
3. jij krijgt het woord

Moet elk land haar eigen politiedienst houden of zou er beter één grote Europese politiedienst komen? Leg uit. 

Veilig op het internet

Op het internet vinden we heel veel informatie. Tegelijk laten we ook veel informatie over onszelf achter. Om onze 
gegevens te beschermen, maakte de Europese Unie wetten over privacy. 
Bekijk de video over de privacywetgeving en maak de oefening. Zijn onderstaande uitspraken juist of fout? Als de 
uitspraken fout zijn, leg ook uit waarom.

a. De nieuwe privacywet werd door de Europese Unie inge-
voerd in 2018.  

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:

c. De foto op je identiteitskaart mag enkel voor herkenning 
gebruikt worden wanneer je hiervoor toestemming geeft. 

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:

e. Wanneer je een foto deelt, dan staat deze voor altijd online. 
Je kan niet vragen om deze te laten wissen.  

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:

b. Bedrijven en organisaties moeten enkel de regels volgen 
als het gaat over persoonlijke gegevens die je online deelt. 

 

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:

d. In een privacyverklaring staat vermeld wie je gegevens 
verzamelt, waarvoor ze gebruikt worden, of ze gedeeld worden, 
hoe lang ze bijgehouden worden, hoe je ze kan verbeteren of 
wissen en hoe je eventueel een klacht kan indienen. 

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:

f.  De gegevensbeschermingsautoriteit bekijkt of bedrijven en 
organisaties jouw gegevens op een juiste manier verzamelen. 

❏ JUIST    ❏ FOUT

Waarom:
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Wist je dat...  
de Europese Unie ook aan 

veiligheid in het verkeer denkt? 

De BOB-campagne wil mensen 

overtuigen om geen alcohol 

te drinken als je met de auto 

rijdt. Omdat die campagne in 

België zo succesvol was, hebben 

andere Europese landen nu 

ook een BOB. Al heet die in 

Frankrijk bijvoorbeeld ‘Sam’ en in 

Luxemburg ‘Raoul’. 

4. sterrenquiz 

1. Juist of fout? Dat de politiediensten van de Europese lidstaten meer met elkaar zouden samenwerken, werd afgesproken in 
Schengen. Dit is een stadje in Luxemburg. 

2. Hoe heet de Europese organisatie voor politiesamenwerking?

3. Hoe zorgt de Europese Unie ervoor dat onze persoonlijke gegevens online beschermd worden? 

4. Wat is het Europese noodnummer? 

5. Wat is een privacyverklaring?

5. extra sterrenstof  

Benieuwd naar nog meer informatie over de Europese politiesamenwerking?  
Neem dan zeker eens een kijkje op deze website: www.europol.europa.eu/nl/about-europol 

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 
antwoorden juist? Dan 

verdien je de vijfde ster voor je 
Europese identiteitskaart!
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de milieuster
Hey, ik ben de Milieuster! Ik weet alles over de omgeving waarin dieren, 

planten en mensen leven. Voor de Europese Unie ben ik zeer belangrijk, want 

milieuproblemen lossen we beter samen op. Stel: er komt gif in de Donau ergens 

in Duitsland. Dan stroomt het vuile water door naar andere EU-lidstaten zoals 

Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Bulgarije en Roemenië. Om het water 

in onze rivieren proper te houden, werken de Europese lidstaten dus best samen. 

Hetzelfde geldt voor de opwarming van ons klimaat: de gevolgen hiervan voelen 

we wereldwijd. De Europese Unie heeft een groot plan om zowel een verdere 

opwarming van ons klimaat tegen te gaan, als de kwaliteit van onze lucht, 

water en grond zoveel mogelijk te verbeteren. Dit plan 

heet de “Europese Green Deal” en wil een zo gezond 

mogelijke leefomgeving voor planten, dieren en 

mensen in Europa. 
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1. over deze ster 

Lees of beluister het verhaal van de milieuster en beantwoord de vraag.

Wat is de “Europese Green Deal’?  

2. Leg uit: landdegradatie

2. ontdek meer

Rebus 

Omgaan met het milieu

Waarom werkt de Europese Unie aan een beter leefmilieu? Ontcijfer de rebus 

Bekijk het filmpje ‘omgaan met het milieu’ en los de vragen op

V+ S+

-E -R +T ES=IE -H -N A = EN

Milieuaantasting

Milieu-uitputting

Milieuvervuiling

1. Drie milieuproblemen brengen het ecosysteem aarde in gevaar. Link het probleem aan de juiste uitleg. 

De voorraden in de natuur (bijvoorbeeld water) nemen af 
omdat we als mens er te veel of slecht gebruik van maken.

Door afval in de natuur te gooien, brengen we kringlopen  
in de war.

Door menselijke activiteiten verdwijnt de natuurlijke 
leefomgeving van planten en dieren. 

Wist je dat... 
• De Indiase stad Gurugram de meest vervuilde stad ter wereld is? 

• Het 20 tot 25 jaar duurt vooraleer weggegooid kauwgom is afgebroken? 
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De Europese Unie en het milieu
De Europese Unie neemt allerlei maatregelen om het milieu te beschermen. Hieronder staan enkele voorbeelden 
Verbind de uitleg met de juiste foto:

Een milieuvriendelijk product krijgt het Europese Ecolabel. Dat label 
wordt ook wel ‘de bloem’ genoemd.

Op een nieuw huishoudtoestel, zoals een koelkast of een wasmachine, 
staat altijd een Europees energielabel. Zo kan je controleren hoeveel 
energie en water deze verbruikt.

Deze vlag hangt alleen bij Europese stranden, meren of havens 
waarvan het water en de omgeving proper is.

Oude lampen en elektrische toestellen moeten van Europa weer 
ingezameld worden voor recyclage. Dan is de cirkel compleet. In 
België houdt Recupel zich hiermee bezig.

Om minder energie te verbruiken, verbiedt de Europese Unie 
de verkoop van gloeilampen, zodat deze vervangen worden door 
energiezuinige lampen.

De Europese Unie besliste dat vanaf 2021 wegwerpplastiek  
(zoals plastiek bestek, wattenstaafjes en rietjes) verboden is.

De Europese Unie steunt projecten die inzetten op een beter milieu. 
‘Clean Sea’ bijvoorbeeld is een project dat kustgebruikers alles bijleert 
over de oorsprong van afval in de zee, de gevolgen voor het zeeleven 
en wat ze hier zelf aan kunnen doen. Het is een interregionale 
samenwerking tussen Oostende en Zuydcoote (Frankrijk).

In de regio Brugge zijn er maar liefst vier verschillende 
natuurgebieden die horen bij Natura 2000. Dit is een Europees 
netwerk aan natuurgebieden die door de Europese Unie beschermd 
worden.
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Kon je alles juist verbinden?  
Zoek dan nu de woorden die in het vet staan in de tekst in de woordzoeker hieronder en los de vragen op.

ECOLABEL
BLOEM
ENERGIE
VLAG
OMGEVING
RECUPEL
PLASTIEK
MILIEU

L E E N E R G I E

L E U C O M M P O

E V P M I S E L M

B S L U A R O A G

A I S A C F L S E

L R A N G E B T V

O S T I M M R I I

C U E I L I M E N

E E R M A N S K G

a. Welke functie en naam kan je vormen met de 
overgebleven letters?

b. Weet je ook wat hij/zij precies doet in de 
Europese Unie? 

3. jij krijgt het woord

Hoe overtuig je mensen het best om zorg te dragen voor het milieu? 

Wist je dat... 
de Europese Unie in het verleden al te maken kreeg 
met milieurampen? Zo ontsnapte in 2010 een giftige 
rode modder uit een fabriek in Hongarije. Er vielen 
verschillende doden en het goedje kwam zelfs in de 
Donau terecht. 
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Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 
antwoorden juist? Dan 

verdien je de zesde ster voor 
je Europese identiteitskaart!

4. sterrenquiz 

1. Leg uit: milieu-uitputting  

2. Waarom is het belangrijk dat Europese lidstaten samenwerken rond milieu?

3. Leg uit: het Europese Ecolabel.

4. Welke uitspraak is fout:

a. De Europese Unie geeft steun aan projecten die inzetten op een beter milieu.

b. De Europese Unie verbiedt wegwerpplastiek.

c. De Europese Unie creëerde een paarse vlag die aangeeft of het water in Europese stranden proper is.

d. De Europese Unie heeft haar eigen EU-commissaris die verantwoordelijk is voor de thema’s milieu en klimaat.

5. Wat is de naam van het Europese plan om ons milieu te verbeteren? 

5. extra sterrenstof  

Wil je meer te weten komen over dit thema? Speel dan zeker deze klimaatquiz! Je vindt hem op ec.europa.eu/clima/
sites/quiz/index.html. 
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de hulpster
Dag iedereen! Ik ben de Hulpster. Ik sta steeds paraat wanneer mensen in nood zijn, zowel 

binnen als buiten de Europese Unie. Er zijn verschillende soorten hulp: noodhulp, voedselhulp 

en hulp aan vluchtelingen. Wanneer een natuurramp de bevolking van een bepaald gebied 

treft, dan zal de Europese Unie noodhulp bieden. Dit wil zeggen dat ze geld geeft voor voedsel, 

water, geneesmiddelen en onderdak. Wanneer er hongersnood is in een bepaald gebied 

(bijvoorbeeld door langdurige droogte), dan voorziet de EU voedselhulp. Dit gaat bijvoorbeeld 

om voedselpakketten, of steun aan boeren. Ten derde helpt de Europese Unie ook mensen die 

hun regio of land ontvlucht zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om opvang van mensen of geld aan 

onderwijs om na een crisis de lessen zo snel mogelijk terug op te starten. Tot slot zijn er over 

de hele Europese Unie mensen die zich inzetten binnen het solidariteitskorps. Dit is een team van 

vrijwilligers dat wordt ingezet bij humanitaire hulpacties. 
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Wist je dat...  de Europese Unie en haar landen samen de grootste donor van humanitaire hulp wereldwijd zijn. 

1. over deze ster

2. ontdek meer

b. 

a.

De hulpster vertelde net over mogelijke hulpacties van de Europese Unie. Wanneer ze directe hulp verleent, zoals het 
sturen van voedsel, medicijnen of tenten na een natuurramp dan krijgt dit een bijzondere naam. Ken jij de naam van dit 
soort hulp? Kraak de code door het cijfer te vervangen door de bijhorende letter!

Hiermee kan je de code ontcijferen.

Niet alleen bij rampen komt de Europese Unie tussen. De EU ondersteunt ook landen die willen bouwen aan een betere 
toekomst op lange termijn. Zo geeft de EU geld aan scholen en ziekenhuizen of om drinkbaar water te voorzien. Hoe heet 
dit soort hulp? Kraak de code!

A E G H I K L M N O P R S T U W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 15 8 1 9 5 14 1 12 2 - 4 15 7 11

10 9 14 16 5 6 6 2 7 5 9 3 13 4 15 7 11

ECHO is de afdeling van de Europese Unie die instaat voor 
de coördinatie van humanitaire hulpacties. Bekijk het 
filmpje van één van hun acties. Het is belangrijk om vooral 
naar de beelden te kijken. De ondertitels hoef je niet te 
lezen. Vul daarna de vragen in. 

1. Van welk soort hulp is hier sprake (noodhulp, voedselhulp of hulp aan vluchtelingen)?  

2. ECHO is een organisatie die zorgt voor coördinatie van hulpacties en financiële steun. Om hulp ter plaatse aan te bieden, wer-
ken ze samen met internationale en lokale organisaties.  Met welke organisatie wordt in het filmpje samengewerkt? 

3. Welke hulp biedt de organisatie ter plaatse aan?

ECHO
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1. Welk voorbeeld valt onder ‘humanitaire hulp’
a. Controle en hulp bij verkiezingen (A4 – C4 en B6)
b. Voedsel voorzien voor slachtoffers van een aardbeving 

(A11 – E11 en A18 + C18) 
c. Opleiding van politie (D12 – D13 en A2 – D2)

2. Artikel 1 is een voorbeeld van:
a. Noodhulp (A17 – E17, A1 – E1 en A12 + E12) 
b. Voedselhulp (A2 – D2 en B8 – B10)
c. Hulp aan vluchtelingen (A16 – D16 en D18 – E18)

3.  Artikel 2 is een voorbeeld van:
a. Noodhulp (C12 – C13 en D15 – D16) 
b. Voedselhulp (E1 – E3 en A14 – E14)
c. Hulp aan vluchtelingen (B18 + B6 – E6)

4. Hoe heet het initiatief van de Europese Unie waarbij 
jongeren vrijwilligerswerk doen bij humanitaire hulpacties 
zoals de wederopbouw na een natuurramp? 
a. Het Europees humanitair korps (B9 en B6)
b. Het Europees samenwerkingskorps (B16 – C16 en D18 – E18)
c. Het Europees solidariteitskorps (C9 – E9 en E14 – E15) 

5.  Welke vorm van hulp zal de Europese Unie NIET voorzien 
wanneer ze ingrijpt in een getroffen gebied:
a. Voedsel (B8 – B10 en A16 – E16)
b. Onderdak (D2 + D18)
c. Speelgoed (A7 – E7 en C14 – C15) 

6.  ECHO is
a. De afdeling van de EU die producten en geld voorziet voor 

bestaande internationale en lokale organisaties (A3 – E3 en 
A14 – A15) 

b. De afdeling van de EU die zelf producten en geld naar de 
noodgebieden brengt (E4, E6 en E8)

c. Een organisatie die vrijwilligers uitstuurt voor humanitaire 
hulpacties (A4 – D4 en B12 – D12)

7.  Welke uitspraak is juist? 
a. De Europese Unie biedt enkel hulp aan haar eigen EU-

burgers (A4 – C4 en B6)
b. De Europese Unie is samen met haar lidstaten de grootste 

donor van humanitaire hulp ter wereld (A5 – E5 en A6 + A9)
c. De Europese Unie grijpt enkel in bij natuurrampen (B8 – 

B10 en D12 – D13)

Los de vragen op. De twee artikels horen bij vraag 2 en 3 

De naam van de organisatie is: 

Mozambique voor de tweede keer in zes 
weken zwaar getroffen door cycloon 

April 2019 | Mozambique   

Kort na de zware vernieling door cycloon Idai, treft nu ook 
cycloon Kenneth het noorden van Mozambique. Bomen, huizen 
en andere gebouwen werden beschadigd. De bevolking werd 
geëvacueerd naar noodcentra. 

De situatie in Mozambique is 
uiterst zorgwekkend. Duizenden 
inwoners hebben geen 
onderdak meer omdat hun 
huizen onder water staan of 
compleet verwoest werden. De 
Europese Unie schiet ter hulp en 
maakt ongeveer 17 miljoen euro 

vrij om de mensen te ondersteunen. Het geld gaat naar organisaties 
zoals Caritas en Oxfam die ter plekke zorgen voor de aankoop van 
tenten en voedsel. 

Aanhoudende droogte zorgt voor 
ernstige hongersnood  

Juni 2020 | Ethiopië    

De aanhoudende droogte 
in Ethiopië zorgt sinds 2015 
voor een groot tekort aan 
water en voedsel. Omdat er 
geen regen meer valt, ligt 
de landbouw stil. Miljoenen 
inwoners lijden honger.
Om voldoende steun 
te kunnen bieden in de 
getroffen regio’s, is veel geld 
nodig. In samenwerking met 
organisaties als Oxfam, helpt de EU de hongersnood in Ethiopië 
aan te pakken. Met het geld worden voedselpakketten voorzien. 
Ook in andere Afrikaanse landen als Somalië, Djibouti, Oeganda 
en Kenia zorgt de EU voor hulp. 

1 2

Heb je alle vragen goed opgelost? Kijk dan 
nu naar de coördinaten die naast de juiste 
antwoorden staan. Kleur deze in op het 
rooster. Wanneer je alles juist inkleurt zie je de 
naam van een organisatie verschijnen. Het is 
één van de vele organisaties die humanitaire 
hulp ter plaatse verleent en hiervoor 
financiële steun krijgt van de Europese Unie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E

De EU en Humanitaire hulp 
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4. jij krijgt het woord

Moet de Europese Unie humanitaire hulp blijven bieden in de toekomst? Waarom wel of waarom niet?

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 

antwoorden juist? Dan verdien 
je de zevende ster voor je 
Europese identiteitskaart! 

4. sterrenquiz 

1. Door de aanslepende oorlog in Syrië zijn veel mensen op de vlucht. Wanneer de Europese Unie deze mensen helpt, is dit een 
voorbeeld van:

a. Noodhulp

b. Voedselhulp 

c. Hulp aan vluchtelingen 

2. Leg uit: ontwikkelingshulp

3. De Europese Unie werkt samen met organisaties die ter plekke hulp bieden. Welke van onderstaande organisaties biedt geen 
humanitaire hulp? 
a. Oxfam
b. Creafun
c. Unicef 

4. Juist of fout: Het Europees solidariteitskorps bestaat uit jonge vrijwilligers die helpen bij humanitaire acties 

5. Leg uit: ECHO  

Wist je dat...  
de Europese Unie snel humanitaire 

hulp kan inzetten dankzij haar steun 

aan meer dan 200 internationale en 

lokale organisaties. 

46

d
e
 t

a
a
ls
t
e
rde taalster

Ciao, Bonjour, Hola, Hallo! Ik ben de taalster. Ik ben dol op al die verschillende talen in de Europese Unie. 

Mensen vragen me soms of het niet gemakkelijker zou zijn als alle Europeanen eenzelfde taal zouden 

spreken. Als taalster vind ik net al die verschillende klanken, uitdrukkingen en literatuur een rijkdom van 

de Europese Unie

Wist je dat de Europese Unie 24 verschillende officiële talen heeft? In het Europese Parlement mag ieder 

Europarlementslid zijn/haar eigen taal spreken. Je kan je wel voorstellen dat het voor de tolken een hele 

klus is om alles te vertalen! 

Het is natuurlijk wel belangrijk dat we elkaar ook zonder tolken kunnen verstaan. Daarom wil de 

Europese Unie dat alle EU-burgers minstens twee andere talen dan hun moedertaal kunnen spreken. En 

een taal aanleren doe je best vanaf een zo jong mogelijke leeftijd. Bovendien zeggen wetenschappers dat 

als je andere talen leert, je ook nieuwsgieriger wordt naar andere culturen. En ook dat vindt de Europese 

Unie belangrijk: dat we elkaar beter leren kennen. En jij? Welke Europese talen spreek jij? 
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a. De Europese Unie gebruikt 27 officiële talen.

❏ WAAR    ❏ NIET WAAR

Waarom: 

c. Nergens ter wereld vind je een gebied waar ze op zo’n kleine 
oppervlakte zoveel verschillende talen spreken.

❏ WAAR    ❏ NIET WAAR

Waarom: 

e. Elk Europarlementslid moet verplicht Engels spreken.

❏ WAAR    ❏ NIET WAAR

Waarom: 

b. De Europese Unie wil dat we al op jonge leeftijd allemaal Engels 
en Frans leren 

❏ WAAR    ❏ NIET WAAR

Waarom: 

d. De Europese Unie wil dat we allemaal Engels spreken tegen 
elkaar. Dat is gemakkelijker.

❏ WAAR    ❏ NIET WAAR

Waarom: 

Noteer welke Europese talen jij (een beetje) spreekt: : 

1. over deze ster 

2. ontdek meer

Lees of beluister het verhaal van de taalster en duid aan of de beweringen juist of fout zijn.  
Als het fout is, noteer dan ook waarom. 

Hoe goed ken jij de Europese talen? 

a. Er sluipen vaak vreemde woorden in het Nederlands. Dit zijn vooral Engelse woorden zoals computer, mountainbike en outfit. Vroeger ging 
het vaak om woorden uit het Frans of Duits. Dat noemen we ‘leenwoorden’. Want we ‘lenen’ ze uit andere talen. Hieronder vind je zes voor-
beelden. Uit welke Europese taal komen ze? 

- Ombudsman (iemand die problemen probeert op te lossen)  > ❏ Italiaans  ❏ Frans  ❏ Spaans  ❏ Duits  ❏ Zweeds  ❏ Tsjechisch

- Spaghetti  > ❏ Italiaans  ❏ Frans  ❏ Spaans  ❏ Duits  ❏ Zweeds  ❏ Tsjechisch

- Amigo (ander woord voor ‘vriend’)  > ❏ Italiaans  ❏ Frans  ❏ Spaans  ❏ Duits  ❏ Zweeds  ❏ Tsjechisch

- Pils (een biertje)  > ❏ Italiaans  ❏ Frans  ❏ Spaans  ❏ Duits  ❏ Zweeds  ❏ Tsjechisch

- Restaurant  > ❏ Italiaans  ❏ Frans  ❏ Spaans  ❏ Duits  ❏ Zweeds  ❏ Tsjechisch

- Langlaufen (met ski’s door de sneeuw wandelen)   > ❏ Italiaans  ❏ Frans  ❏ Spaans  ❏ Duits  ❏ Zweeds  ❏ Tsjechisch

b. Ken jij West-Vlaamse woorden die uit een andere taal komen?  
Geef een paar voorbeelden. Uit welke taal komen die leenwoorden vooral? Hoe zou dat komen?

Vul onderstaande vragen in

WOORDEN BOEK
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Wist je dat... 
- 1 op 20 Europeanen 

Nederlands als 

moedertaal heeft? 

- De Roemeense taal 

1700 jaar oud is?
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Spreekwoorden

Woordraster

Officiële EU-talen

P K C N P J B W P F H Z C J K R O A T I S C H W X H I

X O Q L E F G G R I E K S F Z D V N X N S B B L T T A

F C R T Y D S I U N R S G X P U F X A N L U V N A J Y

S T V T Z W E E D S T Q B C N I W A E Q O L W L G X C

A N L P U O X R Y E V F U D L T P E N F W G I F A L V

W P E O F G X S L Q R N Z E P S V C G O A A C T Y F B

Z C T E G U E O M A L T E E S O N Q E P A A B U X G P

F I X T M J Y E N R N N S N L T O U L N K R R A W N Q

L H L C H E R S S P U D T S I U Y L S R S S G X O P H

N F Q P O H O N G A A R S V X B U T S B O O R T U A W

V J B O G V A R L T S J E C H I S C H O J X H G Z F J

Niet alleen in het Nederlands bestaan er heel wat spreekwoorden, ook in andere Europese talen komen ze voor. 
Sommige spreekwoorden bestaan zelfs in meerdere talen. Een bekend voorbeeld is “de appel valt niet ver van de 
boom”.f andere Europese talen. Link het spreekwoord aan de juiste taal. 

Æblet falder ikke langt fra stammen.  ❍ ❍ Duits 

Nem esik messze az alma a fájától.  ❍ ❍ Litouws 

Obuolys nuo obels netoli rieda.  ❍ ❍ Zweeds

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.  ❍ ❍ Deens 

Äpplet faller inte långt från trädet. ❍ ❍ Hongaars

In de Europese Unie zijn er 24 officiële talen. In het Europees Parlement mag iedereen in zijn eigen taal spreken. De 
vertalers zorgen ervoor dat iedereen begrijpt wat er verteld wordt. De officiële EU-talen zijn: 
Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, 
Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Kroatisch en Zweeds. 

Zoek al deze talen in het raster: horizontaal, verticaal of diagonaal in beide richtingen. Pas op: je mag letters meermaals gebruiken!

Bekijk de grafiek en beantwoord de vragen 

a. Welke taal is voor de meeste Europeanen de 
moedertaal?

b. Hoeveel procent van de Europese bevolking heeft 
het Pools als moedertaal?

c. Hoeveel talen vallen onder de categorie ‘andere’?
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1. Hoeveel officiële talen zijn er in de Europese Unie?  

2. Juist of fout: In de Europese Unie spreken de meeste mensen Engels als moedertaal. 

3. Leg uit: leenwoorden

4. Op welke dag valt de ‘Europese dag van de talen’?  

5. Welke taal spreken de volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement?  

3. jij krijgt het woord

Vind jij dat alle kinderen in de Europese Unie op jonge leeftijd verplicht een tweede taal moet leren?  
Waarom wel of waarom niet? 

Wist je dat... 
de Europese Unie elk jaar op 26 september 

een ‘Europese dag van de talen’ organiseert? 

Een ideaal moment om onze talenrijkdom in 

de bloemetjes te zetten!

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 
antwoorden juist? Dan 

verdien je de achtste ster voor 
je Europese identiteitskaart! 

4. sterrenquiz 

5. extra sterrenstof  

Hallo! Ciao! Bonjour! In hoeveel talen kan jij ‘hallo’ zeggen? Speel dit online spel en leer ze allemaal! 
Website: europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_nl

Kan je maar niet genoeg krijgen van taal? Surf dan snel 
naar de website van de Europese talendag: edl.ecml.at. 
Hier vind je leuke taalspelletjes, een talenquiz, dialogen in 
verschillende Europese talen en nog veel meer! 
Let op: veel spelletjes zijn in het Engels.  
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de cultuurster
Aangenaam, ik ben de Cultuurster. Ik zet onze rijke Europese cultuur in de schijnwerpers. 

Want de Europese Unie, daar zit muziek in! En niet alleen muziek, ook schilderkunst, 

dans, film, monumenten en nog veel meer! De Europese Unie wil al dit moois beschermen 

en stimuleert de kunsten en creatieve sector. Zo krijgt jaarlijks één of meerdere steden de 

titel van Europese Culturele hoofdstad. Een hele eer, want dit zorgt voor meer aandacht 

voor het historisch erfgoed en de stedelijke architectuur in de stad. Bovendien lokt zo 

een titel ook meer toerisme. In 2002 kreeg Brugge deze titel. De stad organiseerde toen 

allerlei tentoonstellingen, concerten en andere festiviteiten. De Europese Unie geeft elk 

jaar ook een prijs aan aanstormend muzikaal talen. En ook de film –en tv wereld worden 

niet vergeten. Europese tv- en filmmakers kunnen hun Europees geld krijgen voor de 

productie van hun serie of film. 

51



1. over deze ster 

2. ontdek meer 

Lees of beluister het verhaal van de cultuurster en beantwoord de vragen

a. Waarom is het krijgen van de titel ‘Europese culturele hoofdstad’ belangrijk voor een stad?

b. Zoek op: Welke steden zijn dit jaar Europese culturele hoofdstad? 

Naast muziek steunt de EU ook de filmindustrie. Ze geeft geld aan regisseurs om hun films, animatie, documentai-
res, videogames en tv-programma’s te ondersteunen. Ook is er een Europese organisatie die kinderfilms promoot en 
de makers ervan tips geeft over hoe ze een goede kinderfilm kunnen maken. De film “Wickie de viking, het magische 
zwaard”, bijvoorbeeld werd door deze organisatie mee verspreid. Ken jij Europese films? 

Noteer ze hier: 

Europese steun voor muziek en films 

Europese erfgoeddagen 

De Europese Unie reikt elk jaar een talent award uit voor nieuw opkomend muzikaal 
talent in de EU. Kijk op de website musicmoveseuropetalentawards.eu en zoek welke 
artiesten dit jaar genomineerd zijn voor deze award.

Elk jaar in september vinden de 
‘Europese Erfgoeddagen’ plaats. 
Musea, kerken, kastelen en andere 
monumenten stellen dan hun deuren 
gratis open. Dit is een unieke kans 
om plaatsen te bezoeken die normaal 
niet voor het publiek toegankelijk zijn. 
Met dit initiatief zorgt de Europese 
Unie ervoor dat het Europees erfgoed 
niet verloren gaat. Verbind de punten 
en ontdek hoe het logo van de 
Europese erfgoeddagen er uit ziet.
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Europa heeft een boeiende geschiedenis. Dat zie je bijvoorbeeld aan de vele Europese ‘monumenten’ of culturele 
overblijfselen. Deze maken deel uit van onze rijke Europese cultuur.

Verbind de naam van het monument met de bijhorende foto en land waar het staat.  
Kleur daarvoor de drie vakjes die bij mekaar passen in hetzelfde kleur.

Europese monumenten  

Torre de Belém

Pont du Gard (aquaduct)

Colosseum

Berlijnse muur

Sagrada Familia (kerk)

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Italië

Portugal 

a.

b.

c.

d.

e.

Europa

Wist je dat...  
‘in verscheidenheid verenigd’ het motto is van de Europese 

Unie. Het toont aan dat we ondanks alle verschillende 

culturen, talen en tradities toch kunnen samenwerken. 
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1. Wat is het motto van de Europese Unie en wat betekent het?  

2. Wat zijn de ‘Europese erfgoeddagen’?

3. Juist of fout: de Europese talent awards worden uitgereikt aan regisseurs die de beste Europese film van het jaar gemaakt hebben. 

4. Hoe steunt de Europese Unie de filmindustrie?   

5. Juist of fout: het logo van de Europese erfgoeddagen is gebaseerd op het Colosseum in Italië  

3. jij krijgt het woord

De Europese Unie wil Europese monumenten, musea of gebouwen beschermen.  
Welk monument bezocht jij al? In welk land ligt dit en wat vond je er mooi/bijzonder aan?

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 

antwoorden juist? Dan verdien 
je de negende ster voor je 
Europese identiteitskaart!

4. sterrenquiz 

5. extra sterrenstof  

Ken je al een aantal Europese momenten en heb je een goed geheugen? 
Dan is deze monumenten-memorie zeker iets voor jou! Speel hem op  
europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_nl.
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de dagelijkse ster 
Hey!  Ik ben de dagelijkse ster. Ik vind het belangrijk dat de Europese Unie een leuke, 

interessante en veilige plek is om in te leven voor de kinderen en jongeren. Jullie zijn 

namelijk de toekomst van de Europese Unie! Je ben je er misschien niet altijd van 

bewust, maar de Europese Unie zit overal in je dagelijks leven! Denk bijvoorbeeld aan 

de regels die de Europese Unie maakte om je gegevens op het internet te beschermen, 

het gebruik van de euro of het CE-teken dat bij de veiligheidsster ook al aan bod 

kwam. Daarnaast wil ik je ook tonen hoe de Europese Unie via allerlei projecten jonge 

mensen de kans geeft om te studeren, stage te lopen en te werken 

in andere EU-landen. Ontdek je mee wat de Europese Unie 

allemaal voor jou doet? d
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1. over deze ster 

2. ontdek meer 

Lees of beluister het verhaal van de dagelijkse ster en beantwoord deze vraag:

De dagelijkse ster gaf je alvast drie voorbeelden van EU-beslissingen die je in je dagelijkse leven kan terugvinden. Welke? 

Zoek de twaalf verschillen 

De Europese Unie neemt heel wat beslissingen die ons leven beïnvloeden. Door de 12 verschillen tussen de twee tekenin-
gen te zoeken, ontdek je enkele voorbeelden van zo’n Europese beslissingen. Vind jij ze allemaal? Noteer bij elk verschil 
welke EU-beslissing of verwezenlijking hier volgens jou achter zit. 
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1. Hoeveel jaar garantie krijg je bij de aankoop van een elektronisch toestel? 

2. Minstens de helft van de Europese films en …… die tv-zenders aanbieden moet van Europese oorsprong zijn.

3. Vul aan: De EU verplicht duidelijke .......... op onze voeding. Zo weten we de ingrediënten, welk bedrijf het product maakte enzovoort.

4. Vul aan: De EU wil het aantal rokers verminderen. Daarom moeten er verplicht ………….. staan op de verpakking van sigaretten en tabak. 

5. Door wetten te maken rond hernieuwbare energie werkt de EU aan een beter ……

6. 112 is het Europese ……….

7. Vul aan: De EU verbiedt ............. op de werkvloer op basis van iemands geslacht, leeftijd, handicaps, ras of etnische afkomst, godsdienst, 

geloof of seksuele geaardheid. 

Wist je dat...  
al meer dan 1 miljoen Europese 

studenten een uitwisseling 

hebben gedaan in een ander 

Europees land met het Erasmus 

programma? 

naar Hans Holbein de Jonge

De Europese Unie geeft jonge mensen de kans om te studeren, stage te lopen en te werken in andere EU-landen. Vul het 
kruiswoordraadsel in en ontdek via welk programma de EU een beurs geeft aan studenten die tijdens hun opleiding een 
tijdje in een ander EU-land gaan studeren.

Kruiswoordraadsel

OPLOSSING
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naar Hans Holbein de Jonge

EU-projecten voor het onderwijs

Hieronder lees je enkele Europese projecten voor het onderwijs. Verbind elk project met de juiste omschrijving. 

Ik zit in het zesde leerjaar en leer dus Frans. Onze juf 
startte een project met een klas in Frankrijk, zodat wij 
de leerlingen daar kunnen mailen over onze hobby’s. Ik 
vind het top en oefen zo mijn Frans!

Studeren aan een buitenlandse 
universiteit

Ik zit in het 7de jaar verzorging. Binnenkort mag ik 
naar Finland om er aan de slag te gaan in één van de 
bekendste sauna’s van het land. Spannend!

Een eTwinningproject

Ik studeer voor dokter. Vorig jaar studeerde ik een jaar 
aan de universiteit van Berlijn. Super interessant en 
vooral heel leuk om met al die buitenlandse studenten 
samen te leven.

Leerkrachten leren van andere 
scholen in Europa 

Ik ben leerkracht in het lager onderwijs. Het gebeurt 
wel eens dat kinderen elkaar pesten. Daarom ging 
ik naar Nederland om er te leren hoe je pesten kan 
tegengaan op school.

Stage in een ander Europees land

3. jij krijgt het woord

Als je zou mogen studeren in een ander Europees land, welk land zou je dan kiezen? En waarom?

Wist je dat...  
de EU onlinegamers beschermt, vooral bij in-app-aankopen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bedrijven heel duidelijk moeten aangeven wanneer je binnen een game iets moet kopen.
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(some version of a marriage, 
without the formalities, tradi-
tions etc. 

1. Welke uitspraak is juist?

❏ Bij aankoop van elektronische toestellen heb je recht op minstens één jaar garantie.

❏ De EU besteedt veel aandacht aan voedselveiligheid. Daarom moet op elk product een etiket staan met voldoende informatie 
zoals de verschillende ingrediënten en wie het product maakte.

❏ In de Europese Unie is tabaksreclame niet verboden.

2. Juist of fout: De EU verbiedt discriminatie op de werkvloer op basis van iemands geslacht, leeftijd, handicaps, ras of etnische 
afkomst, godsdienst, geloof of seksuele geaardheid.  

3. Juist of fout: een CE-teken op een product toont aan dat het product milieuvriendelijk is. 

4. Juist of fout: enkel als je leerling of student bent, mag je naar een ander EU-land voor stages of opleidingen.  

5. Wat is het Erasmus-programma van de Europese Unie?   

Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 
antwoorden juist? Dan 

verdien je de tiende ster voor 
je Europese identiteitskaart! 

4. sterrenquiz 

5. extra sterrenstof  

Benieuwd wat de Europese Unie nog allemaal voor je in petto heeft? Op de website “De EU en ik” vind je veel extra 
informatie en leuke quizzen om je kennis te testen: op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/nl

Wil je graag ‘de 12 verschillen’ nog eens spelen? Dat kan! 
Surf snel naar deze online versie en daag je vrienden uit: 
www.de12verschillen.eu. 
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(some version of a marriage, 
without the formalities, tradi-
tions etc. 

de landenster
Mijn beste vriend de Cultuurster leerde jullie het motto van 

de Europese Unie: in verscheidenheid verenigd! Hiermee 

bewijzen we dat we ondanks alle culturele verschillen, toch goed 

samenwerken. Als landenster vind ik het belangrijk dat jullie de 

27 EU-landen nog beter leren kennen. Kennen jullie bijvoorbeeld 

alle hoofdsteden? Kunnen jullie de juiste vlag bij het juiste land 

plaatsen? Ik leer het jullie allemaal! 
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1. over deze ster 

Europese vlaggen 

Elk EU-land heeft een eigen vlag. Noteer bij elke vlag het juiste land. 

Ken jij de 27 landen en hoofdsteden waar de landenster het over heeft? Vul de lijst verder aan. Soms moet je het land 
noteren, in andere gevallen de hoofdstad. Je krijgt telkens enkele letters cadeau. 

LAND HOOFDSTAD LAND HOOFDSTAD

FRANKRIJK P…..........S NEDERLAND A…..................M

ZWEDEN ST…..........LM OO…..........IJK WENEN

I….......... ROME LIT….........EN VILNIUS

LE…..........D RIGA GRIEKENLAND AT…..........E

C…..........US NICOSIA HO…..........IJE BOEDAPEST

SL…..........Ë LJUBLJANA SPANJE M…..........D

ROEMENIË BOE..........EST L…..................G LUXEMBURG

B…..........IË BRUSSEL PO…..........N WARSCHAU

KR…..........Ë ZAGREB ES…..........ND TALLINN

IERLAND DU…..........IN M…..........TA VALETTA

FI…..........D HELSINKI BUL…..........E SOFIA

DUITSLAND B…..........N DENEMARKEN KOP…..........EN

TS…..........Ë PRAAG PO…..........AL LISSABON

S…..........IJE BRATISLAVA

a. b. c.

d. e. f.

2. ontdek meer 
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EU-lidstaten: oppervlakte en inwoners

Zoek online de antwoorden op onderstaande vragen. 
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In West-Vlaanderen wonen heel wat mensen uit andere landen. Op de onderstaande 
kaart zie je per gemeente hoeveel procent van de inwoners uit een ander land komen. 
Lichtgroen is weinig, donkerblauw is meer.
Bekijk dit kaartje goed en beantwoord de vragen.

West-Vlamingen die uit een ander land komen  

Wist je dat...  
Brussel de hoofdstad is  van de Europese Unie.

a. Welk EU-land heeft de meeste inwoners?

b. Welk EU-land heeft de minste inwoners?

c. Hoeveel inwoners telt de hele Europese Unie?

d. Welk EU-land heeft de grootste oppervlakte?

e. Welk EU-land heeft de kleinste oppervlakte?  

f. Welk EU-land heeft negen buurlanden?   

a. Welke kustgemeente heeft de minste inwoners uit een ander land?

b. Welke vijf West-Vlaamse gemeenten hebben het meest inwoners uit een ander land? 

c. Aan welke twee Belgische grenzen wonen opvallend veel mensen de oorspronkelijk uit een ander land komen? 
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  1. Welke voetbalster is geboren op het Portugese eiland Madeira?

 
  2. Een typische Sloveens dessert is ‘Potica’. Wat is het?

 
  3. In welke EU-lidstaat organiseren ze wereldkampioenschappen in gekke sporten zoals vrouwdragen, moerasvoetbal, laarsgooien, 

gsm-werpen en luchtgitaar spelen? 

 
  4. Litouwers geven elkaar geen hand over een drempel heen. Waarom niet? 

 
  5. Welke beroemde stripfiguren zijn in België verzonnen?

 
  6. In welk land ligt het Balatonmeer, het grootste meer van Europa?

 
  7. Denemarken is één van de grootste producenten van windenergie. Hoeveel procent van de elektriciteitsproductie halen de Denen 

uit windmolens? 

 
  8. Uit welk land komen de klassieke componisten Beethoven en Bach? 

 
  9. Welke beroemde ballroomdans werd voor het eerst in Oostenrijk gedanst? 

 
10. Welk land heeft één van de beste ijshockeyteams ter wereld? 

 

Elk EU-land heeft tradities die het land bijzonder maken. 
Surf naar het online spel ‘de EU, waar gaat het om?’ en 
ontdek. Klik op de verschillende landen om meer uitleg 
te krijgen. Je kan klikken op het paspoort, de vlag, het 
bord, het fototoestel enzovoort om nog meer informatie 
te vinden. Zoek de antwoorden op de vragen. 
Website: europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-
about_nl. 

In verscheidenheid verenigd 

3. jij krijgt het woord

Mogen er nog landen bij de Europese Unie komen? Waarom wel of waarom niet? 

Wist je dat...  
de Mont Blanc (4810m) 

de hoogste berg is in 

de Europese Unie?
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Beantwoord deze vijf 
quizvragen! Heb je alle 
antwoorden juist? Dan 

verdien je de elfde ster voor 
je Europese identiteitskaart!

1. Juist of fout: België, Nederland, Oostenrijk en Noorwegen zijn allemaal lidstaten van de Europese Unie.  

2. Welke uitspraak is fout: 

a.  De vlag van België bestaat uit drie kleuren: zwart – geel – rood.

b.  De vlag van Italië bestaat uit drie kleuren: groen – wit rood.

c.  De vlag van Tsjechië bestaat uit drie kleuren: rood – wit – groen. 

3. Wat is de hoofdstad van Oostenrijk? 

4. Welke uitspraak is juist?

a.  De Europese Unie telt meer inwoners dan de Verenigde Staten (VS: 329 miljoen inwoners).

b.  Van alle EU-landen heeft Polen de grootste oppervlakte.

c.  Van alle EU-landen heeft Luxemburg de minste inwoners.  

5. Juist of fout: Duitsland is het land met de grootste oppervlakte in de Europese Unie en België heeft de kleinste oppervlakte.

4. sterrenquiz 

5. extra sterrenstof  

Wil je alles over de lidstaten en vlaggen van de EU nog eens inoefenen?  
Op de website www.toporopa.eu vind je allerlei leuke spelletjes. 

Wist je dat...  
Brussel de hoofdstad is van de Europese Unie
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Er staan elf zeer belangrijke sterren in dit boekje. Ze spelen allemaal een 

grote rol in de Europese samenwerking. Maar de twaalfde ster, dat is de 

belangrijkste van allemaal. Zonder die twaalfde ster is het niet mogelijk om 

samen te werken tussen alle Europese landen. Zonder die twaalfde ster is er 

zelfs geen sprake van de Europese Unie. 

Want de twaalfde ster, dat ben jij! Samen met alle Europeanen 

ben jij de belangrijkste ster van de Europese vlag. 

de belangrijkste ster
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EUROPESE IDENTITEITSKAART

Naam

Voornaam

Klas

Land

KLEEF HIER JE STICKERS

Welke Europese landen heb je al bezocht

Welke Europese talen spreek je

Wat moet Europa nog doen voor kinderen

 

KLEEF HIER JE FOTO
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