Opdracht 10
a	Leg uit wat het verschil is tussen een open en een gesloten
grens?

Veelgebruikte vluchtroutes naar Europa
aantal doden in 2015 (tot 11 mei)
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FIGUUR 10 Vluchtroutes naar Europa en aantallen doden, 2015.
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Wanneer krijgt iemand asiel in Nederland?
Een persoon krijgt asiel in Nederland als hij of zij vluchteling
is. Een vluchteling is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat hij van een bepaald ras
is. Of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals
homoseksuelen.

Voorwaarden toekennen van asiel
Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij in zijn
eigen land wordt vervolgd vanwege: ras of sociale groep,
godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging.
Een asielzoeker krijgt asiel wanneer hij risico loopt op
marteling, onmenselijke of vernederende straf.
Willen of kunnen de autoriteiten van een land de eigen
bevolking niet beschermen? Dan kunnen inwoners van dat
land bescherming vragen in Nederland.
FOTO 11

Een levensgevaarlijke overtocht.

TEKST 12

Opdracht 12

Opdracht 13

Iedereen die in Europa aankomt, kan asiel aanvragen.
Lees tekst 12.
Zijn de volgende beweringen juist of onjuist?
1 Vluchtelingen en asielzoekers zijn hetzelfde.
2 Immigranten zijn mensen die vertrekken uit een land.
3 In de Europese Unie kun je vrij reizen tussen landen.
4 Alle asielzoekers mogen in Nederland blijven.

Bekijk kaart 13.
a	Welk Europees land kreeg in de eerste maanden van 2015
de meeste asielaanvragen?
b	Hoeveel asielaanvragen kreeg het Verenigd Koninkrijk?
c	Denk je dat het aantal asielaanvragen voor het Verenigd
Koninkrijk een reden is om uit de EU te stappen? Licht je
antwoord toe.
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FIGUUR 13 Verdeling van asielaanvragen in Europa, 2015.
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Opdracht 14
Bekijk nog een keer figuur 9.
a	Is dit de situatie vóór of na de Brexit?
b	Leg je antwoord uit door iets te zeggen over de stroom
asielzoekers.

Opdracht 15
Bekijk foto 14.
Lees tekst 15.
Bekijk via internet de volgende de filmpjes:
-	
jeugdjournaal.nl/artikel/2138111-honderdenvluchtelingenkinderen-weg-uit-calais.html
-	nos.nl/artikel/2048443-waarom-vluchtelingen-zo-graag-hetkanaal-over-willen.html.
a	Waar ligt Calais? Zoek het eventueel op in de atlas.
b	Waarom wilden zoveel asielzoekers naar het tentenkamp bij
Calais.
c	
Waarom is het Verenigd Koninkrijk zo geliefd bij asielzoekers?
d	Welk problemen kan het Verenigd Koninkrijk krijgen door de
toestroom asielzoekers?

Met gevaar voor eigen leven klimmen migranten in vrachtwagens om de oversteek naar Groot-Brittannië te maken.
Op dit moment bivakkeren duizenden vluchtelingen onder
erbarmelijke omstandigheden in Calais met de hoop een
nieuw leven in het Verenigd Koninkrijk op te bouwen. Maar
waarom is dat zo’n gewilde bestemming. Groot-Brittannië,
en met name Londen, wordt door velen ervaren als een
immigrant-vriendelijke plek, met veel kansen. ‘Ik ben ook in
Frankrijk geweest, maar daar voelde ik me gediscrimineerd.
En iedereen weigerde Engels te praten. In Londen maakt je
achtergrond niet uit, hier is plek voor iedereen.’
TEKST 15

Opdracht 16
Bekijk figuur 9, kaart 13 en tekst 15.
Lees de volgende woorden: vluchtelingen – bestaansmiddelen
– ontwikkelingspeil – Europese integratie – kunstmatige grenzen – discriminatie – cultuurkenmerken – toerisme. Waar passen
volgens jou deze woorden het best bij: bij figuur 9, kaart 13 of
tekst 15? Noteer ze op de juiste plek in tabel 16.

Opdracht 17
Tot slot maak je een woordweb over de Europese Unie. Alles
wat je hebt geleerd, moet daarin terugkomen! Je mag dus alle
informatie uit de lesbrief gebruiken.

FOTO 14

Stap 1 Zet in het midden: Europese Unie.
Stap 2	Noteer daaromheen de volgende woorden: verleden
– toekomst – Verenigd Koninkrijk – veranderingen in
Europa – grenzen – Brexit.
Stap 3	Bedenk nu zo veel mogelijk informatie bij elk woord
van stap 2. Noteer alles wat in je opkomt!
Stap 4	
Neem een ander kleur en geef met pijlen de verbanden
aan: Wat hoort bij elkaar? Wat is een oorzaak? Wat is
een gevolg?
Stap 5 Onderstreep met een andere kleur wat je hebt geleerd.
Wat wist je nog niet? Wat vond je interessant.

Het vluchtelingenkamp in Calais.

Figuur 9

Kaart 13

Tekst 15

TABEL 16
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