
 

Nieuwsuur in de klas 
Nederland uit de Europese 
Unie? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Hoewel er veel voordelen aan de Europese 
Unie (EU) zijn, kijken veel mensen in 
Nederland vooral naar de nadelen. 
Sommigen beweren dat het beter zou zijn 
als Nederland uit de EU stapt. Waarom 
zeggen zij dit en wat zouden de gevolgen 
hiervan zijn?  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Nexit, onvrede, Nederland, Europese Unie, 
lidstaat 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 45. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Brexit’. 
 
Antwoorden 
1 Ja, Groot-Brittannië heeft bijvoorbeeld 
ook de eigen munt, de pond, behouden. 2a 
Brussel wordt als de hoofdstad van de 
Europese Unie gezien. Het Europees 
Parlement vergadert hier. b Er zijn te veel 
regels, Brussel bemoeit zich te veel met 
zaken die alleen het land zelf aangaan, 
het is niet duidelijk wie de beslissingen 
neemt. Stemmen van elk EU-lid wegen 
even zwaar, dat vinden sommige mensen 
in grotere landen oneerlijk. 3 de nationale 
politiek, de EU 4a Geert Wilders van de 
PVV (Partij voor de Vrijheid) b Om een 
referendum te organiseren heeft hij een 
meerderheid in de kamer nodig. 5a 
Bijvoorbeeld: handel wordt lastiger, geen 
sterke munt meer. b Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 
1 De Spaanse man vindt de euro de 
grootste vergissing die zijn land heeft 
gemaakt. Had Spanje ook lid kunnen 
worden van de EU, zonder haar oude munt 
te verliezen? Leg je antwoord uit. 
 
2a Sommige mensen zijn tegen het Neder-
landse lidmaatschap van de Europese Unie. 
Waarom wordt in de video gezegd dat deze 
mensen ‘zich van Brussel afkeren’? 
 

 
Beeld: Nederland in de EU 

 

b Welke argumenten geven de mensen in 
het filmpje uit de verschillende landen voor 
het feit dat ze ‘minder Brussel’ willen? 
Noem er minstens twee. 
 
3 Vul de ontbrekende woorden in, kies uit; 
hun inkomen, de EU, de nationale politiek, 
de verenigde naties. 
Wanneer mensen tevreden zijn over _ _ _, is 
dat ook terug te zien in de cijfers over 
tevredenheid in _ _ _.  
 
4a Twan Huys stelt dat er politici zijn die 
menen dat Nederland uit de Europese Unie 
zou moeten treden. Welke politicus staat 
hier vooral om bekend? 
b Waarom kan deze politicus op dit moment 
nog niet veel bereiken? 
  
Verdiepingsvraag 
 
5a Wat zouden de nadelige gevolgen 
kunnen zijn als Nederland uit de EU zou 
stappen?  
b Wat vind jij? Zou een Nexit een goed idee 
zijn? 
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