
 

Nieuwsuur in de klas 
Brexit 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Er heerst onvrede in Groot-Brittannië. Veel 
inwoners vinden dat de EU een te grote 
invloed heeft over wat er in hun land 
wordt beslist. Door middel van een 
referendum heeft een meerderheid 
gestemd voor het verlaten van de 
Europese Unie.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Groot-Brittannië, referendum, Brexit, 
Europese Unie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 45, 
47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over de EU, zoals: 
‘Nederland uit de Europese Unie?’. 
 
Antwoorden 
1a De Europese Unie is een groep van 
landen in Europa die op allerlei gebieden 
samenwerken. Vooral economisch, maar 
ook politiek. b De EEG 2 Hij bedoelt de 
Europese Unie, want daar kan een land lid 
van worden en uitstappen. Europa is een 
continent. 3a Een samenvoeging van 
‘Britain’ en ‘exit’. b Ze vinden dat beslis-
singen van de EU niet goed zijn voor hun 
land. c De UKIP 4a Engeland, Wales, 
Schotland en Noord-Ierland. b Schotland 
en Noord-Ierland 5 Hij ziet zichzelf niet als 
de leider die Groot-Brittannië naar een 
nieuwe bestemming leidt. 6 Ze rijden 
links, andere maten, gewichten, 
afstanden en munteenheid. 
 

Kijkvragen 
 
1a Wat is de EU? 
b Welke vereniging van landen was de 
voorloper van de EU? 
   
2 In de video zegt een man: ‘We need to get 
out of Europe’. Waarom is deze uitspraak 
feitelijk onjuist?  

 

 
foto: Brexit 

 
3a Waar komt de term ‘Brexit’ vandaan? 
b Waarom zijn veel mensen in het Verenigd 
Koninkrijk voor een Brexit?  
c Welke politieke partij maakte zich sterk 
voor de Brexit? 
 
4a Uit welke vier gebieden bestaat het 
Verenigd Koninkrijk? 
b Welke twee gebieden in het Verenigd 
Koninkrijk zijn tegen een Brexit? 
 
5 Premier David Cameron besloot op te 
stappen na dit referendum. Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Groot-Brittannië wordt in het filmpje het 
‘mokkende jongetje van de Europese 
familie’ genoemd. In wat voor opzichten 
wijkt Groot-Brittannië af van de rest van 
Europa? Noem er minstens twee. 
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