
 

Tegenlicht in de klas 
Europa, ga waar werk is 

 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 

 
Samengevat 
De Europese Unie is naar haar eenwording 
langzaam uitgegroeid tot meer eenheid. 
Schengen en de Europese muntunie zijn 
daar voorbeelden van. Maar is er ook een 
gezamenlijke arbeidsmarkt voor de EU-
landen mogelijk? Nu de 
jeugdwerkloosheid in de landen aan de 
Middellandse Zee twee tot vier keer zo 
hoog is als in Nederland, trekken jonge 
zuiderlingen steeds vaker naar Noord-
Europa. De grenzen houden ze niet tegen 
en ook de wetgeving geeft meer vrijheid. 
De publieke opinie is echter nog niet zo 
ver. 
 
Vakgebied 
Economie en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Arbeidsmigratie - Schengenverdrag - 
werkloosheid - werkgelegenheid -  
pushfactoren - pullfactoren 
 
Eindtermen 
EC/K/5.11 
6.3 beleid: regels, effecten en dilemma’s  
6.5 visies 
8.4 sociale en economische orde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
’Tegenlicht in de klas’. Op de site van 
Schooltv is meer te vinden over ‘Europa 
en arbeidsmigratie’.  

 
Antwoorden 
1a Vrij reizen door de EU 
(Schengenlanden). b Europese munt 
(€uro). c Er zijn geen grenscontroles 
meer. d Er zijn geen wisselkoersen meer. 
2a Werkloosheid b Cultuur, familie, 
vrienden 3a Zij vullen de gaten op van 
minder gewilde beroepen. b Zij verstoten 
Nederlandse werknemers van de 
arbeidsmarkt. c Eigen antwoord 4 Ze 
begrijpen het sentiment van de 
Nederlanders en willen geen onenigheid. 
5a Grens ten noorden van Mediterrane 
landen. b De economische situatie. 

Kijkvragen 
 
1 De eenwording van de Europese Unie 
komt tot uitdrukking in het ‘verdrag van 
Schengen’ en de Europese munteenheid. 
a Wat is het ‘verdrag van Schengen’? 
b Wat is de Europese munteenheid? 
c Geef een voordeel van het ‘verdrag van 
Schengen’. 
d Geef een voordeel van de Europese 
munteenheid. 
 
2 Een Griekse arbeidsmigrant in Nederland 
zegt: ‘Als de situatie verbetert, dan gaan 
we terug naar Griekenland’.  
a Geef een pushfactor van deze 
arbeidsmigrant voor het verlaten van 
Griekenland en de komst naar Nederland. 
b Welke pullfactor zal de arbeidsmigrant 
uiteindelijk weer ‘terugtrekken’? 
 
3 De komst van arbeidsmigranten kan 
positief zijn voor de Nederlandse economie. 
a Waarom zijn veel werkgevers in 
Nederland blij met de komst van de 
arbeidsmigranten uit Griekenland? 
b Welk tegenargument is er te bedenken 
voor de komst van de arbeidsmigranten uit 
Griekenland? 
c Wat vind jij zwaarder wegen: de voor- of 
tegenargumenten? Licht je antwoord toe. 
 
4 De Grieken in het filmpje hebben de 
neiging zich te verontschuldigen voor hun 
komst. Waarom hebben zij behoefte dit te 
doen? 
 
Verdiepingsvragen 
 

 
 
5 Gebruik het kaartje van Europa. 
a Trek een grens door Europa waar de 
arbeidsmigranten wegtrekken en waar ze 
naartoe gaan. 
b Verklaar de verschillen in arbeidssituatie 
tussen de gebieden aan beide kanten van 
de grens.  
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