
  

Andere Tijden in de klas 
Welkom in de Europese Unie 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
wordt de geschiedenis van de Europese 
Unie uitgelegd en worden ook de 
problemen van de Europese Unie 
besproken, zoals migratie en de Brexit. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Europese Unie, politiek, internationale 
samenwerking, Brexit. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10 en GS Domein 
D Geschiedenis van de rechtsstaat en van 
de parlementaire democratie. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
‘De omwenteling in de Sovjet-Unie’. 
 
Antwoorden 
1a In 1945 b In 2016 2 Bij de conferentie 
van Potsdam aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werd besloten over 
de toekomst van Europa. Hierbij werd 
Europa in twee delen verdeeld, Oost-
Europa en West-Europa. Het westelijke 
deel ging steeds meer samenwerken om 
vrede en stabiliteit te krijgen in de regio 
en om een nieuwe oorlog te voorkomen. 3 
Toetreding tot de Europese Unie is 
gunstig voor de economie, het levert meer 
welvaart op. 4 Om nieuwe conflicten te 
vermijden en om massamigratie te 
voorkomen uit de Oost-Europese landen. 5 
Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a In welk jaar werd de conferentie van 
Potsdam gehouden? 
b In welke jaar besloot Groot-Brittannië uit 
de Europese Unie te treden? 
 
2 Wat heeft de Tweede Wereldoorlog te 
maken met het ontstaan van de Europese 
Unie? Gebruik de termen Conferentie van 
Potsdam, West-Europa en vrede.  
 
3 Wat is een belangrijke, niet-politieke, 
reden voor landen om bij de Europese Unie 
te willen? 
 
4 De val van de Berlijnse Muur zette Europa 
op zijn kop. Dit had invloed op de Europese 
Unie. Veel Oost-Europese landen wilden 
graag toetreden. Waarom besloten de leden 
van de Europese Unie om tien landen toe te 
laten? Noem twee redenen. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 De Oost-Europese landen traden toe tot 
de Europese Unie terwijl ze er nog niet 
klaar voor waren. Kun je naast migratie 
een ander probleem bedenken dat deze 
vroege toetreding heeft opgeleverd of kan 
opleveren? 
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