Leerlingenblad Dossier Maatschappijleer
AFLEVERING 19 Parlementaire democratie: Europa
KIJKVRAGEN
1a. Hoeveel lidstaten heeft de Europese Unie?
O 15
O 28
O 25
O 30
b. Hoeveel EU-landen hebben de gemeenschappelijke munt, de euro?
O alle EU-landen O de 6 lidstaten die de EU hebben opgericht
O 13 landen
O 18 landen
c. Waar bevindt zich het hoofdkantoor van de Europese Unie?
O Berlijn
O Lissabon
O Brussel
O Straatsburg
2a. Historicus Luuk van Middelaar beschrijft in het programma de drie basisdoelen
van Europa. Welke zijn dat?
b. Bij het laatste doel geeft hij een cijfervoorbeeld. Vul de cijfers in op de juiste
plaats:
500 miljoen – 7 miljard – 28 – 2
In de wereld leven …… mensen. In Europa leven ……. Europeanen. Dit betekent dat er
in elke klas van …… leerlingen er …… Europeaan zijn.
3. Zet het kruis in het vak van de instelling waarop de beschrijving van toepassing
is.
Beschrijving

a. Doet voorstellen voor EUwetten.
b. Wordt door burgers gekozen.
c. Is het dagelijkse bestuur van de
EU.
d. Legt de grote lijnen van het
beleid vast.
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e. Beslist over de wetten van de
EU.
f. Vertegenwoordigt de belangen
van de burgers.
g. Bestaat uit één
vertegenwoordiger per lidstaat.
h. Voert de voorstellen uit als
nieuwe wetten.
4. In het programma komen twee lobbyisten aan het woord, Ronald van Welie en Elly
von Jessen, respectievelijk technisch directeur Nederlandse Cosmetica Vereniging
en lobbyist voor Eurogroup for Animals.
a. Wat doet een lobbyist?
b. Waarom heeft een Europarlementariër zoals Bas Eickhout beide lobbyisten
nodig?
5. Ook bij de Europese Unie kun je tegenwoordig een burgerinitiatief indienen.
a. Wat is een burgerinitiatief?
b. Wie vindt dit geen goed idee?
O Bas Eickhout (Europarlementariër)O Thierry Baudet (historicus/jurist)
c. Waarom vindt hij het geen goed idee?
6. Wat is er niet juist aan de volgende zinnen? Zet de juiste zin er achter.
a. Een verdrag wordt door burgers goedgekeurd.
b. Een grondwet wordt tussen staten opgesteld.
c. Is de basis van Europa een verdrag of een grondwet?
d. Wat wordt bedoeld met de uitspraak ‘Europa is meer van de regeringen dan van
de burgers.’?
[alternatief: iets met het wereldburgerpaspoort van Gary Davis, Einstein

ondersteund]
VERDIEPINGSVRAGEN
7. Stemmen voor Europa
Houd een enquête bij minimaal 20 personen waarin je vraagt of ze aan de
verkiezingen van het Europees Parlement hebben deelgenomen of gaan deelnemen
(2009, 2014). Zo niet, waarom niet?
Maak een poster met je resultaten en zet daarbij de argumenten tegenover elkaar
waarom mensen wel en niet stemmen. Kun je nog meer argumenten bedenken?
Voeg die dan toe.

8. Belang EU
Houdt een week lang een aantal nieuwssites of kranten bij (nu.nl, volkskrant.nl
etcetera) en noteer de artikelen die over Europa of over een Europese instelling
gaan.
a. Vind je het veel of weinig nieuws?
b. Deel de artikelen in naar positief en negatief over Europa. Welke categorie is het
meest vertegenwoordigd? Wat zegt dat over de mening van de Nederlanders over
Europa?
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Aflevering 20
Doelgroep: havo/vwo klas 4 – 6
Aansluiting bij examenonderwerpen van het vak maatschappijleer in het
gemeenschappelijke deel.
Aflevering 20
Pluriforme samenleving: Tolerantie
Nederland kent veel cultuurgroepen die naast en met elkaar leven. Arbeiders,
mensen van adel, Feyenoordsupporters, milieuactivisten en homo’s. Hoe tolerant
zijn we naar elkaar?
Een cultuurgroep wordt gevormd door mensen met een gemeenschappelijke
cultuur. In de jaren zestig breidde de emancipatiebeweging zich uit. Behalve
vrouwen eisten ook homoseksuelen en andere minderheidsgroepen gelijke rechten.
En met succes. In 2001 werd het homohuwelijk bij wet geregeld. De invloed van de
media is altijd groot geweest op de beeldvorming van homo’s. Hoe verliep die
beeldvorming in de pluriforme samenleving?
ANTWOORDEN
Kijkvragen
1a. Tolerantie = mensen in een samenleving accepteren dat anderen er andere
tradities en leefstijlen op na houden dan zij zelf en dat zij meningen hebben en
uiten waarmee zij het zelf oneens zijn. Tolerantie wordt ook wel verdraagzaamheid
genoemd.
b. Letterlijke tekst: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
c. Discriminatie is het tegenovergestelde van tolerantie. Het is het eerste artikel
van de Grondwet. Dit betekent dat het erg belangrijk is in democratisch Nederland.
2. Eigen antwoord
3a. Eigen antwoord
b. Eigen antwoord
4. Moment van schrijven (december 2013), in 15 landen: België (2003), Spanje
(2005), Canada (2005), Zuid-Afrika (2006), Noorwegen (2009), Zweden (2009),

Portugal (2010), IJsland (2010), Argentinië (2010), Denemarken (2012), NieuwZeeland (2013), Uruguay (2013), Frankrijk (2013), Brazilië (2013), Verenigd
Koninkrijk (2013)
Wettelijk toegelaten in sommige deelstaten: Verenigde Staten, Mexico.
5a. Homoseksualiteit is nog slecht geaccepteerd in de machowereld van het voetbal.
Dat leidt zelfs tot belediging en discriminatie. Daar wil de KNVB iets aan doen.
b. Je gaat je beter voelen als je vertelt aan je teamgenoten dat je homo bent en dat
bevordert ook de sfeer.
c. Er voer een KNVB-boot met bekende voetballers en trainers mee met de Gay Pride
in Amsterdam.
6a. In Rusland is een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat ouders die
homoseksueel zijn, geen kinderen mogen opvoeden. De kinderen zullen worden
afgenomen en door anderen worden opgevoed.
b. Eigen antwoord. Afhankelijk van actualiteit.
Verdiepingsvragen
7. Eigen antwoord
Voorbeelden: 1) René van der Gijp: "Dat gedoe met voetballers die uit de kast
moeten komen. Laten we gewoon weer even normaal doen. Er zijn gewoon weinig
homofiele voetballers. Er zullen er wel een of twee zijn, maar voetbal is geen sport
voor homo's." Volgens hem stoppen homoseksuele voetballers al op jonge leeftijd
met de sport omdat het niets voor ze is. Op schertsende toon zei Van der
Gijp vervolgens dat ze dan liever in een kapperswinkel gaan werken in het
weekend.
2) Russische dirigent Valery Gergiev zou in een interview homoseksualiteit hebben
vergeleken met kindermisbruik. De Russische 'anti-homowet' zou volgens Gergiev
eigenlijk zijn bedoeld om de Russische bevolking te beschermen tegen pedofilie.
3) De vorige paus Benedictus XVI gaf in een kersttoespraak in 2012 aan dat hij wil
dat zijn kerk de krachten bundelt met andere religies tegen het homohuwelijk.
b. Eigen antwoord
c. Eigen antwoord. Voorbeeld: Rap God: “You fags think it's all a game." and "Little
gay-looking boy. So gay I can barely say it with a straight face-looking boy." Diverse
regels uit de rap Criminal.
8. Eigen antwoord

